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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.ดานกายภาพ 
          1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

 
  
 ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตั้งอยูในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย อยูหางจากท่ีวา 
การอำเภอเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ตามถนนเดนหา – ดงมะดะ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มเดินทางตั้งแตท่ีวาการอำเภอเมืองเชียงราย ตามถนนเวียงบูรพา  ผาน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ขามสะพานแมน้ำกก  ถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรใหเลี้ยวขวา  เขาสูถนน
พอขุน  จนถึงอนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช  เขาสูถนนอุตรกิจ  เจอสัญญาณไฟจราจรใหเลี้ยวซาย  เขาสู
ถนนศรีเกิด  เจอสัญญาณไฟจราจรใหเลี้ยวขวา  เขาสูถนนธนาลัย  ตรงไปจะผานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ผานสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ  75 พรรษา  ผานโรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห  ผานศาลจังหวัด
เชียงราย  ผานมายังสี่แยกประตูเชียงใหม  เขาสูถนนราชโยธา  มาจนถึงสี่แยกเดนหา - ดงมะดะ โดยใหเดิน 
ทางมาตามเสนทาง ถานับจากสี่แยกเดนหามาตามเสนทางเดนหา – ดงมะดะ  จะมีระยะทาง  14  กิโลเมตร
โดยประมาณ   ซ่ึงการเดินทางเขาถึงตำบลแมกรณ  สามารถเดินทางไดหลายเสนทาง  เสนทางท่ีสามารถเขาถึง
ตำบลแมกรณมีอยู  2  เสนทางหลัก   คือ 
 
เสนทางท่ี  1  เดินทางตามเสนทาง  ถนนสายเดนหา  –  ดงมะดะ  
 ถานับการเดินทางจากสี่แยกเดนหา  มาตามเสนทางถนนเดนหา-ดงมะดะ จะมีระยะทาง 14 กิโลเมตร 
โดยจะผานชุมชนเดนหา , ชุมชนหนองเหียง , ชุมชนหนองปง , ชุมชนหัวฝาย , โรงเรียนสามัคคี 2 ,ชุมชนหนา
ศูนยวิจัย   ซ่ึงเปนเขตเทศบาลนครเชียงราย  และผานบานหนองสแลป  , วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียง
ราย , บานหนองหมอ ,  บานประตูลอ  ผานตลาดสดบานประตูลอ   ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลตำบลปาออดอนชัย   
และจะเขาสูเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ    โดยจะสังเกตเห็นไรสิงหปารค  บริษัทบุญรอดบริวเวอรรี่  
จำกัด  อยูดานขวามือ  ก็ถือวาเขาสูเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนเขตบานแมกรณ  หมูท่ี  1 , 
บานปาสักทอง หมู  13  จากนั้นจะพบสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อยูทางซายมือ  ท่ีทำการองคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ จะอยูตรงกันขามกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตั้งอยูเขตบานปาสักทอง  เลขท่ี  42  หมู  13  
ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   
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เสนทางท่ี  2   เดินทางตามเสนทางถนนสาย  วัดรองขุน  –  สวนดอก  
 เริ่มเดินทางจากสี่แยกแมกรณ  มาตามทางหลวงหมายเลข  1  สายพหลโยธนิ  (เชียงราย – อำเภอ 
แมลาว –  อำเภอพาน)  ผานเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสันทราย  และเขตเทศบาลตำบลปาออดอนชัย  จนมาถึง
บริเวณแยกวัดรองขุน  ระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตร  ซ่ึงสถานท่ีดังกลาวนักทองเท่ียวสวนใหญจะรูจัก  
เพราะวาวัดรองขุนเปนวัดท่ีสรางโดย  อาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน  เปนสถานท่ีแสดงศิลปะของศิลปน 
ท่ีมีชื่อเสียงของลานนาอีกทานหนึ่ง  โดยใหเลี้ยวมาทางขวามือ ตามทางหลวงหมายเลข  1208  (บานรองขุน 
– บานสวนดอก)  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  จะเขาเขตบานเวียงหวาย  ,  บานสวนดอก  เม่ือมาถึง 
สามแยกบานสวนดอก  และเขาสูเขตบานปาสักทอง  หมู  13  ใหเลี้ยวขวาและตรงไปอีก  ประมาณ  1.5  
กิโลเมตร  จะพบสถานีบริการน้ำมัน  ปตท.  อยูทางขวามือ  ซ่ึงท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จะ
อยูตรงกันขามกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ตั้งอยูเขตบานปาสักทอง เลขท่ี 42  หมู 13 ตำบลแมกรณ 
อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดกับ    ตำบลดอยฮาง          อำเภอเมือง       จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต  ติดกับ    ตำบลบัวสลี   อำเภอแมลาว   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดกับ   ตำบลปาออดอนชัย    อำเภอเมือง       จังหวัดเชียงราย  
          ทิศตะวันตก ติดกับ    ตำบลโปงแพร         อำเภอแมลาว   จังหวัดเชียงราย 
 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนสวนใหญเปนภูเขาสลับพ้ืนท่ีราบระหวางภูเขา  และพ้ืนท่ีอยูติดกับเขตปาสงวน  ซ่ึงเปนแหลงตนน้ำ 
ท่ีสำคัญ  เชน  ลำน้ำกรณ  ลำหวยยาดี  ลำหวยปูโท  ลำหวยหัวทุง  ลำหวยผักแปม  ลำหวยโปง  ลำหวยมอน
โคง  ลำหวยตนผึ้ง  ลำหวยเหนือ  ลำหวยสันมะนะ  ลำหวยแมซาย  ลำหวยแมสาด   ลำหวยหก  ลำหวยเหี้ย 
ลำหวยตาด  ลำหวยบานหาง  ลำหวยแมตาก  ลำน้ำแมสาด ลำหวยถ้ำ  ลำหวยสางสรอย  ลำหวยแมสาดนอย  
ลักษณะภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอน  จะมีอุณหภูมิ  อยูระหวาง  32 – 36  องศาเซลเซียส  ฤดูหนาว 
จะมีอุณหภูมิ  อยูระหวาง  12 –  34  องศาเซลเซียส  ฤดูฝน  จะมีอุณหภูมิอยูระหวาง  25 –  36  องศา
เซลเซียส  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  108.45  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  67,778.88  ไร 
 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู  คือ   
ฤดูรอน   จะมีอุณหภูมิ   อยูระหวาง   32 – 36   องศาเซลเซียส   
ฤดูหนาว  จะมีอุณหภูมิ  อยูระหวาง  12 – 34  องศาเซลเซียส   
ฤดูฝน   จะมีอุณหภูมิ อยูระหวาง    5 – 36  องศาเซลเซียส   

ปริมาณน้ำฝนในชวงฤดูฝน  ประมาณ  290  มิลลิลิตร 
 
          1.4 ลักษณะของดิน 

ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว  หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  สีน้ำตาลปนเทาถึงสีน้ำตาลปนเทา
เขมมาก  มีจุดประสีน้ำตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย  (ph 5.5 – 
6.5)  ดินลางเปนดินเหนียว  สีเทาออน  มีจุดประสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง   และมีศิลาแลงออนสีแดง 5 – 6 
%  โดยปริมาตรอาจพบดินลูกรังปะปนอยูบาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด  (ph 4.5 – 5.5) 
พ้ืนราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาว  อาจใชปลูกพืชไร  เชน  ขาวโพด  ถ่ัว  หรือพืชผัก  กอนหรือหลังปลูกขาว 
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          1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 
แหลงน้ำท่ีใชสำหรับ  อุปโภค - บริโภค  มีท้ังแหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำท่ีสรางข้ึน  
แหลงน้ำธรรมชาติ ไดแก 

1.  ลำหวยยาดี  2.  ลำหวยปูโทพ  3.  ลำหวยผักแปม 4.  ลำหวยหัวทุง 

5.  ลำหวยโปง  6.  ลำหวยแมตาก 7.  ลำหวยสักมะนะ 8.  ลำหวยมอนโคง 
9.  ลำหวยตนผึ้ง  10.  ลำหวยเหนือ 11.  ลำหวยแมซาย 12.  ลำหวยหก 
13.  ลำหวยแมสาด 14.  ลำหวยเหี้ย  15.  ลำหวยตาด  16.  ลำหวยบานหาง 
17.  ลำหวยถ้ำ  18.  ลำหวยสางสรอย 19.  ลำหวยแมสาดนอย  20.  หนองหลวง 
21.  หนองชางคต 

แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
1.  ฝาย (น้ำลน)    29   แหง 
2.  บอน้ำตื้น            940   แหง 
3.  บอโยก       6   แหง 
4.  บอน้ำบาดาล     10  แหง 
5.  อางเก็บน้ำหวยบานหาง     1  แหง 
 
          1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
 สภาพพ้ืนท่ีเปนหุบเขา  ลอมรอบดวยภูเขาสูง   เปนภูเขาสูงชันตอนบนยอดเขา  ซ่ึงเปนจุดสูงสุด และ
เปนแหลงตนน้ำลำธารของน้ำแมกรณ  ซ่ึงประกอบดวยหวยตาง ๆ  คือหวยแมกรณ   หวยแมมอญ   หวยยาดี 
หวยเลาอาย   ไหลรวมกันเปนน้ำแมกรณ   แลวไหลรวมกับแมน้ำลาว  ลักษณะของปาไมเปนปาเบญจพรรณ 
ปาดิบแลง  ปาดิบเขา  และปาเต็งรัง  สภาพปายังสมบูรณ  พันธุไมท่ีพบ  ไดแก  ตะเคียนทอง ยมหอม แดงดง  
มะมวงปา  จำปปา  กระบก  ซอ  บุนนาค  ปอทอง อายาง เต็งรัง  เหียง พลวง  และกอชนิดตาง ๆ  ไมพ้ืนลาง
ไดแก  หวาย  ตาว  ไผหก  ไผเหี้ย  ไผไร  ไผซาง  กลวยปา  และเฟรนชนิดตาง ๆ 

 
2.ดานการเมืองและการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลแมกรณประกอบดวยจำนวนหมูบาน   13   หมูบาน  โดย  12  หมูบาน  เปนคนไทยพ้ืนราบ  
โดยหมูบาน  หมูท่ี  4  มีหมูบานบริวาร  2  หมูบาน  คือ  บานปางกลาง  และบานปางกอง  สวนใหญเปน
ชาวเขาเผาอาขา  และหมูบานหนองเขียว  หมูท่ี  12  สวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผาลาหู 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูปกครอง หมายเหตุ 

๑ บานแมกรณ นายสมโภชน          ขุมนาค ผูใหญบาน 
๒ บานเวียงหวาย นายเกษแกว          มโนใจ กำนันตำบลแมกรณ 
๓ บานสวนดอก นายยันยงค           หมายม่ัน ผูใหญบาน 
๔ บานแมสาด นายขจร               พรมมินทร ผูใหญบาน 
๕ บานเมืองรวง นายสมาน             เทพสุภา ผูใหญบาน 
๖ บานปางมุง นายนพดล            จันทรฝาย ผูใหญบาน 
๗ บานฝงหม่ิน นายสงขลา            ปนคำ ผูใหญบาน 
๘ บานใหม นายสังเวียน           จันทรศรี ผูใหญบาน 
๙ บานปางกอก นายธีรศักดิ ์      รินเท่ียง ผูใหญบาน 
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูปกครอง หมายเหตุ 

๑๐ บานปางริมกรณ นายบุญสง            ทองคำ ผูใหญบาน 
11 บานปางปาออ นางภัทรศรินทร   มารดา ผูใหญบาน 
12 บานหนองเขียว นายยุทธพงศ      ดอแสง ผูใหญบาน 
13 บานปาสักทอง นายสมนึก         สุวรรณจิตต ผูใหญบาน 

2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.  2537   และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน   มีจำนวน  13  หมูบาน  หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหนา  จะมีผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตำบล)  จำนวน  1  คน  จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูบานละ  2  คน   13   หมูบาน   รวมเปน   26   คน 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบแบงเขตเลือกตั้ง     
เม่ือวันท่ี  24  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562  มีจำนวนผูมีสทิธิเลือกตั้งท้ังหมด  5,244  คน   มีจำนวนผูมาใช
สิทธิเลือกตั้งท้ังหมด  4,148  คน  และมีจำนวนผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้งจำนวน  1,096  คน 
 
3.ประชากร 
          3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ขอมูลยอนหลัง  5  ป) 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ชาย  (คน) 2,947 3,354 3,334 3,443 3,466 

หญิง  (คน) 3,207 3,517 3,545 3,635 3,689 

ครัวเรือน  2,247 3,070 3,070 3,277 3,317 

   

หมูท่ี / บาน 
ประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมูท่ี  1  บานแมกรณ 241 266 507 269 
หมูท่ี  2  บานเวียงหวาย 183 182 365 180 
หมูท่ี  3  บานสวนดอก 201 240 441 393 
หมูท่ี  4  บานแมสาด 425 438 863 410 
หมูท่ี  5  บานเมืองรวง 225 259 484 237 
หมูท่ี  6  บานปางมุง 293 313 606 277 
หมูท่ี  7  บานฝงหม่ิน 196 184 380 207 
หมูท่ี  8  บานใหม 75 98 173 84 
หมูท่ี  9  บานปางกอก 145 171 316 166 
หมูท่ี  10  บานปางริมกรณ 518 587 1,105 490 
หมูท่ี  11  บานปางปาออ 136 134 270 156 
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หมูท่ี / บาน 
ประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมูท่ี  12  บานหนองเขียว 606 566 1,172 301 
หมูท่ี  13  บานปาสักทอง 222 263 485 223 

รวม 3,466 3,701 7,167 3,393 
          3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 

ชวงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
แรกเกิด – 5  ป 207 231 438 

6  -  10  ป 220 197 417 
11  -  15  ป 193 190 383 
16  -  20  ป 187 187 374 
21  -  25  ป 211 231 442 
26  -  30  ป 294 278 572 
31  -  35  ป 279 303 582 
36  -  40  ป 273 269 542 
41  -  45  ป 260 262 522 
46  -  50  ป 218 252 470 
51  -55  ป 217 291 508 
56  -  60  ป 290 275 565 
61  -  65  ป 231 288 519 
66  -  70  ป  176 201 377 
71  -  75  ป 110 105 215 
76  -  80  ป 51 67 118 
81  -  85  ป 27 44 71 
86  -  90  ป 18 19 37 
91  ปข้ึนไป 4 11 15 

รวม 3,466 3,701 7,167 
 (ขอมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม  2564  ฝายทะเบียนและบัตรฯ/งานทะเบียนราษฎร  อำเภอเมอืงเชียงราย) 

ประชากรท้ังสิ้น  7,167  คน  แยกเปนชาย  3,466  คน  หญิง  3,701 คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย  66  
คน / ตารางกิโลเมตร  โดยแยกเปนรายหมูบานดังตารางตอไปนี้   จากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง (อำเภอเมืองเชียงราย)   
4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      3    แหง ไดแก 
1.  โรงเรียนบานแมกรณ  จำนวนนักเรียนประมาณ    185   คน 

2.  โรงเรียนบานปางคึก จำนวนนักเรียนประมาณ    108   คน 

3.  โรงเรียนบานปางริมกรณ  จำนวนนักเรียนประมาณ      93   คน 

     (อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6)   
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โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1   แหง  ไดแก 
1.  โรงเรียนบานปางคึก  จำนวนนักเรียนประมาณ      25  คน 

     (มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3) 

 โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 1   แหง  ไดแก 

1.  โรงเรียนองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จำนวนนักเรียนประมาณ      61   คน 

         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน    1   แหง ไดแก 
          1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลแมกรณ  จำนวนนักเรียนประมาณ      53   คน 
          ในพ้ืนท่ีมีการศึกษานอกระบบ(กศน.)   1   แหง 
 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมกรณ  1 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมกรณ   1 แหง 
บานปางริมกรณ   
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   13 แหง 

 4.3 อาชญากรรม 
ดวยสภาพเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   อยูใกลกับหนวยบริการประชาชน 

ตูยามขุนกรณ   ทำใหในพ้ืนท่ีไมพบปญหาอาชญากรรมท่ีรุนแรง   สวนใหญจะเปนปญหาเก่ียวกับการลักเล็ก
ขโมยนอย  สามารถควบคุมดูแลได  และสวนมากครัวเรือนมีการปองกันตนเองอยางถูกวิธ ี อีกท้ังแตละหมูบาน  
มีสมาชิก อปพร.  และมีผูนำท่ีชวยกันสอดสองดูแลความปลอดภัย  ใหกับสมาชิกในหมูบาน  และชวงกลางคืน
ไดมีแสงสวางจากไฟฟาสาธารณ   สองใหความสวางอยางเพียงพอ  แมกระท่ังจุดท่ีมีอันตรายและความเสี่ยง 

  4.4 ยาเสพติด 
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  สวนใหญเปนพ้ืนท่ีภูเขาสลับท่ีราบ  และเปนรอยตอระหวาง

ตำบล  ปญหายาเสพติดสวนใหญจะเปนปญหาผูเสพ  และพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อยูใกลกับ
หนวยบริการประชาชนตูยามขุนกรณ  ในการเฝาระวังปญหายาเสพติดและไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ซ่ึง
รวมกับฝายปกครองตำบลแมกรณทุกหมูบาน  ในการอยูเวรเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย  การแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตำบล  สามารถทำไดตามอำนาจหนาท่ี   เชน  การณรงค   การประชาสัมพันธ  การแจง
เบาะแส   การฝกอบรมใหความรู   ถานอกเหนือจากอำนาจหนาท่ี   จะเปนการดำเนินการของอำเภอหรือ
ตำรวจแลวแตกรณี   และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

4.5 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห  ดังนี้ 

-  ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
-  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-  รับคำรองการขอรับการชวยเหลือเด็ก  เยาวชน  และผูดอยโอกาส 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนสง 

มีถนนคอนกรีต   ถนนลาดยาง  และถนนลูกรัง 
หมูท่ี ช่ือหมูบาน ถนนคอนกรีต 

(สาย) 
ถนนลาดยาง

(สาย) 
ถนนลูกรัง

(สาย) 

1 บานแมกรณ 14 1 6 
2 บานเวียงหวาย 15 - 1 
3 บานสวนดอก 9 1 3 
4 บานแมสาด 19 - 1 
5 บานเมืองรวง 16 - 2 
6 บานปางมุง 13 - 3 
7 บานฝงหม่ิน 11 - 3 
8 บานใหม 1 - 1 
9 บานปางกอก 12 - 3 

10 บานปางริมกรณ 13 - 2 
11 บานปางปาออ 4 - 2 
12 บานหนองเขียว 8 - 3 
13 บานปาสักทอง 13 - 5 

รวม 148 2 35 

          
 5.2 การไฟฟา   จำนวน   3,355   ครัวเรือน    

มีระบบไฟฟาครบทุกหมูบาน   
          5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมูบาน   จำนวน  10  หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี 1 – 9  และหมูท่ี  13  
ใชระบบประปาภูเขา  จำนวน  3  หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี  10 – 12 

          5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 

          5.5 ไปรษณีย  การส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
ท่ีทำการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด  ไดแก  ไปรษณียสวนดอก  ตั้งอยูบานสวนดอก  หมูท่ี  3  ตำบลแมกรณ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หางจากท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลแมกรณไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ   1  กิโลเมตร 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

หมูบาน ขาวนาป
ขาวเจา

(ไร) 

ขาว นา
ปขาว
เหนียว 
(ไร) 

ขาว 
โพด
เล้ียง
สัตว 
(ไร) 

 

มัน  สำ  
ปะหลัง
โรง งาน 

(ไร) 

สับ  
ปะรด 
(ไร) 

ไมผล 
(ไร) 

ไมยืนตน 
(ไร) 

หมูท่ี 1 บานแมกรณ 
หมูท่ี 2 บานเวียงหวาย 
หมูท่ี 3 บานสวนดอก 
หมูท่ี 4 บานแมสาด 
หมูท่ี 5 บานเมืองรวง 
หมูท่ี 6 บานปางมุง 
หมูท่ี 7 บานฝงหม่ิน 
หมูท่ี 8 บานใหม 
หมูท่ี 9 บานปางกอก 
หมูท่ี 10 บานปางริมกรณ 
หมูท่ี 11 บานปางปาออ 
หมูท่ี 12 บานหนองเขียว 
หมูท่ี 13 บานปาสักทอง 

27.5 
85.11 
5.75 

305.03 
28.25 
15.5 

0 
5.25 

0 
20.75 

0 
266.75 

13 

325.97 
49 
37 
73 
50 
45 
45 
8 
9 

11 
22 
0 
0 

0 
0 
0 

51 
17 
0 
0 
0 
0 

141.25 
0 

132.75 
0 

0 
0 
0 

71.25 
0 
0 
5 

20 
0 
0 
0 

30.75 
0 

0 
0 
0 

120.75 
4.5 
0 

12.5 
0 

30 
300 

55.75 
1,225 

0 

0 
3 

2.25 
58.46 
25.5 

23.14 
34.03 

5.5 
68 

495.75 
150 

80.25 
7.14 

1 
3 

2.5 
5.52 

0 
0 

9.71 
0 
0 

200.25 
138.22 

14 
0 

รวม 772.9 2742.9 349 127.5 1757.5 953.26 567.7 

  (ขอมูล ณ เดือนเมษายน  2564  จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ) 
          6.2 การประมง 

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณไมมีพ้ืนท่ีทำการประมง 
          6.3 การปศุสัตว 

ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   มีการเลี้ยงสัตว  เชน  การเลี้ยงโค  การเลี้ยง
สุกร  การเลี้ยงไก  การเลี้ยงปลา ฯลฯ  ในทุกหมูบานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล 
แมกรณ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
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 6.4 การบริการ 
ลำ 

ดับที ่
ประเภท หมู 

1 
หมู 
2 

หมู 
3 

หมู 
4 

หมู 
5 

หมู 
6 

หมู 
7 

หมู 
8 

หมู 
9 

หมู 
10 

หมู 
11 

หมู 
12 

หมู 
13 

รวม 

1 รานคาขายของชำ 
ตางๆ 

5 2 5 4 3 5 4 1 2 9 2 5 4 51 

2 รานอาหารตามส่ัง  2 - 3 - 1 - 1 2 - - - - - 9 
3 เสาสงสัญญาณ

โทรศัพท 
2 - - - 1 - 1 - - 1 - - 2 7 

4 บานพักอาศัยใหเชา 11 3 - - 2 - 1 - 3 1 2 - - 23 
5 สถานบริการน้ำมัน/

หยอด เหรียญ 
- - - 1 - - - - - 2 - - - 3 

6 รานขายยางและ
ซอมรถ 

2 - 1 - - - 1 1 - - - - 1 6 

7 รานขายเฟอรนิเจอร - - 1 - - - - - - - - - - 1 
8 รานคารแคร 1 1 - - - - - - - - - - - 2 
9 รานบริการเสริมสวย 2 - 1 - 2 - - - - - - - 2 7 
10 รานขายปุย-อุปกรณ

การเกษตร 
1 - - - - 1 - 1 - - - - - 3 

11 รานขายวัสดุ
กอสราง 

1 - - - - - 1 - - - - - 2 4 

12 รานซักรีด - - 1 - - - - - - - - - - 1 
13 รานขายอาหารสัตว 1 - 1 -    1 - - - - - 3 
14 รานผามาน - - - - - - 1 - - - - - - 1 
15 รานอินเตอร 

เน็ต/รานเกมส 
- - - - - - - - - - - - - 0 

16 รานสนุกเกอร 1 - - - - - - - - - - - - 1 
17 รานอาหาร 2 - 1 - 1 - - - - - - - - 4 
18 โรงสีขาว 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 8 
19 รานกาแฟ 1 - - - 2 - 1 - - - - - - 4 
20 รานซอมเคร่ืองใช 

ไฟฟา 
- - - - - - 1 - - - - - - 1 

21 รานขายผลผลิตทาง
การเกษตร 

- - - - - - - - - - - - - 0 

22 โกดังเก็บสินคา - - - - 1 - - - - - - - 1 2 
23 รานขายเสนขนมจีน - - 1 - - - - - - - - - - 1 
24 รานขายมะพราว - - - - - - - - - - - - - 0 
25 รานจำหนายเคร่ือง 

จักรสาน 
- - - - - - - - - - - - - 0 

26 รานขายรถจักร 
ยานยนต /รถยนต 

1 - - - - - 1 - - - - - - 2 

รวม 34 6 16 5 14 7 14 7 5 14 4 6 12 144 

         
 6.5 การทองเท่ียว 
 ตำบลแมกรณ  เปนตำบลท่ีอยูในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   อยูหางจากท่ีวาการอำเภอเมือง
เชียงราย  ทางทิศตะวันออก   ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร   มีตนทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอุด
สมบรูณ   มีปาไม   แหลงน้ำ   และพันธุพืชนานาพรรณ   ถือไดวาเปนตำบลท่ีมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
สวยงามอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงราย  มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีชนเผาชน  ท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง  
เปนตำบลท่ีมีเสนทางเชื่อมตอ สามารถเดินทางไปแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ  คือ   วัดรองขุน  และน้ำตกขุนกรณ   
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจในเขตพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  มีดังนี้ 
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แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.  แหลงทองเท่ียว  ลำน้ำกรณ บานปางปาออ  
ตั้งอยูหมูท่ี  11  บานปางปาออ ตำบลแมกรณ  เปนแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจทางธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ  และมีความเปนธรรมชาติท่ีสวยงามสวยงาม  รมรื่น  อยูบริเวณทายของ
หมูบาน  ทางหมูบานไดพัฒนา  รวมกับองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใหเปนแหลงทองเท่ียวพักผอนคลาย
รอนในชวงฤดูรอนเปนประจำทุกป  สภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  เปนลำน้ำ  ลำธาร  ท่ีน้ำใสสะอาด ไหล
ผานอยูตลอดเวลา  มีโขดหินใหญนอยเรียงรายตามธรรมชาติอยางสวยงาม  สามารถลงเลนน้ำคลายรอนได มี
บริการจำหนายอาหารเครื่องดื่ม  เพ่ือบริการนักทองเท่ียวโดยรอบบริเวณในชวงฤดูรอน  แหลงทองเท่ียวเปน
รอยตอกับพ้ืนท่ีสวนปาดอยชาง  และเปนเสนทางผานท่ีใชเดินทางไปสูน้ำตกขุนกรณ  ซ่ึงถือวาเปนแหลง
ทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของตำบลแมกรณ  ท่ีนักทองเท่ียวใหความนิยมมาทองเท่ียวในชวงฤดูรอนเปนจำนวนมาก 

กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :  กิจกรรมพักผอนคลายรอน  พ้ืนท่ีลงเลนน้ำ  ชมทิวทัศน  ถายภาพ
ท่ีระลึก  บริการจำหนายอาหารเครื่องดื่มในชวงฤดูรอน  

 
2.  แหลงทองเท่ียว  ทามวงขาว (ฝายน้ำลน)  
ตั้งอยูหมูท่ี  4  บานแมสาด  ตำบลแมกรณ  เปนแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณอีกแหงหนึ่ง  ทางหมูบานไดพัฒนารวมกับองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใหเปน
แหลงทองเท่ียวพักผอนคลายรอน  ท่ีเหมาะกับนักทองเท่ียวท่ีไมชอบความแออัด  สภาพแวดลอมในแหลง
ทองเท่ียว  น้ำในลำน้ำ  ลำธาร  เกิดจากการก้ันน้ำจากฝายน้ำลน  มีความใสสะอาดและมีโขดหินใหญนอย  
เรียงรายตามธรรมชาติอยางสวยงาม  สามารถลงเลนน้ำได   มีบริการจำหนายอาหารเครื่องดื่ม  เพ่ือบริการ
นักทองเท่ียวโดยรอบบริเวณในชวงฤดูรอน  เปนอีกหนึ่งแหลงทองเท่ียวทางเลือกหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความ
นิยมมาทองเท่ียวในชวงฤดูรอน 

กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :  กิจกรรมพักผอน  คลายรอน  พ้ืนท่ีสามารถลงเลนน้ำ  ชมทิวทัศน 
ถายภาพท่ีระลึก  มีบริการจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม ในชวงฤดูรอน   

 
3.  แหลงทองเท่ียว  หนองชางคต   
ตั้งอยูหมูท่ี  8  บานใหม  ตำบลแมกรณ  เปนแหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ  ทางหมูบานไดพัฒนารวมกับองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใหเปนแหลง
ทองเท่ียวของตำบล  ตั้งอยูบนถนนสายหลักเดนหา - ดงมะดะ  สภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  เปน
ธรรมชาติหนองน้ำท่ีอุดมสมบูรณ  มีตนไมนานาพันธุตามธรรมชาติท่ีสวยงาม  เปนจุดบริการแกนักทองเท่ียว
พักรถริมทาง  และเปนจุดแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตร  เปนแหลงตกปลา  โดยการบริหารจัดการของ
หมูบาน  เปดบริการใหตกปลา  ในชวงฤดูท่ีทางหมูบานเปดใหตกปลาได  ซ่ึงเปนกิจกรรมการสงเสริมการ
ทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหความนิยมอีกกิจกรรมหนึ่งของตำบลแมกรณ   

กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :  กิจกรรมพักผอนคลายรอน  กิจกรรมตกปลา  ในชวงฤดูตกปลา
ประจำปโดยการบริหารจัดการของหมูบาน  ชมวิวทิวทัศน  ถายภาพท่ีระลึก 
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4.  แหลงทองเท่ียว  จุดชมวิว 360 องศา   
ตั้งอยูหมูท่ี  5  บานเมืองรวง  ตำบลแมกรณ  เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอุดม

สมบูรณ  ทางหมูบานไดพัฒนาตอยอดใหเปนแหลงทองเท่ียวของทางหมูบานและตำบล  สภาพแวดลอมใน
แหลงทองเท่ียว  เปนจุดชมวิวของไรสิงหปารค  เชียงราย  และบริเวณพ้ืนท่ีตำลขางเคียงโดยรอบ  ท่ีสวยงาม
และบรรยากาศธรรมชาติสดชื่น  มีตนไมธรรมชาตินานาพันธุ  และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีอยูติดกับพ้ืนท่ีแหลง
ทองเท่ียวพุทธสถานถ้ำพระพุทธม่ิงโมลีศรีแมกรณ  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวและกลุมผูมาศึกษาดูงาน
ในหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน ใหความนิยมไปทองเท่ียว  

กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :  กิจกรรมพักผอน  ชมวิวทิวทัศน  ถายภาพท่ีระลึก   
 
แหลงทองเท่ียวทางศาสนสถาน และส่ิงกอสรางท่ีมีคุณคาทางศิลปะและสถาปตยกรรม

โบราณสถาน 
1.  แหลงทองเท่ียว พระธาตุศรีจอมจันทร  
ตั้งอยูหมูท่ี  13  บานปาสักทอง  ตำบลแมกรณ  สภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  ซ่ึงเปนสถานท่ี

ทองเท่ียวทางศาสนสถานและสิ่งกอสราง  ท่ีมีคุณคาทางศิลปะและสถาปตยกรรมโบราณสถาน  เปนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์  มีความสวยงาม  มีตนไมนานาพันธุท่ีรมรื่น  เงียบสงบ  สรางข้ึนตามความเชื่อ  ความศรัทธา  ความ
ศักดิ์สิทธิ์  เพ่ือธำรงคุณคาและเอกลักษณ  สรางข้ึนเม่ือใดไมปรากฏแนชัด  แตมีอายุท่ียาวนาน ลาสุดป 2537 
ไดทำการบูรณะองคพระธาตุ  โดยการกออิฐเสริมแตงใหคงสภาพดีข้ึน  เดิมมีตำนานวาเกิดปาฎิหาริย  มีผูพบ
เห็นดวงแกวดวงใหญลอยข้ึนจากพระธาตุ  ในทุกวันข้ึน  15  ค่ำ  บริเวณโดยรอบพระธาตุเปนเนินเขาคลาย
จอมปลวก  ตลอดจนเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาท่ีสำคัญ 

กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :   กิจกรรมประเพณีข้ึนธาตุในวันวิสาฆบูชาเปนประจำทุกป   
เพ่ือทำบุญ  ฟงเทศนธรรม  และสรงน้ำพระธาตุ  ชมวิวทิวทัศน  ถายภาพท่ีระลึก 

    
2.  แหลงทองเท่ียว พุทธสถานถ้ำพระพุทธม่ิงโมลีศรีแมกรณ   
ตั้งอยูหมูท่ี  5  บานเมืองรวง  ตำบลแมกรณ  สภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียว  ซ่ึงเปนสถานท่ี

ทองเท่ียวทางศาสนสถาน  และสิ่งกอสรางท่ีมีคุณคาทางศิลปะ  และสถาปตยกรรมโบราณสถาน  งานปน  
องคพระพุทธรูป  เปนสถานปฏิบัติธรรม  สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์  สวยงาม  มีตนไมนานาพันธุท่ีรมรื่น  เงียบสงบ  
ตลอดจนเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาท่ีสำคัญ 

กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :   กิจกรรมประเพณีตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา  ทำบุญ ฟงเทศน
ฟงธรรม  

 
   แหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 

1.  แหลงทองเท่ียว  หมูบานทองเท่ียวโดยชุมชนบานแมสาด   
ตั้งอยูหมูท่ี  4  บานแมสาด  ตำบลแมกรณ  เปนการทองเท่ียวโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชน  สงเสริมและ

พัฒนาการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง  เครื่องจักรสานและไมกวาด  แหลงเรียนรูดานตานตาง  ๆ  อาทิเชน 
การบริหารจัดการขยะครัวเรือนโดยชุมชน  ดานวิสาหกิจชุมชน  ดานการเกษตร  เครื่องจักรสานและไมกวาด  
การแสดงการสาธิต  การจำหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  สินคาโอทอป  พืชผักปลอดสารพิษ  การทองเท่ียว 
ชนเผา  แหลงเรียนรูวิถีชาวอาขาและลาหู   กิจกรรมใหนักทองเท่ียวผูมาศึกษาดูงาน  รวมลงมือทำเรียนรูจาก
การสาธิต  ท่ีพักโฮมสเตยฯลฯ ไวตอนรับนักทองเท่ียว  มีนักทองเท่ียวใหความนิยมมาทองเท่ียวเปนจำนวนมาก  
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กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :   กิจกรรมทองเท่ียวโดยชุมชน  ศูนยการเรียนรูตามฐานการเรียนรูใน
ตาง ๆ  การแสดงการสาธิต  การจำหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  สินคาโอทอป  พืชผักปลอดสารพิษ  ท่ีพัก
โฮมสเตย ฯลฯ ตลอดท้ังป  

 
2.  แหลงทองเท่ียว หมูบานทองเท่ียวโดยชุมชนบานเมืองรวง  
ตั้งอยูหมูท่ี  5  บานเมืองรวง  ตำบลแมกรณ  เปนการทองเท่ียวโดยชุมชน  วิถีชุมชนหมูบานนาอยู 

ผักปลอดสาร  อาหารปลอดภัย  ชุมชนเขมแข็ง  เศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรผสมผสาน  แหลงเรียนรูดานตาง ๆ 
ตามฐานการเรียนรู  อาทิเชน  ฐานการบริหารจัดการขยะครัวเรือนโดยชุมชน  ฐานดิน  ฐานเรียนรูสิ่งประดิษฐ
และสินคาโอทอป  ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  การแสดงการสาธิตการจำหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  สินคา
โอทอป  พืชผักปลอดสารพิษ  กิจกรรมใหนักทองเท่ียว  ผูมาศึกษาดูงานรวมลงมือทำเรียนรูจากการสาธิต  
มีการบริการท่ีพักโฮมสเตย  ฯลฯ  ไวตอนรับนักทองเท่ียว  ตอบโจทยความตองการทองเท่ียวโดยชุมชน  โดยมี
นักทองเท่ียวใหความนิยมมาทองเท่ียวเปนจำนวนมาก  และเปนหมูบานท่ีทรงรับเสด็จเยี่ยมเยือน  และเสด็จ
ทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  2  ปชอน 
(2558 , 2559) ตลอดจนไดรับเกียรติตอนรับนายกรัฐมตรี  พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  ซ่ึงลงพ้ืนท่ีประชุม
ครม.สัญจรท่ีจังหวัดเชียงราย  และตรวจเยี่ยมหมูบาน  ทำใหมีนักทองเท่ียว  และกลุมผูสนใจใหความนิยมมา
ทองเท่ียวและเรียนรูเปนจำนวนมาก 
กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :    กิจกรรมทองเท่ียวโดยชุมชน ศูนยการเรียนรูตามฐานการเรียนรูในตาง ๆ  
การแสดงการสาธิต  การจำหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  สินคาโอทอป  พืชผักปลอดสารพิษ  ท่ีพักโฮมสเตย 
ฯลฯ ตลอดท้ังป 
 

3. แหลงทองเท่ียว  หมูบานทองเท่ียวโดยชุมชนบานปางปาออ  
ตั้งอยูหมูท่ี  11  บานปางปาออ  ตำบลแมกรณ  เปนการทองเท่ียวโดยชุมชน  วิถีชุมชนหมูบาน

ธรรมชาติบำบัด  หมูบานปลอดการเผา  หมูบานไรหมอกควัน  รักษาสิ่งแวดลอม  แหลงเรียนรูดานตานตาง ๆ 
อาทิเชน  การบริหารจัดการขยะครัวเรือนโดยชุมชน  ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  การแสดงการสาธิต 
การจำหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  สินคาโอทอป  พืชผักปลอดสารพิษ  กิจกรรมใหนักทองเท่ียวผูมาศึกษาดู
งานรวมลงมือทำเรียนรูจากการสาธิต  มีบริการท่ีพักโฮมสเตย ฯลฯ  ไวตอนรับนักทองเท่ียว  มีนักทองเท่ียวให
ความนิยมมาทองเท่ียว เปนจำนวนมาก 
กิจกรรมการทองเท่ียวประจำป :    กิจกรรมทองเท่ียวโดยชุมชน  ศูนยการเรียนรูตามฐานการเรียนรูในตาง ๆ  
การแสดงการสาธิต  การจำหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  สินคาโอทอป  พืชผักปลอดสารพิษ   ท่ีพักโฮมสเตย 
ฯลฯ  ตลอดท้ังป  

 
แหลงทองเท่ียวของเอกชนในพ้ืนท่ี 
1.  ไรบุญรอด  เปดบริการใหนักทองเท่ียวเขาไปเท่ียว   เม่ือป พ.ศ. 2554  กอนจะเปลี่ยนชื่อเปน 

สิงหปารค เชียงราย (Singha Park Chiangrai) ตั้งอยูริมถนนสายเดนหา - ดงมะดะ  หางจากเขตชุมชนเมือง
เชียงราย  ประมาณ  9  กิโลเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี  99  หมูท่ี  1  บานแมกรณ  ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ  450  เมตร  ในฤดูหนาวอากาศคอนขางเย็นสบาย 
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  19.1  องศาเซลเซียส  สภาพของพ้ืนท่ีโดยท่ัว ๆไป  เปนท่ีลาดเนินเขา  มีภูเขาเล็ก  ๆ 
พ้ืนท่ีมีความลาดเทปานกลาง  และดวยพ้ืนท่ีท่ีกวางขวาง   ทำใหวิธีชมไรบุญรอด(สิงหปารค)  จึงมีดวยกัน   
2  วิธี  คือ  นั่งรถชมทัศนียภาพ  โดยจะมีมัคคุเทศกของทางไรฯ  คอยบอกรายละเอียดจุดตาง ๆ ท่ีนาสนใจ 
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ใหฟงเพลิน ๆ  หรือถาอยากออกกำลังกาย  ก็ตองปนจักรยานชมวิวท่ีสวยงาม  ซ่ึงท่ีนี่ก็มีไวบริการใหเชา   
ถือวาเปนแหลงทองเท่ียวของเอกชนหนึ่ง  ท่ีเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวเปนอยางมาก  โดยเฉพาะบริเวณหนาไร  
มีสิงหสีทองตัวใหญ  เปนจุดเดนและดึงดูดนักทองเท่ียว  เพ่ือเปนจุดถายภาพท่ีระลึกท่ีประทับใจเปนอยางมาก  

ตำบลแมกรณเปนเสนทางไปสูแหลงทองเท่ียว  ท่ีมีชื่อเสียงระดับจังหวัด  แหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ี
ตำบลใกลเคียงท่ีนาสนใจไปทองเท่ียวอีกดวย 

 
แหลงทองเท่ียวของหนวยราชการอ่ืน 
น้ำตกขุนกรณ  เปนน้ำตกท่ีสูงและสวยงามท่ีสุดอีกแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย  ความสูง  70  เมตร  

สามารถวายน้ำเลนได   ลักษณะเปนแองถวยคอย ๆ  ลึก  การทองเท่ียวการเดินทางจากบริเวณลานจอดรถ  
ไปถึงตัวน้ำตกขุนกรณ  ระยะทางประมาณ  1,500  เมตร  พ้ืนท่ีบริเวณน้ำตกอยูในความรับผิดชอบและการ
ดูแลโดยหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติล้ำน้ำกกท่ี  1  น้ำตกขุนกรณ   
 
           6.6 อุตสาหกรรม  

   
          6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 1.  วิสาหกิจชุมชนอาชีพทำผาบานปางกอก   หมูท่ี  9 
 2.  วิสาหกิจชุมชนกลุมจักรสานบานปางกอก  หมูท่ี  9 
 3.   กลุมงานผาบานปางกอก    หมูท่ี  9 
 4.  กลุมแปรรูปผาบานปางปาออ    หมูท่ี  11   
 5.  กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานปางกอก    หมูท่ี  9 
 6.  วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปเห็ด    หมูท่ี  3 
 7.  กลุมแปรรูปผาบานปางกอก    หมูท่ี  9 
 8.  กลุมหัตถกรรมบานปาสักทอง    หมูท่ี  13 
 9.  กลุมตัดเย็บผาหมนวมใยสังเคราะหบานปางกอก  หมูท่ี  9 
 10.  กลุมเย็บผาหมนวมบานปาสักทอง   หมูท่ี  13 
 11.  กลุมตัดเย็บเสื้อผาและผาหมนวมบานสวนดอก  หมูท่ี  3 
 12.  กลุมตัดเย็บผาหมและเสื้อกันหนาวบานปางริมกรณ หมูท่ี  10 
 13.  กลุมจักรสานและงานเย็บบานปางกอก    หมูท่ี  9 
 14.  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผาและผาหมนวมบานปางกอก หมูท่ี  9 
 15.  วิสาหกิจเย็บผาและผาหมนวมตำบลแมกรณ  หมูท่ี  9 
 16.  วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบานปาสักทอง  หมูท่ี  13 

ลำ 
ดับที ่

ประเภท หมู 
1 

หมู 
2 

หมู 
3 

หมู 
4 

หมู 
5 

หมู 
6 

หมู 
7 

หมู 
8 

หมู 
9 

หมู 
10 

หมู 
11 

หมู 
12 

หมู 
13 

รวม 

1 
2 
3 
4 
 

5 

โรงน้ำดื่ม 
โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงน้ำแข็ง 
สถานท่ีเพาะปลูกวิจัย
พืชสวน 
โรงงานผลิตหมูยอ 

1 
3 
- 
- 
 
- 

- 
1 
- 
1 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
1 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 

1 

1 
4 
1 
1 
 

1 
 รวม 4 2 - - - - 1 - - - - - 1 8 
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 17.  วิสาหกิจชุมชนสานน้ำใจตำบลแมกรณบานปาสักทอง หมูท่ี  13 
 18.  วิสาหกิจชุมชนเย็บผาและผาหมนวมบานสวนดอก หมูท่ี  3 
 
 19.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนเย็บผาและผาหมนวม  หมูท่ี  9 
        บานปางกอก  
 20.  วิสาหกิจชุมชนกลุมตัดเย็บเสื้อผาบานปางกอก  หมูท่ี  9 
 21.  วิสาหกิจชุมชนงานผาบานปางกอก   หมูท่ี  9 
 22.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนเย็บผาหมนวม  หมูท่ี  9 
         ใยสังเคราะหบานปางกอก   
 23.  วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผาหมบานปางริมกรณ  หมูท่ี  10 
 24.  วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบานปางปาออ   หมูท่ี  11 
 25.  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผาบานปางปาออ  หมูท่ี  11 
 26.  วิสาหกิจชุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  หมูท่ี  13 
         บานปาสักทอง  
 27.  กลุมอาชีพตัดผาสำเร็จรูปบานปางกอก  หมูท่ี  9 
 28.  วิสาหกิจชุมชนสงเสริมหัตถกรรมในครัวเรือน  หมูท่ี  6 
         บานปางมุง 
 29.  กลุมรานคาชุมชน       หมูท่ี  4 , 5 , 7 
 30.  กลุมเกษตรกร         หมูท่ี  1 , 2 
 31.  กลุมธนาคารขาว       หมูท่ี  2 , 8 
 32.  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต       หมูท่ี  1 - 13 
 33.  กลุมออมทรัพย   หมูท่ี  1 – 13 
 34.  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   หมูท่ี  1 – 13 

35.  กลุมชมรมผูสูงอายุ                                    1   กลุม (ระดับตำบล) 
36   กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน     1   กลุม หมูท่ี  5 
37.  กลุมกองทุนธนาคารหมูบาน     13 กลุม 
38.  กองทุนอาสาปราบวัณโรค        1 กลุม หมูท่ี  12 
39.  กลุมผาปกชาวเขา         1 กลุม หมูท่ี  12 
40.  กลุมออมทรัพย     13 กลุม 
41.  กลุมพัฒนาสตรี               13 กลุม 
42.  กลุมกองทุนหมูบาน     13 กลุม 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ  60  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ไดแกทำนา ปลูกขาว   

ขาวโพด  ทำสวน  ท่ีเหลือประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปรอยละ  27   รับราชการ/รฐัวสิาหกิจ/เอกชน รอยละ 4  
ธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ  9 
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7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

ศาสนา 
ประชาชนในตำบลแมกรณสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   มีจำนวนสถาบัน/องคกรทางศาสนา  

ดังตอไปนี้ 
  พระธาตุศรีจอมจันทร     1 แหง ดังนี้ 

พระธาตุศรีจอมจันทร   บานสวนดอก   หมูท่ี    3 
วัด จำนวน    10 แหง   ดังนี้ 
1.  วัดแมกรณ     บานแมกรณ   หมูท่ี    1    
2.  วัดเวียงหวาย    บานเวียงหวาย   หมูท่ี    2  
3.  วัดสวนดอก     บานสวนดอก   หมูท่ี    3  
4.  วัดแมสาด     บานแมสาด   หมูท่ี    4  
5.  วัดทาไคร     บานเมืองรวง   หมูท่ี    5   
6.  วัดปางสนุก     บานปางมุง   หมูท่ี    6  
7.  วัดฝงหม่ิน     บานฝงหม่ิน   หมูท่ี    7  
8.  วัดปางกอก     บานปางกอก   หมูท่ี    9  
9.  วัดปางริมกรณ     บานปางริมกรณ   หมูท่ี    10 
10. วัดพระธาตุเจดียทอง  บานปางปาออ   หมูท่ี    11 
สำนักสงฆ จำนวน    3 แหง ดังนี้ 
1.  สำนักสงฆวัดพุทธม่ิงโมลี   บานเมืองรวง   หมูท่ี    5 
2.  สำนักสงฆหวยตนเดื่อ  บานปางมุง   หมูท่ี    6 
3.  สำนักสงฆพระธาตุศรีสักทอง บานปาสักทอง   หมูท่ี    13 
โบสถคริสต   จำนวน    4   แหง    ไดแก   
1. คริสตจักรบานสวนดอก  บานสวนดอก    หมูท่ี  3  

2. คริสตจักรบานหนองเขียว  บานหนองเขียว  หมูท่ี  12 

3. คริสตจักรบานปางริมกรณ  บานปางริมกรณ  หมูท่ี  10 

4.  คริสตจักรบานปางกลาง  บานบริวารบานแมสาด หมูท่ี  4 

ฌาปนสถาน   จำนวน 10   แหง ดังนี้ 
1.  ฌาปนสถานบานแมกรณ หมูท่ี  1    
2.  ฌาปนสถานบานเวียงหวาย หมูท่ี  2  
3.  ฌาปนสถานบานสวนดอก หมูท่ี  3  
4.  ฌาปนสถานบานแมสาด หมูท่ี  4  
5.  ฌาปนสถานบานเมืองรวง หมูท่ี  5   
6.  ฌาปนสถานบานปางมุง หมูท่ี  6  
7.  ฌาปนสถานบานฝงหม่ิน หมูท่ี  7  
8.  ฌาปนสถานบานปางกอก หมูท่ี  9  
9.  ฌาปนสถานบานปางริมกรณ หมูท่ี  10 
10.ฌาปนสถานบานปางปาออ หมูท่ี  11 
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           สุสาน (คริสต) จำนวน     4   แหง   ดังนี้ 
1. สุสานบานสวนดอก     หมูท่ี  3  

2. สุสานบานหนองเขียว  หมูท่ี  12 

3. สุสานบานปางริมกรณ  หมูท่ี  10 

4. สุสานบานปางกลาง  บานบริวารบานแมสาด หมูท่ี  4 

 7.2 งานประเพณีและงานประจำป 
งานประเพณีและงานประจำปของตำบลแมกรณ  ไดแก  
1) ประเพณีสงกรานตรดน้ำดำหัวผูสูงอายุตำบลแมกรณ 
2) ประเพณีแหเทียนพรรษา  
3) ประเพณีลอยกระทง  
4) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรจีอมจันทร  บานสวนดอก  หมูท่ี  3 
 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีโดดเดน  คือ  

ประเพณีกินวอ  งานข้ึนปใหมของชาวไทยภูเขาเผาลาหู  บานหนองเขียว   หมูท่ี  12  ตำบลแมกรณ  
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เพ่ือเปนการแสดงความสามัคคี   การแสดงการละเลนของชนเผา   และรวมเปน
ถึงการตอนรับผูมาเยือน   
 ภาษาถิ่น คือ  

ภาษาพ้ืนเมืองลานนา   
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ำ 

แหลงน้ำธรรมชาติ 

 แมน้ำ   ไดแก   น้ำกรณ  

ลำหวย  ไดแก หวยยาดี , หวยปูโท , หวยผักแปม , หวยหัวทุง , หวยโปง , หวยแมตาก ,  

หวยสันมะนะ , หวยมอนโคง , หวยตนผึ้ง , หวยเหนือ , หวยแมซาย ,  
หวยหก , หวยแมสาด , หวยเหี้ย , หวยตาด , หวยบานหาง , หวยถ้ำ ,  
หวยสางสรอย  และหวยแมสาดนอย 

บึง,หนอง   ไดแก หนองหลวง และหนองชางคต 

 อางเก็บน้ำ ไดแก  อางเก็บน้ำหวยแมหาง 

 แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

 ฝาย(น้ำลน)  จำนวน   29 แหง 
 บอน้ำตื้น  จำนวน  940 แหง 
 บอโยก            จำนวน       6 แหง 
 บอน้ำบาดาล   จำนวน    10  แหง   
 อางเก็บน้ำหวยแมหาง     จำนวน      1   แหง 
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          8.2 ปาไม 
 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและท่ีราบระหวางหุบภูเขา  ปาไม   อยูทางทิศตะวันตก 
ของตำบล  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ำแมลาวฝงซาย  และปาแมกกฝงขวา  สภาพพ้ืนท่ีเปนหุบเขา 
ลอมรอบดวยภูเขาสูง  เปนภูเขาสูงชันตอนบนยอดเขา  ซ่ึงเปนจุดสูงสุด  และเปนแหลงตนน้ำลำธารของน้ำ 
แมกรณ  ซ่ึงประกอบดวยหวยตาง ๆ  คือหวยแมกรณ   หวยแมมอญ   หวยยาดี หวยเลาอาย   ไหลรวมกัน
เปนน้ำแมกรณ   แลวไหลรวมกับแมน้ำลาว  ลักษณะของปาไมเปนปาเบญจพรรณ  ปาดิบแลง  ปาดิบเขา 
และปาเต็งรัง   สภาพปายังสมบูรณ   พันธุไมท่ีพบ  ไดแก  ตะเคียนทอง   ยมหอม  แดงดง  มะมวงปา   
จำปปา  กระบก  ซอ  บุนนาค  ปอทอง  อายาง เต็งรัง  เหียง พลวง  และกอชนิดตาง ๆ  ไมพ้ืนลางไดแก  
หวาย  ตาว  ไผหก  ไผเหี้ย  ไผไร  ไผซาง  กลวยปา  และเฟรนชนิดตาง ๆ 
          8.3 ภูเขา 
          ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและท่ีราบระหวางหุบภูเขา  ลอมรอบดวยภูเขาสูง 
เปนภูเขาสูงชันตอนบนยอดเขาซ่ึงเปนจุดสูงสุด  และเปนแหลงตนน้ำลำธารของน้ำแมกรณ 
            8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและท่ีราบระหวางหุบภูเขา  ปาไม   อยูทางทิศตะวันตก 
ของตำบล  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติ  ปาน้ำแมลาวฝงซาย   และปาแมกกฝงขวาในพ้ืนท่ีท้ังหมดของ  หมูท่ี 11     
และพ้ืนท่ีบางสวนของ  หมูท่ี  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10  ตำบลแมกรณ 
 มีเขตปาวนอุทยานเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญคือ   น้ำตกขุนกรณ    ซ่ึงเปนน้ำตกท่ีสูงท่ีสุดของ
จังหวัดเชียงราย  มีความสูงถึง  70 เมตร   เปนแหลงตนน้ำลำธารหลายสาย 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
 “  ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ” 
 ยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2560 – 2579)  ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร  ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  

วิสัยทัศน  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการ
กำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับท่ี  12  ยังคงมีความตอเนื่อง   จากวิสัยทัศนแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปน
ศูนยกลาง  ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับท่ี  12  ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทาง  การพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทย  จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  มีความม่ันคง  และยั่งยืน  สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข  และนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  
 1.  การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลารสรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม
ต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน  
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 3. การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง  
 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
  (5) มีการบริหารจดัการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ 
 5. การบริหารราชการแผนดนิท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  ประกอบดวย  10 
ยุทธศาสตรหลัก  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 
                       และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                                      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 ยุทธศาสตรท่ี  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร  ทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี  10  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
THAILAND  ๔.๐ 

รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  มุงม่ันในการนำ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย 
แลนด ๔.๐” มาใช  เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก  ๓  กับดักท่ีกำลังเผชิญ  ท้ัง ๑)  กับดักประเทศ
รายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ๒)  กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม
สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เปาหมายเพ่ือนำประเทศมุงสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  อยาง
เปนรูปธรรม  ผานโมเดลนี้ 

กอนหนาท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย  ๔.๐  นั้น  ไทยเริ่มกาวสูโมเดลไทยแลนด  ๑.๐ ห ลังจาก
เริ่มตนพัฒนาภาคเกษตรกรรม   แลวจึงคอยปรับมาสูไทยแลนด  ๒.๐  การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุงเนน
แรงงานราคาต่ำ  เชน  สิ่งทอ  อาหาร  และมาสู  ไทยแลนด  ๓.๐  มุงเนนการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนัก  ซ่ึงการพัฒนาของประเทศไทยใน  ๓  ชวงแรกนั้น  ไทยมีการอัตราการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗ %  ตอป  แตมาถึงจุดหนึ่งหลังป  ๒๕๔๐  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมา
เปน ๓ – ๔ %  ตอป 

เหตุผลสำคัญ  เพราะไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน และไมเคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  แรงงานไมไดมีทักษะ  จนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาส   ซ่ึงในชวงนี้
รัฐบาลตองการกาวกระโดดขามหุบเหว   ซ่ึงตองใชความกลาหาญทางการเมือง   และตองใชพลังท่ีเรียกกวา
พลังประชารัฐ  ในการขับเคลื่อนไทยแลนด  ๔.๐ 
 ๓  กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม 
ประกอบดวย 

๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเปาหมายสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศท่ีมี
รายไดสูง ( High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสรางสรรค 

กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร 
จัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึง
การบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศ
รายไดปานกลางท่ีไทยกำลังเผชิญอยู 

๒) Inclusive  Growth  Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชน  และเปนการกระจายรายได 
โอกาส  และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน 

โดยกลไกนี้  ประกอบดวย  การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน  การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหา  และความทาทายทาง
สังคมในมิติตาง ๆ  การสรางสภาพแวดลอม  ท่ีเอ้ืออำนวยตอการทำธุรกิจ   การสงเสริมและสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอมเขมแข็ง  และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก   การสรางงานใหม ๆ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับขีดความสามารถ  การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชน  ใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ำ
กวาเกณฑ  ท่ีกำหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ำ  ท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน 

๓) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต  จะตองคำนึงถึงการพัฒนา
และใชเทคโนโลย ี ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุล  ของการ
พัฒนาระหวางคนกับสภาพแวดลอม 

โดยกลไกนี้ประกอบดวย  การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน  การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคำนึงถึง
ความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก  มาสูการคำนึงถึงประโยชน  ท่ีไดจากการลดความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิต  ใหสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด   อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 
 ท้ัง  ๓  กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย  ๔.๐″  ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสู  ความม่ังค่ัง
อยางม่ันคงและยั่งยืน  เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศ  ท่ีมีรายไดปานกลาง   ซ่ึงถือเปนเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจ  จากการพ่ึงพาการลงทุนตางประเทศ  มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมาก  โดยมุงเนน
การพัฒนาการศึกษาคน  สรางการวิจัยและพัฒนา  โครงสรางเศรษฐกิจ  ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี  ๒๑  
ซ่ึงรัฐบาลตองกลาพอท่ีจะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ  เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา  และตอง
ยืนอยูบนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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 1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1  แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 ภาคเหนือ  มีทุนสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณโดดเดน  ท่ีมีการฟนฟู  สืบสานและ
สรางสรรคพัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ  โดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ
หัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงระดับสากล  พ้ืนท่ีเกษตรของภาคเหนือ  มีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับระบบการผลิต  
เพ่ือสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย  นอกจากนี้  ทำเลท่ีตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคา  
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  ในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง  และสามารถ
ขยายไปสูจีนตอนใต  และกลุมประเทศเอเชียใต  ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต  และ  วันออก – 
ตะวันตก  รวมถึงเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ำท่ีสำคัญของประเทศ  ดังนั้น  การพัฒนาภาคเหนือสูความ  “ ม่ันคง  ม่ังค่ัง  
ยั่งยืน ”  จำเปนจะตองนำศักยภาพทางภูมิสังคม  ประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และองค
ความรูของสถาบันการศึกษาและองคกรในพ้ืนท่ี  มาใชในการตอยอดการผลิตและบริการ  ท่ีมีศักยภาพและ
โอกาส  เพ่ือสรางมูลคาสูง  ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค  รวมท้ังการใชประโยชน  จากการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบาน  ในการเสริมสรางขีดความสามารถของธุรกิจทองถ่ิน  เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
กับประเทศในกลุมภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ  สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน  และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง  รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการ  ท่ีมี
ศักยภาพสูง  ดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค   
GMS  BIMSTEC และ  AEC  เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง  
สูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน  พัฒนาระบบดูแล 
ผูสูงอายุ  อยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน  ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  อนุรักษฟนฟูปาตนน้ำใหคงความสมบูรณ  จัดระบบบริหารจัดการน้ำ 
อยางเหมาะสม  และเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง  ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน 
 1.3.2  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 
 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  ประกอบดวย  เชียงราย  พะเยา  แพร  และนาน  มุงพัฒนา
เชียงรายใหเปนประตูการคา การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย  พัฒนาการทองเท่ียวชายแดนและการ
ทองเท่ียว  อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมลานนา  และภูมิปญญาทองถ่ิน  และเรงฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 แผนพัฒนากลุมภาคเหนือตอนบน  2 เปนแผนในระดับ 3 เปนแผนเชิงปฏิบัติท่ีตองสอดคลอง 
กับแผนพัฒนาในระดับ  1  (เปาหมายการพัฒนาระดับประเทศ)  และ  2  (แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
เพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  จึงไดนำศักยภาพของกลุมจังหวัดมากำหนด
เปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ี  คือ  ประตูการคาสากล  โดดเดนวัฒนธรรมลานนา  สินคาเกษตรปลอดภัย 
ประชาชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ  การคาการลงทุน การทองเท่ียว  
และโลจิสติกส  เชื่อมโยงสูสากลใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  สงเสริมพัฒนาการสรางความเขมแข็ง  ใหภาคเกษตร  
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา   พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  วัฒนธรรม  อารยธรรม 
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แหงลานนาตะวันออก  ดํารงไวซ่ึงศิลป  วัฒนธรรม  วิถีชวีิตท่ีเปนเอกลักษณ  อัตลักษณ  และสุขภาพ   
อนุรักษ  พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณ  ดํารง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี  จึงไดกำหนดประเด็นการพัฒนา  และเปาหมายการ
พัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี  1  การพัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา  การลงทุน  และ 
โลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี  2  การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การผลิตภาคเกษตร  
และอุตสาหกรรมการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ  
 ประเด็นการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรม  
สุขภาพ  และ  MICE  เพ่ือสรางรายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซ  มูลคาเพ่ิมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน    
 ประเด็นการพัฒนาท่ี  4  การดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน  โดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
 เปาหมายการพัฒนา   
 1.  เปนศูนยกลางการคา  การลงทุนและโลจิสติกส  เชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 
(GMS) และ AEC  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน  และเพ่ิมรายไดจากการสงออกสินคา  ไปยัง
ตางประเทศ (กลุม GMS , AEC และประเทศอ่ืน ๆ)  รวมท้ังลดคาใชจายของผูประกอบการ  
 2.  เพ่ิมผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ  และอุตสาหกรรมการเกษตร 
ท่ีไดมาตรฐาน  เพ่ือมุงสูตลาดโลก  
 3.  พัฒนาการทองเท่ียว  เพ่ิมมูลคาและคุณภาพผลิตภัณฑ  และคุณคาสินคาและบริการ  เนน
ฐานเศรษฐกิจท่ียั่งยืน  เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว  เพ่ือเพ่ิมรายได  
 4.  ทรัพยากรธรรมชาติไดรบัการอนุรักษ  ฟนฟู  ใหมีความอุดมสมบูรณ  สิ่งแวดลอมและ
พลังงาน  ไดรับบริหารจัดการตามมาตรฐาน  ดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว  
 1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2561 - 2565) 

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย 
“เชียงรายเมืองทองเท่ียวสรางสรรค  สะอาด  ปลอดภัย  นายล” 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการ          
โลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS  

 ยุทธศาสตรท่ี  2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร  คุณภาพมาตรฐานสากล  และเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี  3 การดำรงฐานวัฒนธรรมลานนา  เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศ   และเชิงสุขภาพ  
 ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข  
 ยุทธศาสตรท่ี  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดำรงความสมบูรณและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี  6 การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เปาประสงค 
1. เพ่ือสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ดาน 
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การคา  การลงทุน  บริการโลจิสติกส  การเกษตร  การทองเท่ียวและวัฒนธรรม  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน +6 และ  GMS 
 2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน  โดยการนอมนำศาสตรพระราชา  เปน
แนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน  สังคมท่ีมีคุณภาพ  
 3.  เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพ่ือใหประชาชนมีความสุข  
อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีคุณภาพ 
 4.  เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติและแนว
ชายแดน 
          1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทำงานแบบมีสวนรวม  ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2565) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน 

+ 6  และ  GMS 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
          2.1  วิสัยทัศน 

“แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส” 

          2.2  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม

อาเซียน+ 6  และ GMS 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริการ 
2.3 เปาประสงค 
1.  เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน และระบบโลจสิติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS 
2.  เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน       
3.  เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและการสาธารณสุข 
4.  เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบ

เรียบรอย 
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5.  เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.  เพ่ือพัฒนาดานประสิทธิภาพบุคลากร  การปกครองและการบริหาร 
2.4 ตัวช้ีวัด 
1.  กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน  วัดคุณภาพงานจากการท่ี  คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

ตรวจรับงาน  โดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.  กรณีโครงการดานอ่ืน ๆ  วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 

2.5  คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ        
โลจิสติกส  เช่ือมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน + 6        
และ GMS  

เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ     

โลจิสติกส  การพัฒนาดานผังเมือง งานวิศวกรรม  

จราจร  และงานควบคุมอาคารใหไดมาตรฐาน

การพัฒนาแหลงน้ำ  การบริหารจัดการน้ำ

สำหรับอุปโภค  บริโภค และภาคการเกษตร ฯลฯ   

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   เพ่ือสงเสริม  พัฒนาการเกษตร  ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การสงเสริมการ
พัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภัณฑทองถ่ินใหไดมาตรฐาน  สงเสริม
พัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวิต  อัตลักษณของคน
ในชุมชน  การพัฒนา  สงเสริม  และการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา และสาธารณสุข  เพื่อพัฒนาดานการศึกษา พัฒนา สงเสริม สนับสนนุ
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบใหไดมาตรฐาน
การศึกษา  สงเสริมและพฒันาสขุภาวะที่ดีของ
ประชาชน  สนบัสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข  การปองกันและระงับโรคติดตอตาง ๆ  
ควบคุมปองกันโรคระบาดในพื้นที่  พัฒนา สงเสริม 
สนับสนนุการบริการสาธารณสขุของหมูบาน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.แมกรณ ฯลฯ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อดาน
อิเลคทรอนิกส การรักษาความสงบเรียบรอย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  การปองกันฟนฟูและบรรเทา       
สาธารณภัยตาง ๆ  ในทองถ่ิน 
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5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  สงเสริมและพัฒนาการควบคุม  
ปองกัน  แกไขปญหาขยะ  และมลภาวะ  
สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการ
ใชพลังงานทดแทน  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและ 
การบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน  การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  สงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินทุกภาคสวน  และสงเสริมการนำ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

          2.6 กลยุทธ 
1.  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+ 6  และ GMS 
    กลยุทธท่ี  1.1   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี  1.2  พัฒนาแหลงน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
    กลยุทธท่ี  1.3  พัฒนางานดานผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร 
2.  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   
    กลยุทธท่ี  2.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธท่ี  2.2  สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหได 
                        มาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี  2.3  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวิต  และอัตลักษณของคนในชุมชน 
    กลยุทธท่ี  2.4  สงเสริม  อนุรักษ  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 
3.  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการศึกษา  และสาธารณสุข 
    กลยุทธท่ี  3.1  สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  ใหไดมาตรฐานการศึกษา 
    กลยุทธท่ี  3.2  สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 
    กลยุทธท่ี  3.3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
4.  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธท่ี  4.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส 
    กลยุทธท่ี  4.2  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อดานอิเลคทรอนิกส 
    กลยุทธท่ี  4.3  รักษาความสงบเรียบรอย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
    กลยุทธท่ี  4.4  ปองกันฟนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน       
    กลยุทธท่ี  5.1  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    กลยุทธท่ี  5.2  สงเสริมและพัฒนาการควบคุม  ปองกัน  แกไขปญหาขยะ  และมลภาวะ     
    กลยุทธท่ี  5.3  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
6. ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหาร 
    กลยุทธท่ี  6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
    กลยุทธท่ี  6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธท่ี  6.3  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
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    กลยุทธท่ี  6.4  สงเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ กำหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
จำนวน  6  ยุทธศาสตร  และ  21  กลยุทธ   ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงกลุมจังหวัด         
กลุมอาเซียน+ 6  และ GMS  

    1.1   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
    1.2  พัฒนาแหลงน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
    1.3  พัฒนางานดานผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   
    2.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2  สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหได 
           มาตรฐาน 
    2.3  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวัต  และอัตลักษณของคนในชุมชน 
    2.4  สงเสริม  อนุรักษ  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  และสาธารณสุข 
    3.1  สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  ใหไดมาตรฐานการศึกษา 
    3.2  สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 
    3.3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
    4.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส 
    4.2  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อดานอิเลคทรอนิกส 
    4.3  รักษาความสงบเรียบรอย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
    4.4  ปองกันฟนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน          
    5.1  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    5.2  สงเสริมและพัฒนาการควบคุม  ปองกัน  แกไขปญหาขยะ  และมลภาวะ   
    5.3  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบรหิาร 
    6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
    6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.3  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน 
    6.4  สงเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลว  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มุงพัฒนา  6  ดาน 

ไดแก  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน + 6  และ  GMS
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  การพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและ
ยั่งยืน  และการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๓.๑.๑  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 

 การวิเคราะหศักยภาพ  เพ่ือประเมินสภาพการณพัฒนาในปจจุบัน  และโอกาสในการพัฒนาใน 
อนาคตของทองถ่ิน  เปนการประเมินถึงโอกาส  และภัยคุกคามหรือขอจำกัด  อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอก
ท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน   อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)  
เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละยุทธศาสตรในแตละดาน  ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Streng=s)   

 1.  มีโครงสรางกรอบอัตรากำลังบุคลากรท่ีชัดเจน  คลอบคลุมอำนาจหนาท่ีตามภารกิจ  และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
  2.  มีรายไดจากเงินอุดหนุน  และรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง  ทำใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารงาน 
 3.  มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  4  แหง  สถานีบริการน้ำมัน/หยอดเหรียญ  จำนวน  5 แหง  
และโรงงานผลิตน้ำแข็งในพ้ืนท่ี  จำนวน  1  แหง  ทำใหมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี  และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
นอกจากรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

 4.  มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดอำนาจหนาท่ีและภารกิจของ  อบต.  ไวชัดเจน ตาม 
พรบ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. และ พรบ. สภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล  
 5.  มีสถานท่ีทองเท่ียงในพ้ืนท่ี  ไดแก  ไรบุญรอด(สิงหปารค)  พระธาตุศรีจอมจันทร   อางเก็บ
น้ำหวยแมหาง  หมูท่ี  7   ฝายน้ำลนทามวงขาว  หมูท่ี  4   ลำน้ำกรณ  สวนปาดอยชาง  หมูท่ี  11  หนอง
ชางคต  หมูท่ี  8  สถานปฏิบัติธรรมวัดพุทธม่ิงโมลี  หมูท่ี  5  ทำใหมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
จำนวนมาก   

 6.  สภาองคการบริหารสวนตำบล  สามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
 7.  ผูบริหารทองถ่ินกำหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
 8.  ผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณ  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได

โดยตรง 
 9.  มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน  และมีการบรูณาการจัดทำแผนการทำงานรวมกับหนวยงานหรือสวน

ราชการอ่ืน 
        10.  มีการจัดหาวัสดุ  ครุภณัฑ  อุปกรณ  เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  และเอ้ือ 

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

จุดออน (Weakness=W)   
1.  มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยและทำงานในพ้ืนท่ีจำนวนมาก  ทำใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหา

โรคติดตอและปญหายาเสพติด  อาชญากรรม  และปญหาสิ่งแวดลอม  
2.  ขาดความตอเนื่องในการบริหารงาน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำใหขาดเสถียร 

ภาพทางการเมือง 
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3.  ไมสามารถนำงบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอ่ืนไดอยางคลองตัว  เนื่องจากถูกจำกัดดวย
ระเบียบ  กฎหมาย  กฎเกณฑตาง ๆ 

4.  งบประมาณดานบริการสาธารณะท่ีมีอยูอยางจำกัดไมสามารถตอบสนองความตองการ
ปจจัยพ้ืนฐานของ อปท. ไดอยางเพียงพอ   

5.  มีระเบยีบ/กฎหมายใหมๆ  จำนวนมาก และมีขอจำกัดในเรื่องเวลา  มีการถายโอนภารกิจเพ่ิมมาก
ข้ึน ทำใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอภารกิจท่ีไดรับถายโอน   และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดได
มาก  

6.  การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
8.  ดวยภารกิจท่ีไดรับการถายโอนเพ่ิมมากข้ึน  แตบุคลากรมีอยางจำกัด  ทำใหการทำงานมีความ

เสี่ยงท่ีจะผิดพลาดสูง 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.  มีพ้ืนท่ีและแหลงน้ำธรรมชาติท่ีสามารถทำการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรไดสูง 
2.  แผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับชาติเอ้ือหนุนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
3.  นโยบายภาครัฐเอ้ือในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
4.  กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
5.  มีศาสนสถานจำนวนมากในพ้ืนท่ี  ซ่ึงสามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนา

คุณธรรมจรยิธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล 
6. มีเสนทางคมนาคมหลายเสนทางทำใหสามารถจะพัฒนาดานเศรษฐกิจได 
อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย  สงผลใหทองถ่ินตองมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปดวย 
3.  ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหนโยบายการพัฒนา

ทองถ่ินไมชัดเจน 
4.  การเมืองเขามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากข้ึน 
5.  ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จำกัดอำนาจหนาท่ีบางประการท่ีสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
6.  อำนาจหนาหนาท่ีตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 
7.  รัฐบาลถายโอนภารกิจใหทองถ่ินมากข้ึน   แตไมจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหทองถ่ินบริหาร 

งานไดอยางเต็มท่ี 
8.  การใหความอิสระองคการบริหารสวนตำบลจากสวนกลาง  ยังไมเต็มท่ียังตองอยูภายใตการกำกับ 

ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
9.  การจัดเก็บระบบฐานขอมูลยังไมมีความจริงจัง  ไมสามารถนำมาประยุกตใชได 
10.  ปญหาดานเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
11.  ประชาชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี  ขาดความรวมมือในการทำงานทำใหไมเกิดการ     

บูรณาการรวมกัน 
12.  ความหลากหลายของประชากร  ท่ีเขามาทำงานในพ้ืนท่ี  สงผลทำใหเกิดปญหายาเสพติดและ

ปญหาอาชญากรรมและปญหาดานสาธารณสุข  ดานสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 
13.  กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนำมาใชบังคับอยางจริงจัง 
14.  ระเบียบกฎหมายท่ีบังคับใช ไมสามารถโตแยงในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินได  
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 3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 3.2.1  การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ  อบต. 

 -  รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

 -  แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

 -  แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตำบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

 -  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 3.2.2  การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

 AEC  หรือ Asean Economics Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ  โดยมี  ไทย  พมา  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  สงิคโปร  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  กัมพูชา  และบรูไน 
เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน  จะมีรูปแบบคลาย ๆ  กลุม  Euro Zone  นั่นเอง  จะทำใหมี
ผลประโยชน  อำนาจตอรองตาง ๆ   กับคูคาไดมากข้ึน   และการนำเขา  สงออกของชาติในอาเซียน  ก็จะเสรี 
ยกเวนสินคาบางชนิด  ท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนำเขา  (เรียกวาสินคาออนไหว) 

 Asean  รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2558  จะทำใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก  โดย  AEC  Blueprint (แบบพิมพเขียว)  หรือแนวทางท่ีจะ
ให  AEC  เปนไปคือ 

1.  การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2.  การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3.  การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4.  การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

 จากการท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ไวจำนวน 6 
ยุทธศาสตร   ดังนั้น   จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  หรือการเขาสู  AEC  ท่ีจะสงผลกระทบ
ตอองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ในยุทธศาสตรตาง  ๆ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงกลุม 
จังหวัด  กลุมอาเซียน + 6  และ  GMS 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
และระบบโลจิสติกส  การพัฒนาดานผังเมือง  งานวิศวกรรม  จราจร  และงานควบคุมอาคารใหไดมาตรฐาน
การพัฒนาแหลงน้ำ  การบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภค และภาคการเกษตร  จำเปน  รวมถึงเปนตน 

 2.  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ประชาชนสวนใหมมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม      

จึงตองมีการสงเสริม  พัฒนาการเกษตร  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การสงเสริมการพัฒนาอาชีพ
และการตลาด  เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินใหไดมาตรฐาน  สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว  วิถีชีวิต อัตลักษณ
ของคนในชุมชน  การพัฒนา  สงเสริม  และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   
 3.  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 การศึกษา  ภาษาอังกฤษ  ยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญ  ในการสื่อสารนอยกวา 
ประเทศอ่ืน ๆ  ในอาเซียน   ดังนั้น   องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงใหความสำคัญในการพัฒนาดาน
การศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ท้ังในระบบและนอกระบบใหไดมาตรฐานการศึกษา  สงเสริมและ
พัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชน  สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การปองกันและระงับ



 

๓๐ 
 

โรคติดตอตาง ๆ  ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมูบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมกรณ ฯลฯ 
 4.  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย  ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงใหความสำคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  และการจัดระเบียบชุมชน  การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  อบายมุข  สื่อดานอิเลคทรอนิกส  การรักษาความสงบเรียบรอย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  การปองกันฟนฟูและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  ในทองถ่ิน 

       5.  ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ 
และย่ังยืน 

 การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน   ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ   สาเหตุท่ี
เกิดจากคนไทย  คือการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร   ทำใหท่ีทำกินไมเพียงพอตอความตองการ  หรือการขาย
ท่ีดินใหนายทุนตางชาติ  แลวไมมีท่ีทำกิน  จึงตองไปเปดปาใหม  สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ   อาจมีนายทุน
เขามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญอ่ืน  ๆ องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  จึงใหความสำคัญโดยการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และพัฒนา 
การควบคุม  การปองกัน  แกไขปญหาขยะ  และมลภาวะ  สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานทดแทน 

        6.  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
        ดานการเมืองในระดับชาติ  อาจยังความขัดแยงดานการเมือง  ระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมท้ังปญหาการกอการราย  ท่ีเปนผลมาจากการเมือง  ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่ง  ไมสามารถแกไขไดโดย
ลำพัง  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน  และเปนหนวยงาน
ท่ีสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง  จึงไดมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถ่ิน  การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ินทุกภาคสวน  และสงเสริมการนำนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

  
 

 
 



31 
 

 

สวนที่  3 

การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสุนน 

1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส เช่ือมโยง
กลุมจังหวัด กลุมอาเซยีน+6
และGMS 

บริการชุมชนและ
สังคม 
ดานเศรษฐกิจ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานการเกษตร 
 

กองชาง สำนักงาน
ปลัด, 
กองคลัง, 
กอง
การศึกษาฯ 

2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ

การทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

กองชาง 
สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ
หนวยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง,
กองชาง, 
กองการ 
ศึกษาฯ 

3 การพัฒนาดานการศึกษา   
และสาธารณสุข 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองชาง 
กองการศึกษา 
สำนักปลดั 
หนวยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง,
กองชาง, 
กองการ 
ศึกษาฯ 

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

บริหารท่ัวไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการรักษาความ

ปลอดภัย 

สำนักปลดั 
หนวยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 
 

กองคลัง,
กองชาง, 
กองการ 
ศึกษาฯ 

5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

 

สำนักปลดั 
 

กองคลัง,
กองชาง, 
กองการ 
ศึกษาฯ 

6 การพัฒนาดานการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร 

บริหารท่ัวไป 
การดำเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

สำนักปลดั 
หนวยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง,
กองชาง, 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

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)

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและระบบ  

โลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด

 กลุมอาเซียน+6 และ GMS

   -  แผนงานอุตสาหกรรมและ 

  การโยธา
3 1,992,000 3 1,992,000 3 1,992,000 3 1,992,000 3 1,992,000 15 9,960,000

รวม 3 1,992,000 3 1,992,000 3 1,992,000 3 1,992,000 3 1,992,000 15 9,960,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

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)

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนา

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

5 1,500,000 5 1,500,000 5 1,500,000 5 1,500,000 5 1,500,000 25 7,500,000

2  แผนงานเคหะและชุมชน 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 15 1,750,000

รวม 8 1,850,000 8 1,850,000 8 1,850,000 8 1,850,000 8 1,850,000 40 9,250,000
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

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)

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนา

ดานการศึกษาและสาธารณสุข

1  แผนงานการศึกษา 16 4,385,000 16 4,385,000 17 4,395,000 17 4,395,000 17 4,395,000 83 21,955,000

2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

3  แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

5 2,000,000 5 2,000,000 5 2,000,000 5 2,000,000 5 2,000,000 25 10,000,000

4  แผนงานสาธารณสุข 24 965,000 24 965,000 24 965,000 24 965,000 24 965,000 120 4,825,000

5  แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

1 10,000 1 10,000 1 10,000 0 0 0 0 3 30,000

6. แผนงานวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

11 573,000 11 573,000 11 573,000 11 573,000 11 573,000 55 2,865,000

รวม 58 7,953,000 58 7,953,000 59 7,963,000 58 7,953,000 58 7,953,000 291 39,775,000
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

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)

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย

1  แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

34 2,005,000 35 2,015,000 34 2,005,000 34 2,005,000 34 2,005,000 171 10,035,000

2   แผนงานงบกลาง 3 17,250,000 3 17,250,000 3 17,250,000 3 17,250,000 3 17,250,000 15 86,250,000

3  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000

4  แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

5  แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

6  แผนงานการรักษาความ  

สงบภายใน

9 230,000       9 230,000       9 230,000        9 230,000        9 230,000         45 1,150,000

รวม 50 19,835,000 51 19,845,000 50 19,835,000 50 19,835,000 50 19,835,000 251 99,185,000
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

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)

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

1  แผนงานเคหะและชุมชน 12 2,170,000 11 2,160,000 11 2,160,000 11 2,160,000 11 2,160,000 56 10,810,000

2  แผนงานการเกษตร 9 190,000 9 190,000 9 190,000 9 190,000 9 190,000 45 950,000

รวม 21 2,360,000 20 2,350,000 20 2,350,000 20 2,350,000 20 2,350,000 101 11,760,000

รวม 5 ป
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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)

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนา

ดานการเมืองการปกครอง    

และการบริหาร

1  แผนงานบริหารทั่วไป 13 2,060,000 13 2,060,000 13 2,060,000 13 2,060,000 13 2,060,000 65 10,300,000

รวม 13 2,060,000 13 2,060,000 13 2,060,000 13 2,060,000 13 2,060,000 65 10,300,000

รวมทั้งสิ้น 153 36,050,000 153 36,050,000 153 36,050,000 152 36,040,000 152 36,040,000 763      180,230,000
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

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)

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและระบบ  

โลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด

 กลุมอาเซียน+6 และ GMS

1  แผนงานอุตสาหกรรมและ  

 การโยธา
42 429,675,600 42 429,675,600 42 429,675,600 42 429,675,600 42 429,675,600 210 2,148,378,000

รวม 42 429,675,600 42 429,675,600 42 429,675,600 42 429,675,600 42 429,675,600 210 2,148,378,000

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนา

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

2 4,549,000 2 4,549,000 2 4,549,000 2 4,549,000 2 4,549,000 10 22,745,000

รวม 2 4,549,000 2 4,549,000 2 4,549,000 2 4,549,000 2 4,549,000 10 22,745,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
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)

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนา

ดานการศึกษาและสาธารณสุข

   -  แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

1 889,000 1 889,000 1 889,000 1 889,000 1 889,000 5 4,445,000

รวม 1 889,000 1 889,000 1 889,000 1 889,000 1 889,000 5 4,445,000

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย

   -  แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

1 1,177,000 1 1,177,000 1 1,177,000 1 1,177,000 1 1,177,000 5 5,885,000

รวม 1 1,177,000 1 1,177,000 1 1,177,000 1 1,177,000 1 1,177,000 5 5,885,000

รวมทั้งสิ้น 46 436,290,600 46 436,290,600 46 436,290,600 46 436,290,600 46 436,290,600 230 2,181,453,000

39

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)

โครงการพัฒนาที่นํามาจาก
แผนพัฒนาหมูบาน

รวมทั้งสิ้น 58 12,762,300 60 13,374,200 59 14,395,160 63 15,775,900 77 22,091,000 317 78,398,560

40

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

รวม 5 ป

แบบ ผ.01/1



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 + 6

และ GMS

1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 372,000 1 240,000 1 120,000 1 240,000 2 588,000 8 1,560,000

2  แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา
35 6,690,300 39 7,434,200 38 8,575,160 42 9,835,900 55 15,803,000 209 48,338,560

3  แผนงานการเกษตร 19 5,400,000 19 5,400,000 19 5,400,000 19 5,400,000 19 5,400,000 95 27,000,000

รวม 57 12,462,300 59 13,074,200 58 14,095,160 62 15,475,900 76 21,791,000 312 76,898,560

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป
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แบบ ผ.01/1



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  4  การพัฒนา

ดานคุณภาพชีวิต และการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

1  แผนงานการรักษาความสงบ

เรียบรอย

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

รวม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

รวมทั้งสิ้น 58 12,762,300 60 13,374,200 59 14,395,160 63 15,775,900 77 22,091,000 317 78,398,560

รวม 5 ปป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
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แบบ ผ.01/1



แผนงาน

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 15 5,750,000

แผนงานการศึกษา
1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 2 1,100,000    2 1,100,000    2 1,100,000    2 1,100,000    2 1,100,000    10 5,500,000     

แผนงานเคหะและชุมชน 0 37,000      0 37,000      0 37,000      1 37,000      0 37,000      1 37,000          

รวมทั้งสิ้น 6 2,317,000  6 2,317,000  6 2,317,000  7 2,317,000  6 2,317,000   31 11,585,000    
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รวม 5 ป

บัญชีสรุปครุภัณฑ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
แบบ ผ.01/2



แผนงาน

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
แผนงานการศึกษา 1 1,000,000   1 1,000,000   1 1,000,000   1 1,000,000   1 1,000,000   5 5,000,000       

แผนงานเคหะและชุมชน 1 3,300,000   1 3,300,000   1 3,300,000   1 3,300,000   1 3,300,000   5 16,500,000      

รวมทั้งสิ้น 2 4,300,000  2 4,300,000  2 4,300,000  2 4,300,000  2 4,300,000  10 21,500,000        

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
แบบ ผ.01/2



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปา สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

เพื่อใหมีน้ําที่สะอาด

สําหรับใชภายในสํานัก

งานองคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

กอสรางโรงกรองน้ํา

2.5 ลบ.ม./ชม.บนถังน้ํา

ใส 14 ลบ.ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ําที่ใชมีความ

สะอาดขึ้น

มีน้ําที่สะอาด

ใชภายใน

สํานักงาน

อบต.แมกรณ

กองชาง

45

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

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

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ  และโลจิสติกส

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตภายในที่ทําการ

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

เพื่อปรับปรุงถนนใน

บริเวณที่ทําการ อบต.

แมกรณจากเดิมเปนดิน

ลูกรังใหเปนถนนคอน

กรีตเสริมเหล็ก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6.00 ม. 

ยาว 240.00 ม. 

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 1,440 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ 

ภายในบริเวณสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

   792,000    792,000    792,000    792,000    792,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

เพื่อความ

สะดวก และ

ปลอดภัย

สําหรับ

ประชาชน

ที่มาติดตอ

ราชการภายใน

อบต. แมกรณ

กองชาง

3 โครงการบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ

สรางและครุภัณฑใน

ความรับผิดชอบของ

กองชาง

เพื่อเปนคาบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่ง

กอสรางและครุภัณฑ

ในความรับผิดชอบของ

กองชาง

บํารุงรักษาและปรับ

ปรุงที่ดินและสิ่งกอ

สรางและครุภัณฑใน

ความรับผิดชอบของ

กองชาง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ทิ่ดินและสิ่ง

กอสรางและ

ครุภัณฑไดรับ

การบํารุงรักษา

และปรับปรุง

ใหมีสภาพการ

ใชงานที่ดีขึ้น

ทิ่ดินและสิ่งกอ

สรางและ

ครุภัณฑไดรับ

การบํารุงรักษา

และปรับปรุง

ใหมีสภาพการ

ใชงานที่ดีขึ้น

กองชาง

1,992,000 1,992,000 1,992,000 1,992,000 1,992,000

3 3 3 3 3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

46
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

แหลงทองเที่ยวภายฝนตําบล

แมกรณ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน แหลง

ทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล

แมกรณ ใหสวยงาม  

อํานวยความสะดวก สบาย

และปลอดภัยแกนักทองเที่ยว

แหลงทองเที่วตําบลแม

กรณ ไดแก

1. พระธาตุศรีจอมจันทร

2. ทามวงขาว

3. พุทธศถานถ้ําพระพุทธ

มิ่งโมลีศรีแมกรณ

4. จุดชมวิว 360 องศา

บานเมืองรวง

5. หนองชางคต

(ตอ)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยวมีความ

สวยงาม 

นักเที่ยวมีความ

พึงพอใจ

สถานที่ทอง

เที่ยวมีความ

สวยงาม

นักทองเที่ยว

ไดรับความ

สะดวกสบาย

และปลอดภัย

กองชาง,

สํานักงาน

ปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา และที่ 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคา
                                      เกษตรเชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุนการบริการ และโลจิสติกส

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. แหลงอนุรักษพันธุปลา

วังปลาจาด หมูที่ 9

7. ลําน้ํากรณบานปางปาออ

8. หมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานเมืองรวง,

บานแมสาด,บานปางปาออ

2 โครงการกอสราง/จัดทํา

ปายประชาสัมพันธการ

สงเสริมการทองเที่ยว

ภายในแหลงทองเที่ยว

ปายซุมประจําหมวดเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวใน

พื้นที่หมูบานภายใน

ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

จัดทําปายคัดเอาส/

ปายเหล็กบอกชื่อ

สถานที่ทองเที่ยว/ปาย

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว/ปายซุม

ประจําหมวดของหมู

บาน  ในตําบลแมกรณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ของนักทอง

เที่ยวเพิ่มขึ้น

เกิดความเชื่อมั่น

ความปลอดภัย

สรางภาพลักษณ

ที่ดีในดานการ

ทองเที่ยว

สํานักงาน

ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการหมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน ตําบลแมกรณ

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรม

การทองเที่ยวสีเขียว  

2.เพื่อเปนแหลง

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน

ชุมชนและบุคคลจาก

ภายนอก

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนใหกินดี

อยูดีมีความสุขตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

4.เพื่อความสะอาด

เรียบรอย สวยงามภายใน

ชุมชน    

5.เพื่อสงเสริมความ

ปลอดภัยดานอาหาร

พื้นที่ตําบลแมกรณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ชุมชนเปน

แหลงทองเที่ยว

โดยชุมชนอยาง

ยั่งยืน

2. ชุมชนมี

ความเขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น

3. ชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

จากการ

ทองเที่ยว

1. มีแหลง

ทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพ

สามารถรองรับ

นักทองเที่ยว

และประชาชน
ทั่วไปไดดียิ่งขึ้น

2. ชุมชนมี

ความเขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น

จากการ

ทองเที่ยว

4.ชุมชนเปน

แหลงทอง 

เที่ยวโดย

ชุมชนอยาง

ยั่งยืน

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

49 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรในการขับเคลื่อน

การทองเที่ยวภายในตําบล

แมกรณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

หนวยงานและบุคลากร

ของชุมชนภายในตําบล

แมกรณในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ

รูปแบบแนวทางการ

ดําเนินงานการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยว

สามารถนํามาประยุกต

ใชใหเกิดความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

อบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรที่มีสวนเกี่ยว

ของกับการสงเสริม

การทองเที่ยว ไดแก

คณะผูบริหาร,ส.อบต.,

พนง.,พนง.จางของ 

อบต.แมกรณและผูนํา

หมูบานและประชาชน

ที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยว 

หมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนตําบลแมกรณ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรม/

รูปแบบในการ

บริหารจัดการ
ที่นํามาประยุกต

พัฒนาตอยอด
การดําเนินงาน

สงเสริมการ

ทองเที่ยวภายใน

ตําบลแมกรณ

บุคลากรผูมี

สวนเกี่ยวของ

กับการ

สงเสริมและ

พัฒนาการทอง

เที่ยว มีความรู

ประสบการณ

ที่จะนําพัฒนา

ตอยอดการ

ทองเที่ยวใน

ชุมชน

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

50 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเที่ยว

ทุกรูปแบบในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ทุกรูปแบบ ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

สงเสริมและสนับสนุน

การทองเที่ยวทุกรูป

แบบในตําบลแมกรณ 

เชนการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ,การทองเที่ยวเชิง

เกษตร,การทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม,การ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

,การทองเที่ยวเพื่อ

ศึกษากลุมชาติพันธุหรือ

วัฒนธรรมชนกลุมนอย

การทองเที่ยวเชิงกีฬา,

การทองเที่ยวแบบโฮม

สเตยและฟารมสเตย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ

ของนักทอง

เที่ยวเพิ่มขึ้น

จํานวนนักทอง

เที่ยวเพิ่มมากขึ้น,

ประชาชนมีราย

ไดจากการทอง

เที่ยวเพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

5 5 5 5 5

งบประมาณ
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รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ที่ทําการ อบต.แมกรณ 

และภายในหมูบานใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อสรางสภาพภูมิทัศนที่สวย

งามใหกับสถานที่ทําการ 

อบต.แมกรณและหมูบานใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

จัดภูมิทัศนที่ทําการ อบต.

แมกรณ และภายในหมูบาน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูมาติดตอ

ราชการ

เพิ่มความสวยงาม

นาอยูใหกับ

สถานที่ทํางาน 

อบต.แมกรณ

สํานักงาน

ปลัด

2 โครงการจางเหมาปรับปรุง

ภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว

และสถานที่ราชการภายใน

ตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการปรับปรุงภูมิทัศน

สถานที่ทองเที่ยว และสถานที่

ราชการภายในตําบลแมกรณ 

ใหมีความสวยงามและปลอด

ภัยสรางภาพลักษณและ

ทัศนียภาพที่ดีและประทับใจ 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว

และสถานที่ราชการภายใน

ตําบลแมกรณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แหลงทองเที่ยว

และสถานที่

ราชการมีความ

เปนระเบียบเรียบ

รอย สวยงาม

ภูมิทัศนไดรับการ

ปรับปรุง เพิ่มปริมาณ

นักทองเที่ยว สราง

รายไดกระตุน

เศรษฐกิจเปนการ

สงเสริมการทอง

เที่ยวภายในตําบล 

และสถานที่ราชการ

สํานักงาน

ปลัด

3 โครงการปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวหนองชางคต

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

แหลงทองเที่ยวใหมีความสวย

งามและสะอาดปลอดภัย

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุง

ซอมแซม หองน้ํา ลานจอด

รถ รานคา ซุม ศาลาที่พัก

ฯลฯ ภายในแหงทองเที่ยว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของนัก

ทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ภูมิทัศนไดรับการ

ปรับปรุง ปริมาณ

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

3 3 3 3 3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

52 แบบ ผ.02



    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดหาและ

สงเสริมสื่อการเรียนการ

สอนศพด.และโรงเรียน

อบต.

เพื่อใหครูมีสื่อใชในการ

สอนใหนักเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100

ของนักเรียน

โรงเรียน อบต.

แมกรณและ

นักเรียน ศพด.

ต.แมกรณทุก

คนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่

สูงขึ้นทุกรายวิชา

นักเรียนทุกคน

มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่

สูงขึ้นทุกรายวิชา

กองการศึกษา 

,รร.อบต. ,

ศพด.อบต.

53

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาดานการศึกษา และการสาธารณสุข

3.1  แผนงานการศึกษา

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

    องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการจัดทําหลักสูตร/

ปรับปรุงหลักสูตร

โรงเรียนอบต.แมกรณ, 

ศพด.แมกรณ

,โรงเรียนผูสูงอายุ

ต.แมกรณและโรงเรียน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรทองถิ่นใหมี

คุณภาพมาตรฐาน

โรงเรียน อบต.แมกรณ

ศพด. ต.แมกรณ

และโรงเรียนผูสูงอายุ

ต.แมกรณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนมีหลัก

สูตรสถานศึกษา

และหลักสูตร

ทองถิ่นครบถวน

โรงเรียนมีหลัก

สูตรสถานศึกษา

และหลักสูตร

ทองถิ่นมีคุณภาพ

มาตรฐาน

กองการศึกษา

3 โครงการสงเสริมนิสัย

รักการอาน

เพื่อสรางนิสัยรักการอาน

ของนักเรียน

โรงเรียน อบต.แมกรณ

และศพด. ต.แมกรณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ

นักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

นักเรียนอาน

คลอง เขียน

คลองและรัก

การอาน

กองการศึกษา

54

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการ

เพื่อซอมแซม/ปรับปรุง

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร/ภาษา/

วิทยาศาสตร/ดนตรี

โรงเรียน อบต.แมกรณ

และศพด. ต.แมกรณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หองปฏิบัติการ

ทุกหองมีความ

ปลอดภัยและ

พรอมในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูอยางมี

คุณภาพ

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร/

ภาษา/

วิทยาศาสตร/

ดนตรี ไดรับ

การปรับปรุง /

ซอมแซม

กองการศึกษา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นนพื้นฐาน

-เพื่อสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ

นักเรียนที่ไดการ

สนับสนุน

นักเรียนไดรับ

ความรูและได

รับการพัฒนา

กองการศึกษา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันในโรงเรียนสังกัด

สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิด

ขององคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารกลางวัน

นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดสพฐ. ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ

นักเรียนที่ได

รับประทาน

อาหารกลาง

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบทุกคน

กองการศึกษา

7 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม

(นม)สําหรับนักเรียน 

รร.อบต.แมกรณ

นักเรียนศพด.ต.แมกรณ 

นักเรียนโรงเรียน

ในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

นักเรียนโรงเรียน อบต.

แมกรณ ,ศพด.ต.แมกรณ

และโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ 3 โรง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม(นม)

นักเรียน รร.

อบต.แมกรณ

,ศพด.ต.แมกรณ

และนักเรียน

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

ไดรับอาหาร

เสริม(นม)อยาง

เพียงพอ

กองการศึกษา

รร.อบต.แมกรณ

รร.บานแมกรณ

รร.บานปางริม

กรณ และ

รร.บานปางคึก

งบประมาณ

57 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

เพื่อเสริมสรางทักษะของ

เด็กใหมีพัฒนาการดาน

สติปญญาและประสบ

การณที่ดีและเพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหเด็ก กลาคิด 

กลาแสดงออกและพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพ

พื้นที่อบต.แมกรณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของเด็ก

ในพื้นที่ตําบล

แมกรณที่เขา

รวมงานวันเด็ก

แหงชาติ

เด็กมีพัฒนา

การดานสติ

ปญญาและ

ประสบการณ

ที่ดี เด็กกลาคิด

กลาแสดงออก

และพัฒนา

ตนเองไดตาม

ศักยภาพ

กองการศึกษา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการวันแม/วันพอ

แหงชาติ

เพื่อใหเด็กไดทราบถึง

พระราชกรณียะกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวและสมเด็จพระ

ราชินีและการระลึกถึง

แมผูมีพระคุณ

นักเรียนโรงเรียนอบต.

แมกรณและศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็กตําบลแมกรณ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ

นักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

เด็กนักเรียนได

ทราบถึงพระ

ราชกรณียะกิจ

ของพระบาท

สมเด็จพระเจา

อยูหัวและ

สมเด็จพระ

ราชินีและการ

ระลึกถึงแมผูมี

พระคุณ

กองการศึกษาฯ

,รร.อบต.

แมกรณและ

ศพด.ต.แมกรณ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานที่

เพื่อใหเด็กไดเรียนรู

ประสบการณจริง 

นอกจากการเรียนใน

หองเรียน

นักเรียนโรงเรียน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

นักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

เด็กไดรับ

ประสบการณ

จริงนอกจากใน

หองเรียน

กองการศึกษาฯ

,รร.อบต.

แมกรณและ

ศพด.ต.แมกรณ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการศึกษาดูงานของ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียน อบต.

แมกรณ และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลแมกรณ

เพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดพัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และเรียนรูทันตอการ

เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณของสังคม

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

โรงเรียน/ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ต.แมกรณ

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละของ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกาษ

ที่ไดรับการ

พัฒนา

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ไดพัฒนาตนเอง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และเรียนรูทัน

ตอการเปลี่ยน

แปลงตาม

สถานการณ

ของสังคม

กองการศึกษาฯ

12 โครงการอบรมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียน 

อบต.แมกรณ

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ

ครูและบุคลากร

ทางการที่ไดรับ

การพัฒนา

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ปรับตัวไดทันตอ

การเปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ

ของสังคม

กองการศึกษาฯ

61

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการสงเสริมสุภาพ

ชองปากฟนของหนูจะดี

เริ่มที่อนุบาล

1. เพื่อใหเด็กนักเรียนรูจัก

การแปรงฟนอยางถูกวิธี

2. เพื่อใหนักเรียนรูจักการ

รักษาฟนใหสะอาดอยูเสมอ 

3.เพื่อใหนักเรียนรูจักการ

รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน

เด็กนักเรียนโรงเรียน 

อบต.แมกรณและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ 70 

ของนักเรียน

รูจักการแปรง

ฟนอยางถูกวิธี

และรักษาฟนให

สะอาด

เด็กนักเรียน

รูจักการแปรง

ฟนอยางถูกวิธี

และการรักษา

ฟนใหสะอาดอยู

เสมอ

กองการศึกษา

62

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการทันตกรรมสุขภาพ

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ

1. เพื่อใหพอแม ผูปกครอง

คร/ูผูดูแลเด็ก มีความรู 

ความเขาใจในการดู

สุขภาพชองปากของเด็ก

อยางถูกวิธี

2. เพื่อใหเด็กไดรับการ

เคลือบฟลูออไรดวาณิช 

ปองกันฟนผุ

3. เพื่อเสริมสราง

ทัศนคติที่ดีตอเด็กในการ

ดูแลรักษาความสะอาดใน

ชองปากอยางถูกวิธี

พอ แม ผูปกครอง/

ครู/เด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

ความรูเกี่ยวกับการดู

รักษาสุขภาพในชอง

ปาก

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละ 70 

เด็กนักเรียน

ไดรับการดูแล

และสงเสริมการ

แปรงฟนอยาง

ถูกวิธีและรักษา

ฟนใหสะอาด

เด็กนักเรียน

ไดรับการดูแล

และสงเสริมการ

แปรงฟนอยาง

ถูกวิธีและการ

รักษาฟนให

สะอาดอยูเสมอ

กองการศึกษา

,ศพด.ตําบล   

แมกรณ

งบประมาณ

63 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการแขงทักษะวิชาการ 1.เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการของ

นักเรียน

2.เพื่อใหนักเรียน

ไดคนพบความ

สามารถ ความถนัด

ความสนใจของตน

เองและไดพัฒนา

ความสามารถนั้น

อยางเต็มศักยภาพ

3.เพื่อใหนักเรียน

มีความรูและทักษะ

ทางวิชาการตรง

ตามคุณลักษณะอัน

พึงประสงค

นักเรียนโรงเรียน อบต.

แมกรณ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ

นักเรียนที่ได

พัฒนาทักษะ

ทางวิชาการ

1.นักเรียนได

พัฒนาทักษะ

ทางวิชาการ

2.นักเรียน

ไดคนพบความ

สามารถ ความ

ถนัด ความสนใจ

ของตนเองและ

ไดพัฒนาความ

สามารถนั้น
อยางเต็มศักยภาพ

3.นักเรียน

มีความรูและ

ทักษะทางวิชา

การตรงตาม

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค

กองการศึกษา

,ศพด.ตําบล 

แมกรณ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการคายวิชาการ  

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน

เพื่อกระตุนใหนักเรียน

เกิดทักษะการคิดที่ถูก   

รวดเร็วและถูกตอง     

และเสริมทักษะในการ   

คิดเชิงวิเคราะห

สังเคราะหแกนักเรียน

นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 1 - ปที่ 6

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  - รอยละของ

นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่

สูงขึ้น

นักเรียนชั้นประ

ถมศึกษาปที่ 1 - 

ปที่ 6 ทุกคนมี

ทักษะกระบวน

การเรียนที่ดีขึ้น

มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่

สูงขึ้น

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

แมกรณ

17 โครงการสงเสริมทักษะ

ทางดานกีฬาเพื่อความเปน

เลิศ

เพื่อใหนักเรียนไดแสดง

ความสามารถดานกีฬา

ที่ตนเองถนัด

นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 1 - ปที่ 6

 -  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนไดรับ

การพัฒนา

สมรรถนะ

ดานกีฬา

เกิดเวทีใหเด็กได

แสดงออกตาม

ความสามารถ

ของตนเอง ใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

แมกรณ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการจัดหาหนังสือเขา

หองสมุด

เพื่อจัดซื้อหนังสือ

สงเสริมการอานวารสาร

และสิ่งพิมพ

นักเรียนโรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

 -  -  - ๑๐,๐๐๐  - มีหนังสือเขา

หองสมุดเพิ่ม

มากขึ้น

นักเรียนมีนิสัย

รักการอานและ

แสวงหาความรู

ดวยตนเอง

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

19 โครงการสงเสริมสุขภาพ

การออกกําลังกายเตน

แอโรบิค

เพื่อใหนักเรียนสราง 

สุขภาพรางกาย และจิตใจ

ที่ดี สรางภูมิคุมกันโรค

นักเรียนโรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

 -  -  -  - ๑๐,๐๐๐ รอยละของ

นักเรียนที่ไดรับ

การสงเสริม

สุขภาพ การออก

กําลังกายเตน

แอโรบิค

นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในโรงเรียน

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงค

มีสัมมาคารวะ รูจักทํา

ความเคารพและการไหว

ที่ถูกตอง

นักเรียนโรงเรียน    

บานปางริมกรณ

 -  - 10,000  -  - รอยละของ

นักเรียนที่ไดรับ

การสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมใน

โรงเรียน

นักเรียนเปนผูมี

คุณธรรม 

จริยธรรม

และคานิยมที่พึง

ประสงค และ

สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมได

อยางมีความสุข

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

4,385,000 4,385,000 4,395,000 4,395,000 4,395,000

16 16 17 17 17
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รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว เพื่อดําเนิน

การติดตั้ง ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา โรงเรียน

อบต.แมกรณ และ ศพด.

ต.แมกรณ และศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

เพื่อติดตั้ง ขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟา 

โรงเรียนองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

,ศพด.ต.แมกรณ

และศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ

ติดตั้ง ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา 

ศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 โรงเรียน อบต.

แมกรณ ศพด.ต.

แมกรณและ

ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิต

และสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุมี

ไฟฟาใช

อาคารโรงเรียน

อบต.แมกรณ ,

ศฑด.ต.แมกรณ

และศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิต

และสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุ

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

กองชาง , 

กองการศึกษาฯ

งานพัฒนา

ชุมชน

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

68

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางทางเดิน

เชื่อมอาคารโรงเรียน อบต.

แมกรณกับอาคาร ศพด.

ต.แมกรณ

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

มากขึ้น

กอสรางทางเดินเชื่อม

อาคารโรงเรียน อบต.

แมกรณกับอาคาร

ศพด.ต.แมกรณ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขนาดของทาง

เดินไดมาตรฐาน

เด็กนักเรียนได

รับความสะดวก

และปลอดภัย

มากขึ้น

กองชาง , 

กองการศึกษาฯ

2 กอสราง/ปรับปรุงอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

แมกรณ ฯลฯ

เพื่อเปนการรองรับเด็ก

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ต.แมกรณ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่เรียน

อยางพอเพียง

มีสถานที่เรียน

อยางพอเพียง

กองชาง , 

กองการศึกษาฯ

3 ปรับปรุงภูมิทัศนและ

อาคารภายในโรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการปรับภูมิทัศน

ของโรงเรียนและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหรมรื่น

สวยงามนาอยูและได

มาตรฐาน

โรงเรียนอบต.แมกรณ

,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แมกรณ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงเรียน/ศพด.

มีสภาพแวด

ลอมนาอยูและ

ไดมาตรฐาน

โรงเรียน/ศพด.

มีสภาพแวด

ลอมนาอยูและ

ไดมาตรฐาน

กองชาง , 

กองการศึกษาฯ
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3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางที่

แปรงฟนพรอมอางลางมือ

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีที่

สําหรับแปรงฟน

กอสรางที่แปรงฟน

พรอมอางลางมือ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขนาดของที่

แปรงฟนและ

อางลางมือได

มาตรฐาน

เด็กนักเรียนมีที่

สําหรับแปรงฟน

กองชาง , 

กองการศึกษาฯ

5 โครงการกอสราง/ปรับปรุง

อาคารเรียนในโรงเรียน

อบต.แมกรณ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

ใหมีสภาพที่เหมะสม

และปลอดภัยเพื่อสราง

บรรยากาศที่ดีใหเกิดผล

ดีตอการเรียนการสอน

กอสราง/ปรับปรุง

อาคารเรียนในโรงเรียน

อบต.แมกรณ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของเด็ก

ที่ไดรับประโยชน

มีสถานที่เรียน

อยางพอเพียง

กองชาง , 

กองการศึกษาฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

5 5 5 5 5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

70
แบบ ผ.02



3.4  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการควบคุมและปอง

กันโรคติดตอและโรคไมติด

ตอในพื้นที่

เพื่อควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและไมติดตอ

ตางๆในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จํานวนเขารวม

อยางนอยรอย

ละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ควบคุม ปองกัน

และลดการระบาด

ของโรคในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

สํานักงานปลัด

2 โครงการพนหมอกควัน

และควบคุมโรคไขเลือด

ออกในพื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อปองกันโรคไขเลือด

ออกและควบคุมโรคไข

เลือดออกในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละครัวของ

เรือนที่ไดพน

หมอกควันไม

นอยกวารอย ละ 

70

ปองกันโรค

ไขเลือดออกและ

ควบคุมโรคไข

เลือดออก

สํานักงานปลัด

3 โครงการรณรงคควบคุม

ปองกันโรคไขเลือดออกใน

พื้นที่

เพื่อควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออกในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนเขารวม

อยางนอยรอย

ละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ควบคุมและ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก

พื้นที่ตําบล

แมกรณ

สํานักงานปลัด

71

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการรณรงคปองกัน

โรคตางๆ ในพื้นที่

เพื่อรณรงคปองกันโรค

ตาง ๆ ในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ปองกันโรคตางๆ

ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

สํานักงานปลัด

5 โครงการปองกันโรคพิษ

สุนัขบาในพื้นที่

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

ในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาในพื้น

ที่ตําบลแมกรณ

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามปณิธาน

ศาตราจารยดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี 

1. เพื่อปองกันและควบ

คุมการแพรระบาดโรคพิษ

สุนัขบาลดอัตราเสี่ยงของ

การเจ็บปวยและตายของ

ประชาชน จากสุนัขและ

แมวจรจัดในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบาตาม

ปณิธานศาตราจารย

ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวาง

ควัฒนวรขัตติยรานารี

80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    1. ควบคุมการ

แพรระบาดของ

การเกิดโรคพิษ

สุนัขบาในคนที่

ถูกสุนัขกัดในเขต

องคการบริหาร
สวนตําบลแมกรณ

2. สุนัขและ

แมวจรจัดใน

เขตองคการ

บริหารสวน

ตําบลแมกรณ

ไดรับการฉีด

1. สามารถ

ควบคุมการแพร

ระบาดโรคพิษ

สุนัขบา ลดอัตรา

เสี่ยงของการ

เจ็บปวยและ

ตายของ

ประชาชน จาก

สุนัขและแมวจร

จัดในเขต

องคการบริหาร

สวนตําบล

แมกรณ

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

ยาคุมกําเนิด 

และควบคุม

ประชากรโดย

วิธีการทําหมัน

3. ประชาชนมี

ความตระหนัก

มากขึ้นในการ

นําสัตวมาเลี้ยง

2. สุนัขและ

แมวจรจัดใน

เขตองคการ

บริหารสวน

ตําบลแมกรณ

ไดรับการฉีด

วัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

ยาคุมกําเนิด 

และควบคุม

ประชากรโดย

วิธีการทําหมัน

3. ประชาชนมี

ความตระหนัก

มากขึ้นในการ

นําสัตวมาเลี้ยง

74

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตาม

ปณิธานศาตราจารยดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยรานารี

เพื่อสํารวจจํานวนสุนัข 

และแมวที่มีเจาของ

และไมมีเจาของ

โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา

ตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอด

ภัยจากโรคพิษสุนัข

บาตามปณิธานศาตรา

จารยดร.สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒนวรขัตติยรานารี

15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    จํานวนสุนัขและ

แมวในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

ไดรับการสํารวจ

ไมนอยกวารอย

ละ 80

การดําเนินการ

สํารวจจํานวน

สุนัขและแมว 

ที่มีเจาของและ

ไมมีเจาของ

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการและผูสัมผัส

อาหารในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

เพื่ออบรมผูประกอบการ

และผูสัมผัสอาหารในชุมชน

และการดําเนินกิจการเปน

ไปตามหลักสุขาภิบาลและ

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลผู

ประกอบการและผูสัมผัส

อาหาร

ผูประกอบการและผู

สัมผัสอาหารในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ผูประกาอบการ

และผูสัมผัสอาหาร

ในชุมชนและการ

ดําเนินกิจการเปน

ไปตามหลักสุขา

ภิบาลและปรับปรุง

ระบบฐานขอมูล

ผูประกอบกิจการ

และผูสัมผัสอาหาร

สํานักงานปลัด

9 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมกรณ

หมูที่  1

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเวียงหวาย

หมูที่  2

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

11 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานสวนดอก

หมูที่  3

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมสาด

หมูที่  4

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

13 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเมืองรวง

หมูที่  5

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางมุง

หมูที่  6

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

15 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานฝงหมิ่น

หมูที่  7

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

79

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานใหม

หมูที่  8

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

17 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางกอก

หมูที่  9

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

80

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

บานปางริมกรณ หมูที่  10

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

19 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางปาออ

หมูที่  11

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานหนองเขียว

หมูที่  12

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด

21 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปาสักทอง

หมูที่  13

1.เพื่อดําเนินการโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ดําเนินโครงการพระราช

ดําริดานสาธารณสุข

หมูบาน ละ 3 โครงการ 

งบประมาณ หมูบานละ

20,000บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง

2.ประชาชนตระ

หนักถึงการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการฝกอบรมอาสา

สมัครฉีดวัคซีนโรคพิษ

สุนัขบา

1.เพื่อใหอาสาสมัครฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบาในทองถิ่น

ไดรับความรูดานการฉีดวัคซีน

2.เพื่อใหอาสาสมัครฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบามีความ

ระมัดระวังในการฉีดวัคซีน

3.เพื่อไดนําความรูไป

ประยุกตใชกับการฉีดวัคซีน

1.กลุมอาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัขบา

ตําบลแมกรณ

2.ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.กลุมเปาหมาย

ในทองถิ่นสามารถ

ฉีดวัคซีนไดอยาง

ถูกตอง

2.กลุมเปานหมาย

ในทองถิ่นรูและ

ระมัดระวังในการ

ฉีดวัคซีน

3.สุนัขของ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

ไดรับบริการฉีด

วัคซีนที่ถูกตอง

สนง.ปลัด,

สํานักงานปศุ

สัตวอําเภอ

เมืองเชียงราย
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการปองกันโรคระบาด

หรือภัยพิบัติในพื้นที่

เพื่อเปนการปองกันควบคุม

โรคระบาดหรือภัยพิบัติใน

พื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.สามารถควบคุม

โรดระบาดหรือ

ภัยพิบัติในพื้นที่ได

ไมนอยกวารอย 50

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

โรคระบาดหรือ

ภัยพิบัติในพื้นที่

ไดรับการปองกัน

และควบคุม

สํานักงานปลัด

24 โครงการอาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่

มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนใหอาสาสมัคร

บริบาลทองถิ่น  ไดปฏิบัติ

หนาที่  ดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงอยางตอเนื่อง

อาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงไดรับ

การดูแลอยางนอย

เดือนละ 8 คน   

 2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

อาสาสมัคร

บริบาลทองถิ่น  

ไดปฏิบัติหนาที่  

ดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงอยาง

ตอเนื่อง

สํานักงานปลัด

965,000 965,000 965,000 965,000 965,000

24 24 24 24 24

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



3.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันในโรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร

กลางวันที่มีคุณคาทาง

โภชนาการ บริโภคตลอด

ชวงปการศึกษา โดยใช

ผลผลิตทางการเกษตรที่

ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมา

ประกอบอาหาร

นักเรียนโรงเรียนบาน

ปางคึก

10,000 10,000 10,000 - - โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ทุกประการ

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารที่ดี มี

ประโยชนอยางมี

คุณภาพ ครบ 5 

หมู

โรงเรียนบาน

ปางคึก

10,000 10,000 10,000 0 0

1 1 1 0 0
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รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาตานภัยยาเสพติด

เพื่อตานภัยยาเสพติด

และเสริมสรางสุขภาวะอันดี 

ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน

 หางไกลยาเสพติด เกิดความ

สามัคคีในหมูคณะแกนักเรียน 

เยาวชน และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

จัดการแขงขันกีฬา

ตางๆ เชนกีฬาภายใน

ตําบลแมกรณ

- โครงการกีฬาชมรม อปท.

- โครงการแขงขันกีฬา 

ศพด.

- โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียน ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียน เยาวชน

และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

 ไดรับการสนับสนุน

สงเสริมใหเลนกีฬา

 และมีสุขภาวะอัน

ดีเพิ่มมากขึ้น

เสริมสรางสุขภาวะ

อันดี ใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

หางไกลยาเสพติด

เกิดความสามัคคี

ในหมูคณะ

กองการศึกษา,

รร.อบต.,

ศพด. ฯลฯ

2 โครงการสืบสานประเพณี

นมัสการและสรงน้ําพระ

ธาตุดอยตุง

เพื่อเปนการสงเสริม

อนุรักษประเพณีทอง

ถิ่นอันดีงามใหคงอยู

สืบตอไป

พุทธศาสนิกชนชาว

เชียงราย,คณะสงฆ

จังหวัดเชียงราย

,สวนราชการ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนได

รวมกันสืบสาน

ประเพณีนมัสการ

และสรงน้ําพระ

ธาตุดอยตุง

ประเพณีทองถิ่น

อันดีงามไดรับ

การสงเสริมและ

อนุรักษไหคงอยู

สืบตอไป

กองการศึกษา

86

งบประมาณ

3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการสรงน้ําพระธาตุ

ศรีจอมจันทรประจําตําบล

แมกรณ

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น

จัดงานประเพณีสรง

น้ําพระธาตุศรีจอม

จันทร ตําบลแมกรณ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได

รวมกันสืบสาน

ประเพณีสรงน้ํา

พระธาตุศรีจอม

จันทร

ประเพณีทองถิ่น

อันดีงามไดรับ

การสงเสริมและ

อนุรักษไหคงอยู

สืบตอไป

กองการศึกษา

4 โครงการสืบสานจัดงาน

ประเพณีหลอเทียนพรรษา

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

ประเพณี วัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น

จัดงานประเพณีลอย

หลอเทียนพรรษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได

รวมกันสืบสาน

ประเพณีหลอ

เทียนพรรษา

ประเพณีทองถิ่น

อันดีงามไดรับ

การสงเสริมและ

อนุรักษไหคงอยู

สืบตอไป

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิ่น

เพื่ออนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

ใหดํารงสืบทอดตอไป

และเสริมสรางคุณคา

ทางภูมิปญญาของ

ผูสูงอายุใหเปนที่

ประจักษและยอมรับ

ในชุมชน

จัดกิจกรรมหลานสอน

อุย  อุยสอนหลาน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได

รวมกันสืบสาน

ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู

ระหวาผูสูงอายุ

กับคนในชุมชน

และผูสูงอายุได

ถายทอด

วัฒนธรรมภูมิ

ปญญาใหคนรุน

หลังสืบสานตอไป

กองการศึกษา

6 โครงการปราชญทองถิ่น

ศิลปสืบสาน การเรียนรู

สูนวัตวิถี

เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง

ความสําคัญและรวมสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม

ดานตาง ๆ

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึกได

ตระหนักถึงความ

สําคัญและรวมสืบ

สานลปวัฒนธรรม

ปราชญทองถิ่น

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึกมี

ความรูและทักษะ

ในศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นตาง ๆ

และถายทอด

ความรูจากรุนพี่สู

รุนนองได

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

ปางคึก
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการเด็กไทยใสใจ

ภูมิปญญาทองถิ่น

1. เพื่อใหนักเรียนเกิด

ความรักและหวงแหน

เห็นคุณคาของภูมิปญญา

ทองถิ่น

2. เพื่อใหโรงเรียนมีแหลง

เรียนรูจากภูมิปญญา

ทองถิ่น

จัดกิจกรรมอุยสอน

หลานอยางนอยปละ 

2 ครั้ง

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    นักเรียนโรงเรียน

อบต.แมกรณ เห็น

คุณคาของ

ภูมิปญญาทองถิ่น

1.นักเรียนได

เรียนรูเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาทองถิ่น

2.ครูไดจัด

กิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

/โรงเรียน

อบต.แมกรณ

8 โครงการสืบสานจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น

จัดงานประเพณีลอย

กระทง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได

รวมกันสืบสาน

ประเพณีลอย

กระทง

ประเพณีทองถิ่น

อันดีงามไดรับการ

สงเสริมและอนุรักษ

ใหคงอยูสืบตอไป

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการอบรมใหความรู

ดานพระพุทธศาสนา    

แกสามเณรภาคฤดูรอน

เพื่อสงเสริมการศาสนา 

อนุรักษวิถีชีวิต ประเพณี

ทองถิ่นและการปลูกฝง

จิตสํานึกใหกับเด็กและ

เยาวชนในทองถิ่น

จัดกิจกรรมอบรม

ความรูดาน

พระพุทธศาสนา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน

ไดรับการปลูกฝง

จิตสํานึกและมี

ศีลธรรมอันดี

สามเณรภาคฤดู

รอนไดรับความรู

ดานพระพุทธ

ศาสนา ไดใชเวลา

วางในชวงปดภาค

เรียนใหเกิด

ประโยชน

กองการศึกษา 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลแมกรณ

10 โครงการอบรมใหความรู

และพัฒนาเครือขาย

ปราชญชาวบาน

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม วิถี

ชีวิตประเพณีทองถิ่น 

อนุรักษงานศิลป ภูมิปญญา

ชาวบานและสรางเครือขาย

ปราชญชาวบานใหคงอยู

สืบไป

จัดกิจกรรมอบรม

ความรูปราชญชาวบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีการพัฒนา

เครือ

ขายปราชญ

ชาวบาน ใหดียิ่งขึ้น

สามารถอนุรักษ

วัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

ภูมิปญญาชาว

บานใหคงอยูสืบ

ตอไป

กองการศึกษา 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลแมกรณ

11 โครงการสงเสริมศิลปะ

ดนตรี นาฎศิลปพื้นบาน

ลานนา

เพื่อสงเสริมอนุรักษ งาน

ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป

พื้นบานลานนา ภูมิปญญา

ชาวบาน

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได

เรียนรูดนตรี 

นาฎศิลปพื้นบาน

ลานนา

ประเพณีทองถิ่น

อันดีงามไดรับ

การสงเสริมและ

อนุรักษไหคงอยู

สืบตอไป

กองการศึกษา 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลแมกรณ

573,000 573,000 573,000 573,000 573,000

11 11 11 11 11
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการนอมนําปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู

โรงเรียนบานปางริมกรณ

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

เกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน

บานปางริมกรณ

นักเรียนโรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

 - 10,000  -  -  - โครงการได

บรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

ผูเรียนเกิดความตระหนัก

และรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิต

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการอบรมและ

สงเสริมอาชีพใหกับกลุม

ตางๆในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

เพื่ออบรมและสงเสริม

อาชีพใหกับกลุมตาง ๆ 

เชน กลุมพัฒนาสตรี, 

ผูสูงอายุ,ผูติดเชื้อ,ผูดอย

โอกาศ และกลุมอาชีพ

ตางๆ

สงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนและกลุม

ตาง ๆ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ประชาชนอยูดีมีสุข

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

งบประมาณ

92 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการอบรมใหความรู

แกเด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อและ

ผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เด็ก , เยาวชน , สตรี ,

ผูสูงอายุ , ผูติดเชื้อ และ

ผูดอยโอกาส

พื้นเด็กเยาวชน, สตรี,

ผูสูงอายุ,ผูติดเชื้อ,

ผูดอยโอกาสในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

กลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

4 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน

คณะกรรมการหมูบาน 

และ อสม.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชนคณะกรรมการ

หมูบานและ อสม.

ผูนําชุมชนคณะกรรม

การและ อสม.หมูบาน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ผูนําชุมชนและ

คณะกรรมการ

หมูบานไดรับการพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตําบลแมกรณ

เพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตําบลแมกรณ

เด็กและเยาวชน

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

เด็กและเยาวชนไดรับ

การพัฒนาเติบโตเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ

สํานักงานปลัด

6 โครงการปองกันการติด

เชื้อ เอช ไอ วี ในกลุมเด็ก

และเยาวชน

เพื่อใหความรูและความ

เขาใจในการปองกันและ

รักษาตัวเองจากโรค เอช 

ไอ วี

เด็กและเยาวชน

ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

เด็กและเยาวชนมีความ

รูและความเขาใจในการ

ปองกันและรักษาตัวเอง

จากโรคเอชไอวี

สํานักงานปลัด

7 โครงการเยี่ยมบาน

ผูสูงอายุ , ผูพิการ , ผูปวย

เอดสและผูดอยโอกาส

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ

ใหผูสูงอายุ, ผูพิการ, 

ผูปวยเอดสและผูดอย

โอกาส

ผูสูงอายุ, ผูพิการ,

ผูปวยเอดสและ

ผูดอยโอกาสในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเมินความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 70

ผูสูงอายุ, ผูพิการ,ผูปวย

เอดสและผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแลเอาใจใส ทํา

ใหมีความสุขและเห็น

คุณคาของตนเอง

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย

เอดส, ดอยโอกาสและ

ประชาชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ , ผูพิการ, ผูปวย

เอดส, ผูดอยโอกาสใหดี

ขึ้น

ผูสูงอายุ,ผูพิการ, 

ผูปวยเอดส, 

ผูดอยโอกาสในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ผูสูงอายุ , ผูพิการ, ผูปวย

เอดส, ผูดอยโอกาส 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น

สํานักงานปลัด

9 โครงการอบรมใหความรู

การปองกันการละเมิด

สิทธิเด็กและสตรี

เพื่อใหกลุมเด็กและสตรี 

มีความรูความเขาใจใน

เรื่องการปองกันการ

ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

เด็กและสตรีมีความรู

ความเขาใจในเรื่องการ

ปองกันการละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหประชาชนมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้นตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

แมกรณสามารถนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดําเนินชีวิต 

แกไขปญหาความยากจน

สํานักงานปลัด

๑๑ โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพและศึกษาดูงาน

ของสตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก

กลุมพัฒนาสตรีตําบล    

แมกรณ

กลุมพัฒนาสตรีตําบล

แมกรณ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

กลุมพัฒนาสตรีตําบล

แมกรณ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒ ทบทวนการจัดทําแผน

ชุมชนระดับหมูบานและ

ระดับตําบล

เพื่อบูรณาการทํางาน

รวมกันระหวางภาค

ประชาชนและภาครัฐใน

การใชงบประมาณอยาง

สรางสรรค

พื้นที่ตําบลแมกรณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ไดรับขอมูลความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่

เพื่อนําไปพัฒนาดานตาง ๆ

สํานักงานปลัด

13 โครงการสงเสริม

สนับสนุนคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนา สงเสริมและ

สนับสนุนใหผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

โรงเรียนผูสูงอายุใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

97
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน

เพื่อใหสตรีในทองถิ่นไดรับ

ความรูดานการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนของตนเอง และรู

จักออม มีความระมัดระวัง

ในการใชจาย

กลุมพัฒนาสตรีและ

กองทุนบทบาทสตรี

ตําบลแมกรณและ

สตรีตําบลแมกรณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

กลุมเปาหมายในทองถิ่น

ไดมีการจัดทําบัญชีครัว

เรือน รูจักออมและ

ระมัดระวังในเรื่องการใช

จาย

สํานักงานปลัด

15 โครงการตลาดประชารัฐ

ทองถิ่นสุขใจ

1.เพื่อสงเสริมใหมีพื้นที่

การตลาดใหม

2 เพื่อสงเสริมใหประชาชน

มีพื้นที่คาขายเพิ่มมากขึ้น  

3.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

โครงการตลาดประชา

รัฐภายในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.มีพื้นที่การตลาดใหม 

2.ประชาชนมีพื้นที่คาขาย

เพิ่มมากขึ้น 

3.ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการพัฒนาของกลุม

พัฒนาสตรีตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการสนับสนุน

การดําเนินงานของกลุม

ในการสรางงาน สราง

อาชีพ สรางรายไดแก

กลุมสตรีภายในหมูบาน

ในเขตพื้นที่ตําบลแมกรณ

กลุมพัฒนาสตรีในพื้น

ที่ตําบลแมกรณ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

กลุมพัฒนาสตรีมีอาชีพ

เสริม เพิ่มรายไดใหแก

ครอบครัว

สํานักงานปลัด

17 โครงการพัฒนาชมรม

ผูสูงอายุตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการสงเสริมการ

รวมกลุมของผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณ เพื่อสราง

ประสบการณการเรียนรู 

สรางสุขภาพพลานามัย

ทั้ง กายและจิตใจเปน

การพบปะเพื่อแลก 

เปลี่ยนการเรียนรูของ

ผูสูงอายุตําบลแมกรณ

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

กลุมผูสูงอายุตําบลแมกรณ

ไดพบปะระหวางผูสูงอายุ

ดวยกันทําใหมีสุขภาพ 

จิตใจที่ดี

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณ

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรม

กลุมของผูสูงอายุในการ

ทํากิจกรรมรวมกัน

2.เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

ความรูอยางตอเนื่องใน

การดูแลสุขภาพกายและ

จิตใจ   

3.เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ

ใหกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

100,000  100,000    100,000   100,000   100,000 ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.ความตอเนื่อง ยั่งยืน

ผูสูงอายุไดรับการเยี่ยมบาน

และดูแลอยางตอเนื่องทุก

เดือนโดยสหวิชาชีพ

2.ผูสูงอายุหวงใยไมทอดทิ้ง

กันมีการรวมกลุมชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน

3.ผูสูงอายุสุขภาพแข็งแรง

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการสราง

สมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจของผูพิการและ

ผูดอยโอกาศ

เพื่ออบรมใหความรู

เกี่ยวกับการสราง

สมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจของผูพิการ

และผูดอยโอกาศ

กลุมผูพิการในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ผูพิการไดรับการดูแลเอา

ใจใส ทําใหมีความสุขและ

เห็นคุณคาของตนเอง

สํานักงานปลัด

101
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการคายเด็กและ

เยาวชนตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

เด็กและเยาวชนมี

ภาวะการเปนผูนําที่ดี

เห็นคุณคาของทรัพยากร

ธรรมชาติและสามารถ

ปรับตัวเขากับสังมปจจุบัน

เด็กและเยาวชน ใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

เด็กและเยาวชนไดรับ

การพัฒนาและเห็นคุณคา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมสามารถ

ปรับตัวเขากับสังคม

ปจจุบัน

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมผูสูงอายุ

เพื่อผูสูงอายุไดรับการ

อบรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมิน

ความพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 70

ผูสูงอายุไดรับการดูแลเอา

ใจใส ทําใหมีความสุขและ

เห็นคุณคาของตนเอง

สํานักงานปลัด

103
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 1 -บานแมกรณ

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 1

บานแมกรณ

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด

104
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 2 -บานเวียงหวาย

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 2

บานเวียงหวาย

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด

105
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 3 -บานสวนดอก

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 3

บานสวนดอก

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด

106
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 4 -บานแมสาด

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 4

บานแมสาด

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด

107
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 5 -บานเมืองรวง

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 5

บานเมืองรวง

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด

108
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 6 -บานปางมุง

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 6

บานปางมุง

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด

109
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 7 -บานฝงหมิ่น

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 7

บานฝงหมิ่น

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด

110
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 8 -บานใหม

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 8

บานใหม

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 9 -บานปางกอก

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 9

บานปางกอก

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 10

บานปางริมกรณ

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 10

บานปางริมกรณ

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 11 บานปางปาออ

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 11

บานปางปาออ

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 12 บานหนองเขียว

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 12

บานหนองเขียว

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

หมูที่ 13 บานปาสักทอง

1.ชุมชนสามารถกําหนด

ทิศทาง

การพัฒนาและแกไขปญหา

ชุมชน

ดวยตนเอง

2.คุณภาพชีวิตประชากรใน

ชุมชนใหดีขึ้น

3.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานตางๆ ของ

ชุมชน

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

และมีการจัดการอยางเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

4.สนับสนุนการสงเสริม

กิจกรรมในดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตราย อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 13

บานปาสักทอง

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คณะกรรมการหมูบานและ

ประชนไดรับการพัฒนาและ

แกไขปญหาดวยตนเอง 

2.ประชาชนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.กิจกรรมตาง ๆของชุมชน

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม

อยางเปนรูปธรรมและมีการ

จัดการอยางเปนระบบ 

4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติดใน

โรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อปองกันสารเสพติด

และใหนักเรียนไดรูจัก

ปองกันและหางไกลจาก

ยาเสพติด

โรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลแมกรณ
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

นักเรียนไดรูจักปองกัน

และหางไกลจากยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

2,005,000 2,015,000 2,005,000 2,005,000 2,005,000

34 35 34 34 34

117
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสรางหลักประกันดาน

รายไดแกผูสูงอายุ

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในตําบลแมกรณ

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 รอยละรอยของ

ผูสูงอายุที่มีสิทธิ์

รับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุมีรายไดเพื่อใชจาย

ในชีวิตประจําวัน

สํานักงานปลัด

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ

หรือทุพพลภาพ

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการ

ทางสังคมใหแกคนพิการ

หรือทุพพลภาพ

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

ความพิการในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละรอยของ

ผูพิการที่มีสิทธิ์

รับเบี้ยยังชีพ

ความพิการ

ผูพิการมีรายไดเพื่อใชจาย

ในชีวิตประจําวัน

สํานักงานปลัด

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการ

ทางสังคมใหแกผูปวยเอดส

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละรอยของ

ผูปวยเอดส     

ที่ลงทะเบียน

เพื่อขอรับเบี้ยยัง

ชีพ

ผูปวยเอดสมีรายไดเพื่อใช

จายในชีวิต ประจําวัน

สํานักงานปลัด

17,250,000 17,250,000 17,250,000 17,250,000 17,250,000

3 3 3 3 3
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4.2 แผนงานงบกลาง

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการดูแลชวยเหลือ

ผูสูงอายุ , ผูพิการ , 

ดอยโอกาส

เพื่อสนับสนุนสงเสริม

สวัสดิการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

ผูสูงอายุ , ผูพิการ ,

ผูดอยโอกาส ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 

ของผูสูงอายุ, 

ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแล

ชวยเหลือ

ผูสูงอายุ ผูพิการ

ผูดอยโอกาส 

ไดรับการดูแลเอาใจใส

สํานักงานปลัด

2 โครงการใหความชวย

เหลือประชาชนดาน

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

เพื่อใหการชวยเหลือประชาชน

ผูยากไรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชน ผูที่ขาดโอกาศทางสังคม 

การปรับปรุงที่อยูอาศัยการ

ชวยเหลือผูประสบปญหาความ

เดือดรอนกรณีไฟไหมที่ไมเปน

สาธารณภัยการชวยเหลือผู

ดอย

โอกาส หรือผูประสบปญหา

ตาง ๆ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณที่ประสบ

ปญหาความเดือดรอน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ไดรับ

ความเดือดรอน

รอยละ 80 ไดรับ

การชวยเหลือ

ตามอํานาจหนาที่

ประชาชนที่ไดรับการชวยเหลือ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

2 2 2 2 2

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
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4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

รวมโครงการ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการใหความชวย

เหลือประชาชนดานการ

ปองกันและควบคุมโรค

ติดตอ

เพื่อใหการชวยเหลือ

ประชาชนในสถาน

การณโรคติดตอ หรือ

โรคระบาดในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณที่

ประสบปญหา

ความเดือดรอน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ได

รับความเดือด

รอนรอยละ 80

ไดรับการชวย

เหลือตาม

อํานาจหนาที่

สามารถควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอในพื้นที่

ใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ
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4.4  แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการใหความชวย

เหลือประชาชนดานการ

ใหความชวยเหลือเกษตร

กรผูมีรายไดนอย

เพื่อใหการชวยเหลือ

เกษตรกรผูมีรายได

นอย เชนการเยียวยา

พืชผลทางการเกษตร

เสียหาย ใหความชวย

เหลือในการทําการ

เกษตร เปนตน

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณที่ประสบ

ปญหาความเดือดรอน

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ประชาชนที่ไดรับ

ความเดือดรอน

รอยละ 80 ไดรับ

การชวยเหลือ

ตามอํานาจหนาที่

เกษตรกรที่ไดรับการ

ชวยเหลือมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 1 1 1 1

งบประมาณ

รวมโครงการ
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รวมงบประมาณ

4.5  แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพและความรูใหแก 

อปพร.และประชาชน

ตําบลแมกรณทุกภาค

เพื่อใหอปพร.และ

ประชาชนไดรับทราบถึง

อันตรายและวิธีการ

ปองกันภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพและถูกวิธี

ฝกอบรมทบทวนและ

เพิ่มศักยภาพและ

ความรูใหแก อปพร.

และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 60ผูเขา

ฝกอบรมมีความรู

และวิธีการปอง

กันภัยไดอยางถูก

ตอง

อปพร.และประชาชนมี

ความรูเกี่ยวกับอันตราย

และวิธีการปองกันภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ

และถูกวิธี

สํานักงานปลัด

2 โครงการฝกอบรมชุด

รักษาความสงบเรียบรอยฯ

เพื่อเพิ่มความรูใหกับชุด

รักษาความสงบเรียบรอย

ฝกอบรมชุดรักษา

ความสงบเรียบรอย

พื้นที่ตําบลแมกรณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 

ของผูเขาฝก

อบรมมีความรู

สามารถชวยเหลือ

ประชาชนไดทัน

ทวงทีเมื่อเกิดเหตุ

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือทันทวงทีเมื่อ

เกิดเหตุ

สํานักงานปลัด

3 โครงการตั้งจุดตรวจ

จุดสกัดยาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

หนวยทหาร ตํารวจ

จังหวัด อําเภอและ

หนวยงานตางๆ 

บูรณาการรวมกันทํา

แผนและปฏิบัติการ

รวมกัน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปญหายาเสพติด

ลดลงรอยละ 70
ลดการแพรระบาดของ

ยาเสพติด

สํานักงานปลัด
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4.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม

เพื่อใหบริการดานความ

ปลอดภัยใหกับประชาชน

ในพื้นที่ในชวงเทศกาล

ปใหม

บูรณาการการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยและลดอุบัติเหตุ

บนทองถนนและ

ใหบริการประชาชน

ชวงเทศกาลปใหม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุชวง

เทศกาลปใหม

ลดลงรอยละ

75

ประชาชนไดรับบริการมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

สํานักงานปลัด

5 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต

เพื่อใหบริการดานความ

ปลอดภัยใหกับประชาชน

ในพื้นที่ในชวงเทศกาล

สงกรานต

บูรณาการการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยและลดอุบัติเหตุ

บนทองถนนและ

ใหบริการประชาชน

ชวงเทศกาลสงกรานต

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุชวง

เทศกาลสงกรานต

ลดลงรอยละ

75

ประชาชนไดรับบริการมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

สํานักงานปลัด

123

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหกับระชาชน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

มีความรูในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

สามารถชวยเหลือตัวเอง

ในเบื้องตนได

พื้นที่ตําบแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรอย

ละ 70 สามารถ

ชวยเหลือตัวเอง

จากสาธารณภัย

ได

ประชาชนในพื้นที่สามารถ

ชวยเหลือตัวเองไดหากเกิด

สาธารณภัย

สํานักงานปลัด

7 โครงการฝกอบรมการปอง

กันและระงับอัคคีภัยใน

สถานที่ราชการ

เพื่อให อปพร. พนักงาน

สวนตําบลแมกรณ

และประชาชนทั่วไป 

มีความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานที่ราชการ

พื้นที่ตําบลแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 85 

ของผูเขาฝก

อบรมมีความรู

เกี่ยวกับการปอง

กันและระงับ

อัคคีภัยใน

สถานที่ราชการ

อปพร.,พนักงานสวนตําบล

แมกรณและประชาชน

ทั่วไปมีความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานที่ราชการ

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการใหความรู

ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

ในที่อยูอาศัยและหอพัก 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในที่อยู

อาศัยและหอพัก

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 

ของผูเขาฝก

อบรมมีความรู

เกี่ยวกับการ

ปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

ประชาชนมีความรูเกี่ยว

กับการปองกันและระงับ

อัคคีภัยในที่อยูอาศัยและ

หอพัก

สํานักงานปลัด

9 โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

และความเขมแข็งใหแก

องคการบริหารสวนตําบล 

ใหมีบุคลากรที่สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจา

พนักงานในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ได

อยางมีประสิทธิภาพ

จิตอาสาภัยพิบัติของ

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ จํานวน

 50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 

ของผูเขาฝก

อบรมมีความรู

เกี่ยวกับ

สาธารณภัยได

อยางถูกตอง

รวดเร็ว

1. ผูเขารับการฝกอบรม

สามารถปฏิบัติหนาที่ชวย

เหลือเจาพนักงานในการ

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ

ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

เปนระบบ และมีมาตรฐาน

เดียวกัน

ที่ทําการ

ปกครอง

จังหวัด, 

สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่นจังหวัด

เชียงราย,
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2. เพื่อสงเสริมความรูดาน

การจัดการสาธารณภัย

เบื้องคน ระบบบัญชาการ

เหตุการณ(Incident 

Command Sustem : 

ICS) การควบคุมสั่งการ 

การบริหารจัดการสาธารณ

ภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มี

รูปแบบและมาตรฐาน

เดียวกัน ใหกับชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

3. เพื่อพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานกูภัยในภาวะ

ฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว

 และทันตอเหตุการณ

2. ผูเขารับการฝกอบรม

สามารถใหการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกอง

อํานวยการปองกนและ

บรรเทา สาธารณภัยแหง

พื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ ลด

ความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสินจากสาธารณภัย

สํานักงาน

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

จังหวัด

เชียงราย, 

สํานักงานปลัด

 อบต.แมกรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4. เพื่อสนับสนุนให

โครงการจิตอาสา

พระราชทาน ในระดับพื้นที่

ใหมีความเขมแข็งและมี

ทักษะความรู ความชํานาญ

ในการจัดการภัยพิบัติ อัน

จะสงผลใหประชาชนใน

ชุมชน/ทองถิ่นมีความ

ปลอดดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

3. องคการบริหารสวน

ตําบลในพื้นที่มีจิตอาสาภัย

พิบัติ ในการทําหนาที่เปน

ผูชวยเจาพนักงานในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

มีความรูความเขาใจในการ

จัดการสาธารณภัยเบื้องตน 

ระบบบัญชาการเหตุการณ 

(Incident Command 

Sustem : ICS) 

การควบคุมสั่งการ 

การบริหารจัดการสาธารณ

ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เปน

รูปแบบ และมีมาตรฐาน

เดียวกัน สามารถบัญชรการ

และปฏิบัติการรวมกับชุด

ปฏิบัติ  การขององคกร

ปกครองอื่นไดอยางมี

เอกภาพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4. การดําเนินการในการ

ชวยเหลือประชาชนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ลด

ความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสินจากสาธารณภัย

5. กองอํานวย  การปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

แหงพื้นที่มีความเขมแข็ง

และยั่งยืน

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

9 9 9 9 9รวมโครงการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการ

สิ่งแวดลอมและการคัด

แยกขยะในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

เพื่อรณรงคและ

สรางจิตสํานึก

เรื่องการคัดแยก

ขยะและลดปริมาณ

ขยะในครัวเรือนให

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

พื้นที่ตําบลแมกรณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.จํานวนผูเขารวม

อยางนอยรอยละ

 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ประชาชนมี

จิตสํานึกเรื่อง

สิ่งแวดลอมและ

การคัดแยกขยะ

ปริมาณขยะ

ลดลง

สํานักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการรณรงคการคัด

แยกขยะในชุมชนและ

ระดับครัวเรือนกอนทิ้ง

เพื่อเปนการสราง

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะใหกับนักเรียน

เยาวชน และ

ประชาชนทั้งตําบล

รณรงคการคัดแยกขยะใน

ชุมชนและระดับครัวเรือน

กอนทิ้งพื้นที่ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ประชาชนทุกเพศ

ทุกวัยในพื้นที่

ตําบลแมกรณมี

ความรูความ

เขาใจในการคัด

แยกขยะและให

ความสําคัญกับ

ปญหาขยะ

สํานักงานปลัด

3 โครงการตอยอดการ

จัดการขยะมูลฝอยแบบ

บูรณาการเพื่อเขาสูการ

จัดสวัสดิการชุมชน

เพื่อแกไขปญหา

ขยะในพื้นที่อยาง

ตอเนื่อง

ตอยอดการจัดการขยะมูล

ฝอยแบบบูรณาการเพื่อเขา

สูการจัดสวัสดิการชุมชน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขารวม

อยางนอยรอยละ

 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ปญหาขยะใน

พื้นที่ตําบล

แมกรณไดรับการ

แกไขอยาง

ตอเนื่อง

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการติดตามประเมิน

ผลและเพิ่มประสิทธิภาพ

การคัดแยกขยะใน

ครัวเรือนและการบริหาร

จัดการขยะในตําบล

แมกรณ

เพื่อติดตามประเมิน

ผลและเพิ่มประสิทธิ

ภาพการคัดแยกขยะ

ภายในครัวเรือน

พื้นที่ตําบลแมกรณ 250,000    250,000    250,000    250,000    250,000    1.จํานวนผูเขารวม

อยางนอยรอย

ละ 90  

2. ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

การคัดแยกขยะ

ภายในตําบล

แมกรณไดรับ

การประเมิน

และติดตามและ

ทําใหมีประสิทธิ

ภาพ

สํานักงานปลัด

5 โครงการ "Big Cleaning 

Day

1.เพื่อนําขยะ RDF.

และขยะไมมีมูลคา

ออกจากพื้นที่ตําบล

แมกรณใหบริษัท

เอกชนนําไปกําจัด

2.ขยะ RDF.และ

ขยะไมมีมูลคาถูก

กําจัด

พื้นที่ตําบลแมกรณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเมินความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 70

ขยะ RDF.และ

ขยะไมมีมูลคา

ถูกกําจัดออกไป

นอกพื้นที่ตําบล

แมกรณ

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการขนสงกอน

พลาสติก และกอนกลอง

นมไปกําจัด

เพื่อขนสงกอน

พลาสติกและกอน

กลองนมไปกําจัด

ขนสงกอนขยะและกลอง

นมในพื้นที่ตําบลแมกรณ

 ไปกําจัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประเมินความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 70

ขยะกอน

พลาสติกและ

กลองนมถูก

กําจัดออกนอก

พื้นที่

สํานักงานปลัด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัด

การขยะตําบลแมกรณ

1. เพื่อติดตามและ

รายงานผลการดําเนิน

งานการบริหารจัด

การขยะของทุกหมู

บานในตําบลแมกรณ

2. เพื่อรับฟงปญหา

ขอคิดเห็น และขอ

เสนอแนะในการ

ดําเนินงานการบริหาร

จัดการขยะของทุก

หมูบานในตําบล

แมกรณ

3. เพื่อรวมวางแผน

ในการบริหารจัดการ

ขยะของตําบลแมกรณ

ในปตอไป

คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

คณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะ

ตําบลแมกรณได

รับทราบผลการ

ดําเนินงาน ปญหา

ขอคิดเห็น 

ขอเสนอ

แนะในการดําเนิน

งานการบริหารจัด

การขยะของทุกหมู

บาน และมีแผนใน

การบริหารจัดการ

ขยะในปถัดไป
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการบริหารจัดการ

ขยะพื้นที่ตําบลแมกรณ

อยางยั่งยืน

1.เพื่อตอยอดให

การบริหารจัดการ

ขยะของตําบล

แมกรณเปนไป

อยางยั่งยืนโดย

การบูรณาการ

รวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอก

ชน ภาคประชาชน

ผูนําในพื้นที่

2.เพื่อใหการ

บริหารจัดการขยะ

ครอบคลุมทั้ง

ตําบล

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90 

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

การบริหารจัด

การขยะในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เปนไปอยาง

ยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะ

1.เพื่อใหคณะกรรม

การบริหารจัดการ

ขยะในตําบลแมกรณ

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพิ่มประสบการณ

และแนวคิดในการ

บริหารจัดการขยะ

กับองคกรหรือหนวย

งานที่ประสบผล

สําเร็จ หรือเปนตน

แบบในการบริหาร

จัดการขยะ

2.เพื่อใหคณะกรรม

การบริหารจัดการ
ขยะของตําบลแมกรณ

คณะกรรมการบริการจัด

การขยะตําบลแมกรณ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สามารถตอยอดแนว

คิดการบริหารจัดการ

ขยะแบบมีสวนรวม

และขยายผลใหครอบ

คลุมทั่วทั้งตําบล

10 โครงการเพิ่มศักยภาพ

และประสิทธิภาพของ

คณะผูบริหาร,สมาชิก

สภาฯ,พนง.สวนตําบล

,พนง.จาง องคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

เพื่อใหคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาฯ, พนัก

งานสวนตําบลและ

พนักงานจางของ

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณและ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ 

มีความรู ความเขาใจ

ในเรื่องการคัดแยก

ขยะ และเกิดความ

ตระหนักในการจัด

การขยะ

ผูนําชุมชน ,ประชาชน

ทั่วไป และสวนราชการใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ, 

พนักงานสวน

ตําบลและพนักงาน

จางขององคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณและ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ 

มีความรู ความ

เขาใจ ในเรื่อง

การคัดแยกขยะ 

และเกิดความ

ตระหนักในการ

จัดการขยะ

สํานักงานปลัด

136

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการอบรมอาสา

สมัครทองถิ่นรักษโลก

1.เพื่อปลูกฝงจิต

จิตสํานึกใหความรู

กับคนในชุมชนให

เกิดความหวงแหน

และรักน้ํา รักสิ่งแวด

ลอม รูจักวิธีบริหาร

จัดการขยะตามหลัก

3Rs หรือ 3 ช

(ใชนอย-ใชซ้ํา-ผลิต

เพื่อใชใหม)

2.เพื่อเปนหนวยเฝา

ระวังไมใหคนทําลาย

สิ่งแวดลอม

โครงการอบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก

ตําบลแมกรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

1.คนในชุมชน

มีจิตสํานึกเกิด

ความหวงแหน

และรักน้ํา รักสิ่ง

แวดลอม รูจักวิธี

บริหารจัดการ

ขยะ 3 Rs 3ช

2.มีหนวยเฝา

ระวังไมใหคน

ทําลายสิ่งแวด

ลอม

สํานักงานปลัด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการ zero waste

school โรงเรียนปลอด

ขยะ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหครู 

นักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียน

ปางริมกรณมี

ความรูความเขาใจ

แนวทางการลด

ปริมาณขยะการ

แยกขยะ และการ

นําขยะกลับไปใช

ประโยชน

ครู , นักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนบานปางริมกรณ

10,000  -  -  -  - รอยละ 80 ของครู

นักเรียนและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีระบบจัด

การขยะอยางถูก

วิธี มีจิตสํานึกและ

มีความตระหนัก

ในการจัดการขยะ

ครู , นักเรียนและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีระบบจัด

การขยะอยางถูก

วิธี มีจิตสํานึกและ

มีความตระหนัก

ในการจัดการขยะ

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

2,170,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000

12 11 11 11 11

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงคหามเผา

ฟางขาวและเศษวัชพืช

เพื่อลดมลพิษ

นําวัชพืชทําปุยหมัก

รณรงคหามเผาฟางขาว

และเศษวัชพืชในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมอกควันลดลง

อากาศดีขึ้น

ลดมลพิษทาง

อากาศ

สนง.ปลัด

2 โครงการปองกันแกไข

ปญหาไฟปาและหมอก

ควันในพื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อใหประชาชน

ตําบลแมกรณได

ตระหนักถึงพิษภัย

ของหมอกควันที่

เกิดจากไฟปาและ

เฝาระวัง ปองกัน  

ดูแลสุขภาพของ

ตนเอง

ปองกันแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สถานการณ

หมอกควันและ

ไฟปาลดลงรอย

ละ 70

ปญหาไฟปา

และหมอกควัน

ลดลง

สํานักงานปลัด

5.2  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการทําแนวกันไฟใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อปองการเกิดไฟ

ไหมลุกลาม

ทําแนวกันไฟในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปญหาไฟปาลด

ลงรอยละ 70

ลดการเกิดไฟ

ไหมปาลุกลาม

สํานักงานปลัด

4 โครงการรณรงคลดการ

เผา ลดหมอกควัน

เพื่อลดการเผาปา

เผาขยะ เศษใบไม

เศษวัชพืช

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปญหามลพิษ

หมอกควันลดลง

รอยละ 70

ปญหามลพิษ

หมอกควันลดลง

สํานักงานปลัด

5 โครงการปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติฯ

สงเสริมสนับสนุน

การอนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ชวยชะลอวิกฤต

การณทาง

ธรรมชาติของ

โลก

สํานักงานปลัด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาปาชุมชน

เพื่อปลูกปาชุมชนใหมี

จํานวนเพิ่มมากขึ้น
พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จํานวนผูเขา

รวมอยางนอย

รอยละ 90  

2.ประเมินความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 70

ปาชุมชนของ

หมูบานไดรับ

การดูแลและ

ปลูกปาเพิ่มเติม

สํานักงานปลัด

7 โครงการกิจกรรมการ

จัดการปาชุมชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อดําเนินกิจกรรม

ดานสิ่งแวดลอมของ

ตําบลแมกรณ

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติในตําบล

แมกรณอุดม

สมบูรณขึ้น

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจ

การิณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติสยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

1.เพื่อใหประชาชน

เขาใจและเห็นความ

สําคัญของพันธุกรรม

พืช    

2.เพื่อใหประชาชน

รวมคิด รวมปฏิบัติ 

จนเกิดประโยชนแก

ประชาชนชาวไทย

3. เพื่อใหทองถิ่นมี

ระบบขอมูล

พันธุกรรมพืช สื่อถึง

กันไดทั่วประเทศ 

4. เพื่อดําเนินตาม

แนวทางของกรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

เยาวชน นักเรียน กลุม

พัฒนาสตรี กลุมผูสูงอายุ 

ประชาชน ตําบลแมกรณ 

และกลุมตาง ๆ ในตําบล

แมกรณ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

1.ประชาชน

เขาใจและเห็น

ความสําคัญ

ของพันธุกรรมพืช

2.ประชาชน

รวมคิด รวม

ปฏิบัติ จนเกิด

ประโยชนแก

ประชาชนชาว

ไทย

3.ดําเนินการ

ตามแนวทางของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

สนง.ปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการบํารุงรักษา

หนึ่งทองถิ่น หนึ่งถนน

สวย ใสใจสิ่งแวดลอม

ถนนสายบานเวียงหวาย 

ถึงบานสวนดอก

เพื่อดําเนินการสราง

หนึ่งทองถิ่น หนึ่ง

ถนนสวย  ใสใจ

สิ่งแวดลอมตาม

นโยบายฯ

ถนนสายบานเวียงหวาย

หมูที่ 2 ถึงบานสวนดอก

หมูที่ 3 ตําบลแมกรณ

อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย

50,000    50,000     50,000    50,000    50,000    รอยละ 70ของ

ความพึงพอใจ

มีถนนสวย 

ใสใจสิ่งแวดลอม

สํานักงานปลัด

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

9 9 9 9 9รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชุมประชาคม

การบูรณาการจัดทําแผน

พัฒนาหมูบานและแผน

พัฒนาของ อบต. รวมถึง

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อบริการประชาชน

ประชาชนไดแสดง

ความคิดเห็นใน

การแกไขปญหา

เพื่อใหบริการ

ประชาชนในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรอยละ

60 ของทุก

ครัวเรือนเขา

รวมประชุม

ประชาชนมีสวน

รวมในการ

กําหนดแผนและ

โครงการพัฒนา

สํานักงานปลัด

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

งบประมาณ

144

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงานสวนตําบล

และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

ตลอดจนสงเสริม

ใหผูเขารับการ

อบรมมีจิตสํานึก

ทัศนคติที่ดีตอ

ตนเอง องคกร

และประชาชน

ทั่วไป

ผูบริหาร สมาชิกสภฯ

พนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง    

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 70 ของ

ผูเขารวมโครงการ

มีทัศนคติที่ดีตอ

ตนเอง ตอองคกร

และตอประชาชน

1.ผูเขารวมโครง

การไดรับความรู

พัฒนาทักษะ

ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

ในการทํางาน

2.ผูเขารวมโครง

การไดทบทวน

บทบาทหนาที่

ของตนตอการ

พัฒนาทองถิ่น

มีจิตสํานึกและ

ทัศนคติที่ดี มุง

ปฏิบัติหนาที่

เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

เพื่อเปนการเพิ่ม

ความรู และสราง

ความตระหนัก

ใหกับผูมีหนาที่

เสียภาษีภายใน

ตําบลแมกรณ

และเพื่อใหการ

จัดเก็บรายได

เปนไปอยางทั่วถึง

และเปนธรรม 

สามารถเพิ่มรายได

ใหกับ อบต.

ประชาชนผูเสียภาษี

ไดรับความรู  ไดรับ  

การบริการที่ดี สะดวก 

รวดเร็ว และมีความ 

ตระหนักในหนาที่

ของการเปนผูเสียภาษี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของการจัดเก็บ

รายไดในสวน

ที่องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

จัดเก็บเอง

ประชาชนผูเสีย

ภาษีมีความรู

ความเขาใจและ

มีความตระหนัก

ในหนาที่การเสีย

ภาษีและจํานวน

รายได ภาษีที่

อบต.จัดเก็บเอง

เพิ่มขึ้นรอยละ ๕

จากปที่ผานมา

กองคลัง

146

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

ขององคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

เพื่อนําระบบ

คอมพิวเตอรและ

โปรแกรมการจัด

เก็บภาษีมาใชเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได 

และอํานวยความ

สะดวกรวดเร็วแก

ผูชําระภาษี รวมถึง

สามารถนําขอมูลที่

ไดมาบูรณาการใช

กับงานพัฒนา

ชุมชนได

ในพื้นที่อบต.แมกรณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวนผู

เสียภาษี

ขอมูลในการจัด

เก็บรายไดของ 

อบต.มีประสิทธิ

ภาพเพิ่มขึ้น และ

สามารถนํามาใช

สําหรับใหบริการ

แกผูชําระภาษีได

อยางรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

งานพัฒนาชุมชน

สามารถนําขอมูล

ไปบูรณาการใช

สําหรับงานพัฒนา

ชุมชนไดดวย

กองคลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพขีด

ความสามารถของ บุคลากร

ในกองคลัง อบต.แมกรณ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ความรู ความ
สามารถและประสบ

การณดานการเงิน

การคลัง การบัญชี
งานพัสดุงานจัดเก็บ

รายได และงาน

ธุรการกองคลัง 

อบต.แมกรณ

พนักงาน ลูกจางกองคลัง

อบต.แมกรณ เขารับการ

ศึกษาอบรมดูงานหรือ

ไดรับประสบการณ   

ตรงจากโครงการ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละความถูก

ตองของการ

ปฏิบัติงานดาน

การเงินและ

การคลัง

บุคลากรกองคลัง

อบต.แมกรณ 

มีความรู ความ

สามารถ ประสบ

การณ และ

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นและนํามา

ใชในการปฏิบัติ

งานในองคกรได

ตอไป

กองคลัง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

หรือการทําประชาพิจารณ 

ประชามติตางๆ

เพื่อเปนคาใชจาย

สําหรับการเลือก

ตั้งทั่วไปหรือเลือก

ตั้งซอมฯ ในระดับ

ทองถิ่นและระดับ

ชาติ การทําประชา

พิจารณ ประชา

มติตางๆ

การเลือกตั้ง การทํา

ประชาพิจารณ  ประชา

มติตางๆ ตามระบอบ

ประชาธิปไตย ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การเลือกตั้ง,

การทําประชา

พิจารณ ,ประชา

มติตาง ๆ เปนไป

ดวยความเรียบ

รอย โปรงใส

มีงบประมาณ

เพียงพอสําหรับ

คาใชจายในการ

เลือกตั้ง เลือกตั้ง

ซอม การทํา

ประชาพิจารณ 

ประชามติตาง ๆ

ในระดับทองถิ่น

และระดับชาติ

สํานักงานปลัด

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000รวมทั้งสิ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการศูนยอํานวยการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

เพื่อมีศูนยอํานวย

การชวยเหลือ

ประชาชน

ศูนยอํานวยการชวย

ชวยเหลือประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ

ประชาชนที่ได

รับความเดือด

รอน ไดรับการ

ชวยเหลือ

ประชาชนใน

พื้นที่ไดรับการ

ชวยเหลือได

ทันทวงทีเมื่อเกิด

เหตุสาธารณภัย

และภัยฉุกเฉิน

ตาง ๆ

สํานักงานปลัด,

 กองชาง,กอง

คลังและกอง

การศึกษาฯ

8 อุดหนุนอําเภอเมืองเชียงราย

โครงการดําเนินการและ

สนับสนุนการดําเนินงานจัด

กิจกรรมของสวนราชการ

และองคกรจังหวัดเชียงราย

เพื่อเปนการ

สงเสริมการ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมของ

อําเภอเมือง

เชียงราย

งานรัฐพิธีหรือรับเสด็จ 

งานดานศาสนาและ  

วัฒนธรรมประเพณี 

ตาง ๆ ที่จัดขึ้นเปน

ประจําฯลฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การดําเนินการ

เกี่ยวกับงาน

ตาง ๆ ที่อําเภอ

จัดขึ้น ประสบ

ผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่

วางไว

กิจกรรมตาง ๆ

ประสบผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค

ที่วางไว

สํานักงานปลัด

 , อําเภอเมือง

เชียงราย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับอําเภอ อําเภอเมือง

เชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

1. เพื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือ

ประชาชน

ตามอํานาจหนาที่

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 

2561

2. เพื่อประสาน

การชวยเหลือ

ประชาชน กรณี

เกิดสาธารณภัย

หรือภัยฉุกเฉิน

 อุดหนุนอําเภอเมืองตาม

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ   

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน   

ทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอเมืองเชียงราย

40,000       40,000     40,000     40,000     40,000     การปฏิบัติงาน

ที่ถูกตองตาม

ระเบียบ 

กฎหมาย

ขอบังคับและ

หนังสือสั่งการ

ขององคกรปก

ครองสวนทอง

ถิ่น

1. อปท.ในพื้นที่

มีการปฏิบัติถูก

ตองตามระเบียบ

กระทรวงมหาด

ไทยวาดวยคาใช

จายเพื่อชวยเหลือ

ประชาชาชนตาม

อํานาจหนาที่ของ

อปท. พ.ศ.2561

และระเบียบ

กฎหมาย ขอบังคับ

และหนังสือสั่งการ

สํานักงานปลัด

 ,สํานักงาน

ทองถิ่นอําเภอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ใหไดรับการ

ชวยเหลือแกไขได

อยางทันทวงที

10 โครงการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อประเมินผล

ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

คุณภาพการให

บริการของ

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

ประชาชนผูรับบริการของ

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณจํานวน 100 คน

30,000       30,000     30,000     30,000     30,000     รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชนผูรับ

บริการจากองค

การบริหารสวน 

ตําบลแมกรณ

นําผลการศึกษา

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผูรับบริการใน

พื้นที่ตําบล

แมกรณไป

ประยุกต ใชใน

การใหบริการได

ตรงตามความ

ตองการ

สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการเพิ่มศักยภาพและ

ศึกษาดูงานของคณะ

ผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก

สภาฯ,พนง.สวนตําบล

,พนง.จาง องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ใหแกผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชิก

สภาฯ พนักงาน

สวนตําบล และ

พนักงานจาง

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก

สภาฯ พนักงานสวน

ตําบลและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 60 ของ

ผูเขารวม

โครงการ

มีศักยภาพใน

ในการปฏิบัติ

งานเพิ่มขึ้น

ผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาฯ

พนักงานสวน

ตําบล และ

พนักงานจาง

องคการบริหาร
สวนตําบลแมกรณ

มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่ม

ขึ้น

สํานักงานปลัด

งบประมาณ

153
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการฝกอบรมทบทวน

ใหความรูดานการจัดทํา

บัญชี การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560

1.เพื่ออบรมทบ

ทวนใหความรูและ

ฝกปฏิบัติใหความ

รูดานการจัดทํา

บัญชี การจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบ

พสัดุฯใหแกโรงเรียน

อบต.แมกรณและ

ศพด.ต.แมกรณ

2.เพื่อใหโรงเรียน

อบต.แมกรณและ

ศพด.ต.แมกรณ

สามารถบันทึก

บัญชีไดอยางถูก

ตองเปนปจจุบัน

บุคลากรโรงเรียน อบต.

แมกรณ  และ ศพด.     

 ต.แมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับความ

สําเร็จของการ

จัดทําบัญชีและ

รายงานทางการ

เงินของหนวย

งานภายใตสังกัด

อบต.แมกรณ

1.บุคลากรของ

โรงเรียนอบต.

แมกรณ และ

ศพด.ต.แมกรณ

มีความรูดาน

การจัดทําบัญชี

การจัดซื้อจัด

จางตามระเบียบ

พัสดุฯ 
2.โรงเรียน 

อบต.แมกรณและ

ศพด.ต.แมกรณ

สามารถบันทึก

บัญชีไดอยางถูก

ตองเปนปจจุบัน

กองคลัง
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.เพื่อใหงานการ

เงินและบัญชีของ

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

สามารถปดบัญชี

งบการเงิน

ประจําป

งบประมาณได

อยางถูกตอง

และเรียบรอย

3.งานการเงิน

และบัญชีของ

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

สามารถปดบัญชี

งบการเงิน

ประจําป

งบประมาณ

ไดอยางถูกตอง 

และเรียบรอย

155

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการอบรมใหความรู

ดานการเงินและการพัสดุ

ประจําปงบประมาณ

1.เพื่ออบรมให

ความรูและสราง

ความเขาใจใหแก

สวนราชการและ

กองตาง ๆ ภายใต

สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ ในการจัด

ทําเอกสารดาน

การเงิน เพื่อประสาน

การทํางานรวมกัน

ที่เกี่ยวของกับการ

เงินการบัญชีการ

เบิกจายและการ

พัสดุ

บุคลากรภายใตสังกัด

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของพนัก

งานในสังกัด

อบต.แมกรณ

มีความรู ความ 

เขาใจในการ

เบิกจายและ

เอกสารประกอบ

การเบิกจาย

และเอกสาร

การจัดซื้อจัดจาง

1.เจาหนาที่ใน

สวนราชการและ

กองตาง ๆภายใต

สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ มีความ

ความเขาใจ 

ในการจัดทํา

เอกสารดาน

การเงิน เพื่อ

ประสานการ

ทํางานรวมกัน

ที่เกี่ยวของกับ

การเงินการบัญชี

การเบิกจายและ

การพัสดุ

กองคลัง

งบประมาณ

156 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2.เพื่อใหคําแนะ

นําในเรื่องเอกสาร

และแบบฟอรม

ตาง ๆ หากพนัก

งานเจาหนาที่และ

ลูกจางตองการขอ

หรือเบิกจายเงิน

สวัสดิการตาง ๆ

ที่เกี่ยวของของ

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

2.พนักงานเจา

หนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ มีความ

รู ความเขาใจ

ในเรื่องเอกสาร

และแบบฟอรม

ตาง ๆ ในการเบิก

จายเงินสวัสดิการ

ตาง ๆ

กองคลัง
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.เพื่อใหคําแนะ

นําในเรื่องการจัด

ทําเอกสารและ

ขั้นตอน หากสวน

ราชการและกอง

ตาง ๆภายใต

สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ ตองการ

ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางพัสดุ

3.สวนราชการ

และกองตาง ๆ

ภายใตสังกัดองค

การบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

มีความรู ความ

เขาใจในการจัด

ทําเอกสารและ

ขั้นตอนในการ

ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางพัสดุ

กองคลัง

2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000

13 13 13 13 13

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาวตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา บานปางมุง 

หมูที่ 6

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 400.00

ม. ซอย 5 

บานปางมุง หมูที่ 6

96,000 - - - - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

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

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

159

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว ตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา 

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 

1,000.00 ม. 

ซอย 7 บานปางริม

กรณ หมูที่ 10

240,000 240,000 - - - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

3 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว ตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา 

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 

140.00 ม. 
ซอยบานนายศรีทอน

ศรีริวงค ถึงบานนาง

เอย วรรณโน

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

36,000 - - - - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

งบประมาณ

160 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว ตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา บานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 

500.00 ม. 

ซอย 4 

บานปางมุง หมูที่ 6

 - -    120,000 - - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

5 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว ตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา 

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 

1,000.00 ม. 

ซอยขาง อบต.

แมกรณถึงพระธาตุ

ศรีสักทอง

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

 - - -    240,000 - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

161

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว ตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา 

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 

1,000.00 ม. 

เขาพื้นที่การเกษตร
นายดวงดี อุตตะมะ

ถึงนายปรี จายวรรณ

บานแมสาด

หมูที่ 4

- - - -    240,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

7 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว ตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา 

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 

1,000.00 ม. 

เขาพื้นที่การเกษตร
นายบุญค้ํา พรมเลข

ถึงนายกิตติ ดวงตา

บานแมสาด

หมูที่ 4

- - - -    240,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว ตามโครงการ

ขยายเขตไฟฟา 

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อใหมีไฟฟาสอง

สวางในเวลากลาง

คืน ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 

450.00 ม. 

ซอยบานนาย

สาโรจน

ปญโญแสง ถึงบาน

นายบุญชู พรมมินทร

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

- - - -    108,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

มีไฟฟาสอง

สวางในเวลา

กลางคืน ลด

อุบัติเหตุและ

เพิ่มความเจริญ

สูหมูบาน

แผนพัฒนาหมู

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

372,000 240,000 120,000 240,000 588,000

3 1 1 1 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลาเซลล

ภายในหมูบาน

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง 

เพื่อความ

สะดวกสบาย

และความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 23 ชุด 

บานแมกรณ หมูที่ 1

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

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

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและความ

ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล  

จํานวน 21 จุด

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 2

กองชาง

3 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง 

เพื่อความ

สะดวกสบาย

และความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล  

จํานวน 10 จุด

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการติดตั้งโคม

ไฟถนนโซลาเซลล

ภายในหมูบาน

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความะดวกสบาย

และความปลอด

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 10 ชุด 

บานแมสาด หมูที่ 4

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

5 โครงการติดตั้ง

โคมไฟโซลาเซลล

ถนนเชื่อมระหวาง

หมูบาน 

บานเมืองรวง หมูที่5

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและ

ความปลอดภัน

ในชีวิต

และทรัพย

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล  ถนน

เชื่อมบานแมสาด

ถึงวัดถ้ํามิ่งโมลี

จํานวน 28 จุด

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการติดตั้งโคมไฟ

โซลาเซลลถนนเชื่อม

ระหวางหมูบาน 

บานเมืองรวง หมูที่5

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและ

ความปลอดภัน

ในชีวิต

และทรัพย

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล  ถนน

เชื่อมบานเมืองรวง

ถึงฝงหมิ่น

จํานวน 16 จุด

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

7 โครงการติดตั้งโคมไฟ

ถนนโซลาเซลล

ภายในหมูบาน

บานปางมุง หมูที่ 6

เพื่อใหมีไฟฟา

สอง

สวาง เพื่อความ

สะดวกสบาย

และความปลอด

ในชีวิตและทรัพย

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 6 ชุด 

บานปางมุง หมูที่ 6

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและ

ความปลอดใน

ชีวิตและทรัพย

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล  

จํานวน 17 จุด

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได
รับความสะดวก

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

9 โครงการติดตั้งโคม

ไฟถนนโซลาเซลล

ภายในหมูบาน

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 10 ชุด 

บานใหม หมูที่ 8

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการติดตั้งโคม

ไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน

บานปางกอก หมูที่9

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 28 ชุด 

บานปางกอก 

หมูที่ 9

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

11 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 8 ชุด 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

169
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน

บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 10 ชุด 

บานปางปาออ

หมูที่ 11

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

13 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 12 ชุด 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

170
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนโซลา

เซลลภายในหมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อใหมีไฟฟา

สองสวาง เพื่อ

ความสะดวก

สบายและความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนน

โซลาเซลล

ขนาด 300 วัตถ

จํานวน 26 ชุด 

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

และความ

ปลอดภัย

มีไฟฟาสอง

สวางให

ประชาชนได

รับความสะดวก 

สบายและมี

ความปลอด

ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนาหมู

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแมกรณ 

หมูที่ 1

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจรไป

มาของ

ประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 200.00 ม.

หนา 0.15 ม

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 800 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายวันชัย

คําภีระ บานแมกรณ

หมูที่ 1

448,000  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

172

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแมกรณ 

หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไป 

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 60.00 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 240 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายสนม 

ดอนเนตร  

บานแมกรณ หมูที่ 1

135,000  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

17 โครงการขุดเจาะ

บอบาดาลในพื้นที่

สาธารณของหมูบาน
บานเวียงหวาย หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล

ขนาดทอเสนผาศูนย

กลาง 6.00 นิ้ว

ลึก 100.00 ม. 

พื้นที่สาธารณะ

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

250,000  -  -  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่ได 

รับผลประ

โยชน

ประชาชนมี

น้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

เปลี่ยนทอประปา

ทอพีวีซีขนาด 3 นิ้ว

ยาว 850.00 ม.

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

204,000  -  -  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่ได 

รับผลประโยชน

ประชาชนมี

น้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

19 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล  บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อประชาชน

ในพื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล

ขนาดทอเสนผาศูนย

กลาง 6.00 นิ้ว

ลึก 100.00 ม. 

พื้นที่สาธารณะ

บานสวนดอก

หมูที่ 3

  250,000   -  -  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่ได 

รับผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

174
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงค

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กอสรางโดนขนาด

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 11.00 ม.

สูง 6.00 ม. 

รวมพื้นนที่ไมนอยกวา

66.00 ตร.ม. 

พรอมปายโครงการ

สถานที่ฌาปณสถาน

บานสวนดอก หมูที่ 3

330,000  -  -  -  - ขนาดของ

โดมได

มาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

หมูบานมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

175
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ 

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูน

กลาง 0.40 ม.

ยาว 150.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง 0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

สถานที่  ซอย 3 

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

391,000  -  -  -  - ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น 

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

176
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานแมสาด 

หมูที่ 4

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอน

กรีตเสริมเหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 200.00 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

800.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

ชนิดไมมีไหลาทาง

ซอย 2 บานแมสาด 

หมูที่ 4

448,000   -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

177
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการกอสราง

ผนังปองกันตลิ่งลํา

น้ํากรณพรอม

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

1.เพื่อปองกัน

ตลิ่งพังเสียหาย

2.เพื่อให

การสัญจร

ไป - มาของ

ประชาชน

สะดวกและ

ปลอดภัย

1.กอสรางผนังปอง

กันตลิ่ง สูง 4.00ม.

ยาว 50.00 ม.

2.กอสรางถนนคสล.

ขนาดกวาง 5.00 ม

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

250.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

สถานที่ขางวัดทาไคร

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

650,000  -  -  -  - ขนาดของผนัง

และขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชนพึง

พอใจ

1.ตลิ่งไมถูกน้ํากัด

เซาะเสียหาย

2.ทําใหประชา

ชนเดินทางสะดวก

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

178
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ  บานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอคอน

กรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 200.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

จุดเริ่มตนบาน

นายปรานอม ใจอุน 

ถึงบานนายลือ 

อุตตะมะ  บานปางมุง

หมูที่ 6

522,000  -  -  -  - ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

งบประมาณ
179 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ  บานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอคอน

กรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง

0.40 ม.

ยาว 200.00 ม.

และบอพักขนาดกวาง

0.90 ม. ยาว 1.00

ม.พรอมถมดินไหล

ทางพรอมปาย

โครงการ

สถานที่ บานนายใจ 

ธรรมขันธ ถึงบาน

นางรัชนู ไชยชมภู

บานปางมุง หมูที่ 6

522,000  -  -  -  - ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

180
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ  บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอคอน

กรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 60.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

สถานที่  หนาบาน

นายเทียนชัย ธรรมธิ

ถึงบานนายธิคุณ ใจดี

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

157,000  -  -  -  - ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

181
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ทีมาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอคอน

กรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 120.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

สถานที่  หนาบาน

นายวิเชษฐ คําแกน

ถึงบานนางธิดา 

อภิวงค

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

313,000  -  -  -  - ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

182
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการวางทอ

ประปาแหลงน้ําใหม

หวยทุงจม 

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําอุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

วางทอพีวีซี

ขนาด 3 นิ้ว

ยาว 1,300.00 ม.

จากแหลงน้ําหวย

ทุงจมมาลงแหลง

น้ําโละปาสาด

บานใหม หมูที่ 8

312,000  -  -  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่ได 

รับผลประโยชน

ประชาชนมี

น้ําสําหรับ

อุปโภคและ

บริโภค อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนาหมู

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

183
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 12 

บานปางกอก 

หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 300.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 12 บานนาง

ละอองดาว บุญรัตน

บานปางกอก 

หมูที่ 9

168,000  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

184
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 400.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอย 10

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

224,000  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

185 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 70.00

ม. หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 210.00

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอย  3

บานปางปาออ 

หมูที่ 11

117,600  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

186
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 65.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา195.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายปญญา

ลอสือ ถึงบานจีรพงษ

ลอสือ บานหนอง

เขียว หมูที่ 12

109,200  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

187
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 52.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา156.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายดาวิ

จะเตาะ ถึงบาน

นางแฮ จะนู 

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

87,500  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

งบประมาณ
188 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา400.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายคําปน

มณีวรรณ

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

224,000  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

189
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ ดังนี้

1.งานรื้นถน คสล.เดิม

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 150.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

600.00 ตร.ม.

2.งานเทถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

4.00 ม.ยาว 150.00ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

600 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่ถนนเลนหลัก

เขาหมูบาน

บานปาสักทอง หมูที่ 13

378,000  -  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

190
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแมกรณ 

หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไป 

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 50.00 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

 200 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยบานสมณา 

คําแกน บานแมกรณ

หมูที่ 1

 - 112,000  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

งบประมาณ
191 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการกอสราง

ลานอเนกประสงค

บริเวณฌาปณสถาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อใหหมูบาน

มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

เทลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 15.00 ม.

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.125 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา750.00ตร.ม. 

พรอมปายโครงการ

บริเวณฌาปณสถาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

 - 420,000  -  -  - ขนาดพื้นที่

ลานอเนก

ประสงค

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

หมูบานมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

192
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 2 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไป 

มาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอน

กรีตเสริมเหล็ ดังนี้

1.งานรื้นถน คสล.

เดิมขนาดกวาง 4.00

ม. ยาว 150.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

600.00 ตร.ม.

2.งานเทถนนคอน

กรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 150.00 ม.  

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

600 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่ ซอย 2

บานสวนดอก หมูที่ 3

 - 378,000  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

193
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการกอสราง

กําแพงปกหนาทอ

ลอดเหลี่ยม 

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อปองกันน้ํา

กัดเซาะปากทอ

ลอดเหลี่ยม

กอสรางกําแพงปก

หนาทอลอดเหลี่ยม

ทิศใต กวาง 3.00

ม.สูง 1.80 ม.

ทิศเหนือ กวาง 
2.50ม. สูง 1.80 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่ ทอลอด

เหลี่ยมที่ 1 ซอย 3

บานสวนดอก

หมูที่ 3

 - 50,000  -  -  - ขนาดของ

กําแพงทอ

ลอดเหลี่ยม

ไดมาตรฐาน

ทอลอดเหลี่ยม

มีสภาพการใช

งานยาวนานขึ้น

เนื่องจากไมถูก

น้ํากัดเซาะ

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

งบประมาณ
194 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค

หมูบานปางกลาง

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กอสรางอาคารอเนก

ประสงค ขนาด

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 12.00 ม.

สูง 3.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่บานปางกลาง

บานแมสาด หมูที่ 4

 - 225,000  -  -  - ขนาดของ

อาคารอเนก

ประสงคได

มาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

หมูบานมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

195
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค

หมูบานปางกอง

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กอสรางอาคารอเนก

ประสงค ขนาด

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 12.00 ม.

สูง 3.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่บานปางกลาง

บานแมสาด หมูที่ 4

 - 225,000  -  -  - ขนาดของ

อาคารอเนก

ประสงคได

มาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

หมูบานมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

196
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการกอสรางผนัง

ปองกันตลิ่งลําน้ํากรณ

บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อปองกันน้ํา

กัดเซาะตลิ่งพัง

เสียหาย

กอสรางผนังปองกัน

ตลิ่งขนาดสูง 4.00 ม.

ยาว 40.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่บริเวณบาน

นางจันทรฟอง สุวรรณจิด

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 - 400,000  -  -  - ขนาดของผนัง

ปองกันตลิ่งได

มาตรฐาน

ตลิ่งมีอายุการ

ใชงานยาวนาน

ขึ้น เนื่องจาก

ไมถูกน้ํากัด

เซาะ

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

43 โครงการกอสรางผนัง

ปองกันตลิ่งลําน้ํากรณ

บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อปองกัน

ตลิ่งพังเสียหาย

กอสรางผนังปองกัน

ตลิ่งขนาดสูง 5.00 ม.

ยาว 30.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่บริเวณบาน

นายสวย  ชุมภูศรี

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 - 500,000  -  -  - ขนาดของผนัง

ปองกันตลิ่งได

มาตรฐาน

ตลิ่งมีอายุการ

ใชงานยาวนาน

ขึ้น เนื่องจาก

ไมถูกน้ํากัด

เซาะ

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

งบประมาณ
197 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานบานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 380.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,520.00 ตร.

ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ  

  

ทางไปอางเก็บน้ํา

หวยแมหาง 

บานปางมุง

หมูที่ 6

 - 851,200  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

198
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานบานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 160.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา640.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

 ซอย 5/1

บานปางมุง หมูที่ 6

 - 358,400  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

199
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยขางวัดฝง

หมิ่น บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 130.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 520.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอยขางวัดฝงหมิ่น

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

 - 291,200  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

งบประมาณ
200 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 โครงการกอสราง

ชุดกรองน้ําดื่ม

หมูบานหมูบาน 

พรอมโรงเรือน

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน

ในหมูบานมีน้ํา

ดื่มที่สะอาด

และเพียงพอ

ตอความตองการ

กอสรางชุดกรองน้ํา

ดื่มหมูบานพรอม

โรงเรือน กําลังการ

ผลิตไมนอยกวา 

3,000 ลิตร/วัน 

พรอมปายโครงการ

บานใหม หมูที่ 8

  -   250,000 - - - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชน

ในหมูบานมี

น้ําดื่มที่สะอาด

และเพียงพอ

ตอความตอง

การ

แผนพัฒนาหมู

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

48 โครงการโซลาเซลล

ระบบประปาหมูบาน

ประปาหนองชางคต

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อลดภาระคา

ใชจายคาประปา

ของประชาชน

ในหมูบาน

ติดตั้งโซลาเซลล

ระบบประปาหมูบาน

ประปาหนองชางคต

บานใหม หมูที่ 8

 -    250,000  -  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผล

ประโยชน

ภาระคาใชจาย 

คาน้ําประปา

ของประชาชน

ในหมูบานลดลง

แผนพัฒนาหมู

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

201
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางกอก 

หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 60.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 180.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอย 5/1

บานปางกอก  

หมูที่ 9

 - 100,800  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

202
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางกอก 

หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 652.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

1,956.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ    

ซอย 10 ไปประปา

ภูเขา

บานปางกอก  หมูที่ 9

 - 504,000 591,360  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

งบประมาณ
203 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 63.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 189.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายศนิวาร

เสพากู ถึงบานนาย

ลีมา  ลาบี 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

 - 106,000  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 
บานปางริมกรณ

 หมูที่ 10

กองชาง

204
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 55.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา165.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายไพบูลย

ชุมภูทิพย

บานปางริมกรณ  

หมูที่ 10

 - 92,400  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

205
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 150.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอย  4 

บานปางปาออ 

หมูที่ 11

 - 84,000  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

งบประมาณ
206

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 30.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา120.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายศรี 

ขันคํา ถึงบานปอ 

ปอเชกู 

บานปางปาออ 

หมูที่ 11

 - 67,200  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

207
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 80.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา320.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยขางอาคารอเนก

ประสงค ถึงบานนาย

จะยี  จาเงิน 

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

 - 179,200  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

208
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 32.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 96.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนางนามีสือ

สื้อจุย ถึงนายพาลา

จะกา บานหนอง

เขียว หมูที่ 12

 - 53,800  -  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

งบประมาณ
209

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 โครงการกอสราง

ฝายกั้นน้ํา คอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณ

ศาลาหกเหลี่ยม 

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลงใหแก

ประชาชน

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดสันฝาย

กวาง 0.50 ม.

ยาว 8.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่บริเวณศาลา

หกเหลี่ยม 

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

         -   400,000  -  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับแกไข

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

210
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 โครงการกอสราง

ฝายกั้นน้ํา คอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณ

สะพานสวนดอก

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลงใหแก

ประชาชน

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดสันฝาย

กวาง 0.50 ม.

ยาว 10.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่บริเวณ

สะพานสวนดอก 

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

         -   500,000   -  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับแกไข

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

211
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการขุดเจาะ

บอบาดาล

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชน
มีน้ําสําหรับ

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล

ขนาดทอเสานผา

ศูนยกลาง 6 นิ้ว

ลึก 100.00 ม.

บริเวณปาชุมชน

หมูบาน ปาสักทอง 

หมูที่ 13

- 250,000 - - - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

ประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนาหมู

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

0 0 0

งบประมาณ
212 แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแมกรณ

หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 200.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 1 บานแมกรณ

หมูที่ 1

 -  - 112,000  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

213
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแมกรณ 

หมูที่ 1  

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 600.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 2,400 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ 
ซอยบานนายทวี มะโน

หวัน บานแมกรณ 

หมูที่ 1

 - 336,000 336,000 336,000 336,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

214
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 โครงการกอสราง

หองน้ําสาธารณะ

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชา

ชนที่มาซื้อขาย

ขยะมีหองน้ํา

ใช

กอสรางหองน้ํา

ขนาดกวาง 4.00ม.

ยาว 12.00 ม.

สูง 3.00 ม.

บริเวณขางโรงขยะ

พรอมปายโครงการ

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

 -  - 336,000  -  - ขนาดของ

หองน้ําได

มาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนที่มา

ซื้อขายขยะมี

หองน้ําใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

งบประมาณ
215

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอน

กรีตเสริมเหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

400.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

ชนิดไมมีไหลาทาง

ซอยบานนายชัยวัฒน

นวลจันทร 

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

 -  - 224,000    -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

216
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหนาวัด

ทางเขาฌาปณสถาน

บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอน

กรีตเสริมเหล็ ดังนี้

1.งานรื้นถนน คสล.เดิม

ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 252.00ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

756.00 ตร.ม.

2.งานเทถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด กวาง3.00 ม.

ยาว 252.00 ม.  

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 756 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่ซอยหนาวัด

ทางเขาฌาปณสถาน

บานสวนดอก  หมูที่ 3

 -  - 476,500  -  - ขนาด

ของถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

217
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

65 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

ปริมาณงาน

1.ขุดเจาะบอบาดาล

ขนาดทอเสนผาศูนย

กลาง 6 นิ้ว

ลึก 100.00 ม.

จํานวน 1 บอ

2.งานติดตั้งปมน้ํา

ระบบโซลาเซลล

ระบบประปาหมูบาน

จํานวน 1 ชุด

สถานที่จุดประปา

หมูบาน บานแมสาด

 หมูที่ 4

 -  - 500,000  -  - รอยละของ

ครัวเรือน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชนมี

น้ําสําหรับ

อุปโภคและ

บริโภค อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

66 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําเพื่ออุปโภค

บริโภค  อยาง

เพียงพอและทั่วถึง

เปลี่ยนทอประปา

จากทอพีวีซีขนาด

2 นิ้ว เปนขนาด

3 นิ้ว บานแมสาด

หมูที่ 4

 -  - 320,000  -  - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

แผนพัฒนาหมู

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

งบประมาณ
218 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ําลําเหมือง

สาธารณะภายใน

หมูบาน 

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

กอสรางฝายกั้นน้ํา

ขนาดกวาง 1.50ม.

ยาว 3.00 ม. 

สูง 0.80 ม.

จํานวน 5 จุด 

พรอมปายโครงการ

บริเวณลําเหมือง

สาธารณะหมูบาน

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

-  - 300,000 -  - ขนาดของฝาย

กั้นน้ําได

มาตรฐาน

มีน้ําสําหรับใช

ทําการเกษตร

ไดตลอดทั้งป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

68 โครงการกอสราง

ฝายกั้นน้ําหวยปูปวง

บานปางมุง หมูที่ 6

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 6.00ม.

สูง 3.00 ม. 

สถานที่ หวยปูปวง

บานปางมุง หมูที่ 6

 -  -   300,000   -  - ขนาดของฝาย

กั้นน้ําได

มาตรฐาน

มีน้ําสําหรับใช

ทําการเกษตร

ไดตลอดทั้งป

แผนพัฒนาหมู

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

219
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 2 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 425.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,700.00 ตร.

ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 2 บานฝงหมิ่น 

หมูที่ 7

 -  - 448,000 504,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

220
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณเดน

ตะเคียน บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 150.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 600.00

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

บริเวณเดนตะเคียน

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

 -  - 336,000  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

71 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน

บานใหม  หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยางพอเพียง

และทั่วถึง

วางระบบทอประปา

ภายในหมูบาน

ทอ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว

ยาว 1,500.00 ม.

บานใหม หมูที่ 8

-  - 840,000  840,000   840,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

แผนพัฒนาหมู

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

งบประมาณ
221

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 1  

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 1,500.00ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 4,500.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 1 บานใหม 

หมูที่ 8

 -  - 504,000 504,000 504,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

222
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานปางกอก

หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง

3.00 ม.

ยาว 120.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

360.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ    

ซอย 3 ฌาปณสถาน

บานปางกอก  หมูที่ 9

 -  - 201,600  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

223
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

74 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางกอก

หมูที่ 9

เพื่อความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 52.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา208.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 7 

บานปางกอก  

หมูที่ 9

 -  - 116,500  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

งบประมาณ
224 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 โครงการปรับปรุง

ระบบกรองน้ํา

ประปาหมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค

และบริโภค

เปลี่ยนสารกรองน้ํา

ประปาภูเขาหมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

-  - 100,000 - - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

ประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค

และบริโภค

แผนพัฒนาหมู

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

225
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

76 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณหวย

มะบา

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 300.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

บริเวณหวยมะบา

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

 -  - 168,000  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน
บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

226
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอย 4 เชื่อม

ซอย 2 

บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 400.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,200.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 4 เชื่อมซอย 2

บานปางปาออ

หมูที่ 11

 -  - 336,000 336,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

งบประมาณ
227 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

78 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 2

บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 250.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,000.00 ตร.

ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 2

บานปางปาออ

หมูที่ 11

 -  - 560,000  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

228
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 230.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา920.00ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนางนาอู

ปูเหล็ก ถึงถนนสาย

หลักเขาหมูบาน

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

 -  - 515,200  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

229
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

80 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา200.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยหนาอาคาร

อเนกประสงคหมู

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

 -  - 112,000  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

งบประมาณ
230 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนาย

ประวิง จันทรา 

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 175.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 700.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายประวิง

จันทรา บานปาสักทอง

หมูที่ 13

 -  - 392,000  -  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

231
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 โครงการขุดเจาะ

บอบาดาล

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลงใหแก

ประชาชน

ขุดเจาะบอบาดาล

ขนาดทอเสานผา

ศูนยกลาง 6 นิ้ว

ลึก 100.00 ม.

พื้นที่สาธารณหมู

บาน  บานแมกรณ

หมูที่ 1

- -  - 250,000 - รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนาหมู

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

232
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

83 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ บานแมกรณ

หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 450.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง 0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายศักดา 

แกวแปง

บานแมกรณ หมูที่ 1

 -  -  - 608,500 608,500 ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

งบประมาณ
233 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 6 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 400.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 6

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

 -  -  - 224,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

234
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

85 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 2 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 150.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 600.00

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 2 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

 -  -  - 336,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

235
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

86 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมถนนสาย

หลัก ซอย 1 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 10.00 

ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

 40.00 ตร.ม. 

เชื่อมถนนสายหลัก 

ซอย 1

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

 -  -  - 22,400  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

งบประมาณ
236

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมถนนสาย

หลัก ซอยหลังบาน

นายสุบินวงคแสง

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 40.00 ม.

หนา 0.15 ม. รวม

พื้นที่ไมนอย 

กวา160.00ตร.ม. 

ซอยหลังบาน

นายสุบิน วงคแสง

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

 -  -  - 89,600  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

237
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

88 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอย 4

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 516.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 2,064.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 4 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

 -  -  - 560,000 595,900 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

238
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ บานแมสาด

หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 100.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง 0.90 ม.

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนาย

จันทรแกว  อุปนันชัย

บานแมสาด หมูที่ 4

 -  -  - 261,000  - ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

งบประมาณ
239 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

90 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบานนาย

อารีย พรมเลข 

บานแมสาด

หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 700.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 2,100.00

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายอารีย

พรมเลข 

บานแมสาด หมูที่ 4

 -  -  - 588,000 588,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

240
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

91 โครงการกอสราง

ฝายกั้นลําเหมือง

สาธารณะหมูบาน 

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00ม.

ยาว 3.00 ม. 

สูง 0.80 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณลําเหมือง

สาธารณะหมูบาน 

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

  -   -  - 240,000  - ขนาดของฝาย

กั้นน้ําได

มาตรฐาน

มีน้ําสําหรับใช

ทําการเกษตร

ไดตลอดทั้งป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

241
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 โครงการปรับปรุง

อาคารศูนยสาธิตการ

ตลาดบานเมือง 

หมูที่ 5

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

ปรับปรุงอาคารศูนย

สาธิตการตลาด

พรอมปายโครงการ

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

 -  -  - 300,000  - ขนาดของ

อาคารได

มาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

หมูบานมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมือง

หมูที่ 5

กองชาง

93 โครงการกอสราง

ฝายกั้นน้ําหวย

แมหาง บานปางมุง 

หมูที่ 6

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 6.00ม.

สูง 3.00 ม. 

สถานที่หวยแมหาง

บานปางมุง

หมูที่ 6

 -  -   -  300,000  - ขนาดของฝาย

กั้นน้ําได

มาตรฐาน

มีน้ําสําหรับใช

ทําการเกษตร

ไดตลอดทั้งป

แผนพัฒนาหมู

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

งบประมาณ
242 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

94 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานริมทุง

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 260.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,040.00 ตร.

ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานริมทุง

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

 -  -  - 582,400  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

243
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

95 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยขางศาลา

อเนกประสงค 

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 500.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,500.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยขางศาลาอเนก

ประสงค บานใหม

หมูที่ 8

 -  -  - 420,000 420,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

244
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

96 โครงการกอสราง

สะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปาง

กอก หมูที่ 9

เพื่อใหประชา

ชนเดินทางไป

พื้นที่การเกษตร

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 

ม. ยาว 12.00 ม.

บริเวณศาลาปลา

บานปางกอก 

หมูที่ 9

 -  -  - 600,000  - ขนาดของ

สะพานคอน

กรีตเสริม

เหล็กได

มาตรฐาน

ประชาชน

สามารถเดิน

ทางไปพื้นที่ทํา

การเกษตร

ไดสะดวกและ

ปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

งบประมาณ
245 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กทางขึ้นฌาปณ

สถานอาขา 

บานปางริมกรณ 

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 290.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 870.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ทางขึ้นฌาปณสถาน

อาขา บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

 -  -  - 487,200  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน
บานปางริม

กรณ หมูที่ 10

กองชาง

246
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

98 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบาน

นางยุพิน ดอนชัย

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 40.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 120.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบาน

นางยุพิน ดอนชัย

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

 -  -  - 67,200  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

247
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

99 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมถนนสาย

หลักซอยบาน

ประดิษฐ ชุมภูศรี

บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 300.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

เชื่อมถนนสายหลัก

ซอยบานนาย

ประดิษฐ ชุมภูศรี 

บานปางปาออ  

หมูที่ 11

 -  -  - 168,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

งบประมาณ
248

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

100 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 150.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนางยามี 

อาสา บานหนองเขียว

หมูที่ 12

 -  -  - 84,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

249
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

101 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 30.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 90.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายลีฟู 

อาสือ

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

 -  -  - 50,400  - ขนาดของถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

250
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

102 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบาน

นายจะยอ จะเดอ 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 80.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 320.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายจะยอ

จะเดอ บานหนอง

เขียว  หมูที่ 12

 -  -  - 179,200  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

งบประมาณ
251

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

103 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบานนาย

ประหยัด  แสงสวาง

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 400.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนาย

ประหยัด แสงสวาง

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

 -  -  - 224,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

252
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

104 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนาย

ธีรพัฒน มณีวรรณ

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 400.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบาน

นายธีรพัฒน มณีวรรณ

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

 -  -  - 224,000  - ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

253
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

105 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ บานแมกรณ

 หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 250.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง 0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนายคงเดช 

ไชยตาล บานแมกรณ

หมูที่ 1

 -  -  -  - 651,000 ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

งบประมาณ
254

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

106 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณรอบ

หนองหลวง

บานแมกรณ

หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300.00ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,200.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

บริเวณรอบหนองหลวง 

บานแมกรณ  หมูที่ 1

 -  -  -  - 672,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมกรณ

หมูที่ 1

กองชาง

255
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

107 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 3 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 150.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 600.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 3 

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

 -  -  -  - 336,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

256
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

108 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอย

หลังฌาปณสถาน

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 

4.00 ม. 

ยาว 200.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 800.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยหลังฌาปณสถาน

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

 -  -  -  - 448,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

กองชาง

งบประมาณ
257

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

109 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยจิตตเมตต 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 200.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา800.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยจิตตเมตต

บานสวนดอก

หมูที่ 3

 -  -  -  - 448,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

258
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

110 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบาน

นายใบแทน

กางออนตา 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 261.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,044.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายใบแทน

กางออนตา

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

 -  -  -  - 584,700 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

259
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

111 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอซอยพระธาตุ

ศรีจอมจันทร 

บานสวนดอก

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 42.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง 0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยพระธาตุศรีจอม

จันทร บานสวนดอก

หมูที่ 3

 -  -  -  - 111,000 ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

งบประมาณ
260

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

112 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 5 

บานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 

4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 400.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 5 บานสวนดอก 

หมูที่ 3

 -  -  -  - 224,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

261
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

113 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน

บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค อยางเพียง

พอและทั่วถึง

ขยายเขตระบบทอ

ประปา ทอพีวีซี

ขนาด 3 นิ้ว

ยาว 516.00 ม.

บานสวนดอก

หมูที่ 3

 -  -  -  -    123,900 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

แผนพัฒนาหมู

บานสวนดอก

หมูที่ 3

กองชาง

262
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

114 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 9/1

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 400.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 9/1

บานแมสาด หมูที่ 4

 -  -  -  - 224,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

งบประมาณ
263

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

115 โครงการปรับปรุง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ทางเขาพื้นที่

การเกษตร

นายอุทิศ ขันแกว 

ถึงพื้นที่นางบัวลอย

บรรดิ บานแมสาด

หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ ดังนี้

1.งานรื้นถน คสล.เดิม

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 70.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

280.00 ตร.ม.

2.งานเทถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 70.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

280 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

ทางเขาพื้นที่การเกษตร

นายอุทิศ ขันแกว ถึงพื้นที่

นางบัวลอย บรรดิ

บานแมสาด หมูที่ 4

 -  -  -  - 176,400 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

264
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 2 บานแมสาด 

หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300.00ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,200.00

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 2 บานแมสาด

หมูที่ 4

 -  -  -  - 672,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

265
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

117 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอย 4 

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 110.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 440.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 4 

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 -  -  -  - 246,400 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

งบประมาณ
266

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

118 โครงการกอสราง

หองน้ําสาธารณะ
บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อใหนักทอง

เที่ยว ,ผูพิการ,

ประชาชนทั่วไป

มีหองน้ําใช

กอสรางหองน้ํา

ขนาดกวาง 4.00ม.

ยาว 7.50 ม.

สูง 3.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 -  -  -  - 210,000 ขนาดของหอง

น้ําไดมาตร

ฐาน

นักทองเที่ยว,

ผูพิการ,

ประชาชนทั่วไป

หองน้ําใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

119 โครงการกอสราง

ฝายกั้นลําเหมือง

สาธารณะหมูบาน 

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00ม.

ยาว 3.00 ม. 

สูง 0.80 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณลําเหมือง

สาธารณะหมูบาน 

บานเมืองรวง หมูที่ 5

  -   -   -   - 240,000 ขนาดของฝาย

กั้นน้ําได

มาตรฐาน

มีน้ําสําหรับใช

ทําการเกษตร

ไดตลอดทั้งป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

267
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

120 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบอน้ําทิพย

บานปางมุง หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 56.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

224.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบอน้ําทิพย

บานปางมุง หมูที่ 6

 -  -  -  - 125,500 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

268
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

121 โครงการวางทอ

ประปาแหลงน้ํา

อางเก็บน้ําหวย

แมหาง  บานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อประชาชนใน

มีน้ําอุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

วางทอพีวีซี

ขนาด 3 นิ้ว

ยาว 2,000.00 ม.

จากแหลงน้ํา

อางเก็บน้ําหวยแม

หาง บานปางมุง

หมูที่ 6

 -  -  -  - 480,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชนมี

น้ําสําหรับ

อุปโภคและ

บริโภค อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนาหมู

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

งบประมาณ
269

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

122 โครงการขุดสระเก็บ

น้ํา บานปางกอก

หมูที่ 9

เพื่อแกปญหา

ภัยแลง

ขุดสระเก็บน้ํา

ขนาดกวาง 50.00

ม. ยาว 50.00 ม.

ลึก 4.00 ม.

พื้นที่สาธารณะ

หมูบาน 

บานปางกอก หมูที่ 9

- - -   -   350,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

แกไขปญหาภัย

แลงประชาชน

ในพื้นที่มีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภค ตลอด

ทั้งป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

270
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

123 โครงการกอสรางถัง

เก็บน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

กอสราถังเก็บน้ํา 

คสล. ขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 3.00 ม.

สูง 2.50 ม. 

จํานวน 2 ถัง

พรอมปายโครงการ

สถานที่ ปอกอาขา 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

- - -  - 260,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

แกไขปญหาภัย

แลง ประชาชน

ในพื้นที่มีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภค อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

271
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

124 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 6/1 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 150.00

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 6/1

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

 -  -  -  - 84,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

งบประมาณ
272 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

125 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 11 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม.

 ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 300.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 11

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

 -  -  -  - 168,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

273
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

126 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยฌาปณ

สถาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม.

ยาว 300.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 900.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย ฌาปณสถาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

 -  -  -  - 504,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

กองชาง

274
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

127 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยประปา

ภูเขา บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 300.00 ม 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 900.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยประปาภูเขา

บานปางปาออ

หมูที่ 11

 -  -  -  - 504,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

งบประมาณ
275

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

128 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 6

บานปางปาออ 

หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม.

 ยาว 70.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 280.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 6

บานปางปาออ

หมูที่ 11

 -  -  -  - 156,800 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางปาออ

หมูที่ 11

กองชาง

276
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

129 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบาน

นางนาคา จะงะ 

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 80.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 240.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 
ซอยบานนางนาคา 

จะงะ 

บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

 -  -  -  - 134,400 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

277
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

130 โครงการกอสราง

ลานอเนกประสงค

บริเวณโซนบานเกา

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อใหหมูบาน

มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

เทลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

กวาง 15.00 ม.

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.125 ม.

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 750.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณโซนบานเกา

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

 -  -  -  - 420,000 ขนาดพื้นที่

ลานอเนก

ประสงค

ไดมาตรฐาน

หมูบานมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

บานหนองเขียว

หมูที่ 2

กองชาง

งบประมาณ
278 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

131 โครงการกอสรางถัง

น้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อแกปญหา

ภัยแลง

กอสรางถังน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

3.00 ม.

ยาว 3.00 ม.

สูง 2.50 ม.

จํานวน 4 ถัง  

พรอมปายโครงการ

บริเวณคุมที่ 1 - 4

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

- - - - 520,000 รอยละของ

ครัวเรือนที่

ไดรับผลประ

โยชน

แกไขปญหาภัย

แลง ประชาชน

ในพื้นที่มีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภค อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

279
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

132 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบานนาย

เกษม แสนใหม

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 90.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 360.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายเกษม

แสนใหม

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

 -  -  -  - 201,600 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

280
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

133 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนาย

จะมู บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 400.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย บานนายจะมู

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

 -  -  -  - 224,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนองเขียว

หมูที่ 12

กองชาง

งบประมาณ
281 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

134 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ บานปาสัก

ทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 ม.

ยาว 320.00 ม.

และบอพักขนาด

กวาง 0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอยบานนาย

สุทัศน ที่ปรึกษา

บานปาสักทอง  

หมูที่ 13

 -  -  -  - 833,000 ความกวาง

ของผิวจราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

กองชาง

282
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

135 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบาน

นายชาติ เทพสุภา 

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,200.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายชาติ

เทพสุภา

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

 -  -  -  - 672,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

283
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

136 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบาน

นายทองสุข ศรีกัลยา

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 40.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 120.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายทองสุข

ศรีกัลยา

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

 -  -  -  - 67,200 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

งบประมาณ
284 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

137 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบานนาย

อนันต  อิ่นสุวรรณ

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 120.00

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายอนันต

อิ่นสุวรรณ

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

 -  -  -  - 84,000 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

285
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

138 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบาน

นายเปง ปนนา

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 136.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 544.00 

ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายเปง

ปนนา 

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

 -  -  -  - 304,700 ขนาดของ

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสักทอง

หมูที่ 13

กองชาง

6,690,300 7,434,200 8,575,160 9,835,900 15,803,000

35 39 36 41 55รวมโครงการ (โครงการ)

286
งบประมาณ

รวมงบประมาณ (บาท)

แบบ ผ.02/1



1.3 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกราง

ระบายน้ํา 

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกรางระบายน้ํา 

บริเวณสองขางทางถนน

สายกลาง  บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียง

หวาย

หมูที่ 2

กองชาง

2 โครงการขุดลอกลํา

เหมือง บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก ลด

ปญหาคลองตื้นเขิน

ในฤดูแลง น้ําทวม

ในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองเสนกลาง

หมูบาน บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเวียง

หวาย

หมูที่ 2

กองชาง

287

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการขุดลอกลํา

เหมืองน้ําแมสาด 

บานแมสาด  หมูที่ 4

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองน้ําแมสาด

บานแมสาด  หมูที่ 4

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานแมสาด

หมูที่ 4

กองชาง

4 โครงการขุดลอก

ลําน้ํากรณ บานเมืองรวง

หมูที่ 5

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําน้ํากรณ

บานเมืองรวง  หมูที่ 5

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

กองชาง

288

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการขุดลอก

แหลงน้ําหวยตนเดื่อ

บานปางมุง  หมูที่ 6

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

ขุดลอกแหลงน้ําหวยตนเดื่อ

บานปางมุง  หมูที่ 6

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

สามารถกัก

เก็บน้ําไวใช

ไดตลอดป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางมุง

หมูที่ 6

กองชาง

6 โครงการขุดลอกลํา

เหมือง บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองตีนดอย

สวนแยกน้ํากรณ และลํา

เหมืองที่ไหลผานหมูบาน

ฝงหมิ่น เชนลําน้ําแมตาก

ฯลฯ บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

7 โครงการขุดลอก

ลําเหมืองสาธารณะ 

บานใหม  หมูที่ 8

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ

หวยทุงจม บานใหม 

หมูที่ 8

  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

กองชาง

289

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการขุดลอกหนอง

น้ําสาธารณะ 

หนองชางคต

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

หนองชางคต บานใหม  

หมูที่ 8

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

สามารถกัก

เก็บน้ําไวใช

ไดตลอดป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

9 โครงการขุดลอกหนอง

น้ําสาธารณะโละปาสาด

บานใหม  หมูที่ 8

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

โละปาสาด บานใหม 

หมูที่ 8

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

สามารถกัก

เก็บน้ําไวใช

ไดตลอดป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานใหม

หมูที่ 8

กองชาง

290

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการขุดลอกลํา

เหมืองปางทายาว

บานปางกอก หมูที่ 9

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองปางทายาว

บานปางกอก หมูที่ 9

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

11 โครงการขุดลอกลํา

เหมืองอาสาประชา

บานปางกอก หมูที่ 9

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองอาสา

ประชา บานปางกอก 

หมูที่ 9

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

291

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการขุดลอก

ลําเหมืองตนผึ้ง 

บานปางกอก หมูที่ 9

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองตนผึ้ง

บานปางกอก หมูที่ 9

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

13 โครงการขุดลอก

ลําน้ํากรณ บานปางกอก

หมูที่ 9

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําน้ํากรณ

บานปางกอก  หมูที่ 9

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

กองชาง

292

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการขุดลอก

ลําน้ํากรณ

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําน้ํากรณ

บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางริม

กรณ หมูที่ 

10

กองชาง

15 โครงการขุดลอก

แหลงน้ําหวยโปง

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

ขุดลอกแหลงน้ําหวยโปง

บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

สามารถกัก

เก็บน้ําไวใช

ไดตลอดป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางริม

กรณ หมูที่ 

10

กองชาง

293

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการขุดลอก

แหลงน้ําหวยนา

บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

ขุดลอกแหลงน้ําหวยนา

บานหนองเขียว หมูที่ 12

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

สามารถกัก

เก็บน้ําไวใช

ไดตลอดป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนอง

เขียว

หมูที่ 12

กองชาง

17 โครงการขุดลอก

แหลงน้ําแมสาดนอย

บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

ขุดลอกแหลงน้ําแมสาด

นอย  บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

สามารถกัก

เก็บน้ําไวใช

ไดตลอดป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนอง

เขียว

หมูที่ 12

กองชาง

294

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการขุดลอกหนอง

น้ําสาธารณะหมูบาน

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

ขุดลอกหนองเขียว

บานหนองเขียว หมูที่ 12

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

สามารถกัก

เก็บน้ําไวใช

ไดตลอดป

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานหนอง

เขียว

หมูที่ 12

กองชาง

19 โครงการขุดลอกลําน้ํา

น้ําแมสาดนอย 

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองน้ําแม

สาดนอย บานปาสักทอง

หมูที่ 13

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาสัก

ทอง

หมูที่ 13

กองชาง

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

19 19 19 19 19

295

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดตั้งกลองวงจร

ปด CCTV บานเมืองรวง

หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชนทั่วไป
ติดตั้งกลองวงจรปด

ตามจุดตาง ๆ ดังนี้

1.เสนทางจาก      

ปากทางเขาบาน  

เมืองรวง  ระยะทาง 

1,500 ม.  ติดตั้ง 

กลองจํานวน 5 ตัว

2.เสนทางจากแยก

วัดทาไครไปวัดถ้ํามิ่ง

โมลี ระยะทาง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่ได

รับผลประโยชน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมือง

รวง หมูที่ 5

กองชาง

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

296

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

800.00 ม. ติดตั้ง

กลองจํานวน 6 ตัว

3.ชุดควบคุมกลอง

CCTV ติดตั้งบริเวณ

ศาลากลางหมูบาน

ประกอบดวยชุด

อุปกรณควบคุมกลอง

ทั้งหมด 11 ตัว 

พรอมสัญญาณที่สง 

ออกจากเครื่องไปยัง

กลองจุดตาง ๆ

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

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

297 แบบ ผ.02/1



   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมู

บาน บานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับใช

อุปโภคและบริโภค

อยางเพียงพอและ

ทั่วถึง

กอสรางโรงเก็บน้ํา

ดิบขนาดกวาง 13.00

ม. ยาว 26.00 ม.

ลึก 3.00 ม.

พื้นที่สาธารณะ

บานสวนดอก หมูที่ 3

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชนมี

น้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานสวนดอก

หมูที่ 3

298

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

รายละเอียกโครงการพัฒนา

งบประมาณ

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

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

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสราง

ระบบประปาภูเขา

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับใช

อุปโภคและบริโภค

อยางเพียงพอและ

ทั่วถึง

ปริมาณงาน

1.ฝายกั้นน้ํา คสล.

ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 6.00 ม. 

สูง 1.50 ม. 

2.วางทอ พีวีซี

ขนาด 4 นิ้ว

ยาว 2,000.00 ม.

ทอขนาด 3 นิ้ว

ยาว 2,300 ม.

หวยแมซาย

บานปางกลาง

บานแมสาด หมูที่ 4

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชนมี

น้ําสําหรับ

อุปโภคและ

บริโภค อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานแมสาด

หมูที่ 4

299

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสราง

อาคาร คสล.สองชั้น

ศูนยสาธิตการตลาด

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กอสรางอาคารสองชั้น 

ขนาดกวาง 6.00 ม. 

ยาว 6.00 ม.

สูง 6.00 ม.

พื้นที่ใชสอย 72.00ตร.

ม.

พรอมปายโครงการ 

บานแมสาด หมูที่ 4

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ขนาดของ

อาคารอเนก

ประสงค

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

หมูบานมี

สถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรม

ตาง ๆ

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานแมสาด

หมูที่ 4

300

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสราง

ฝายกั้นน้ํา ทามวง

ขาว บานแมสาด 

หมูที่ 4

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลงใหแก

ประชาชน

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดยาว 15.00ม 

สูง 2.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณทามวงขาว 

บานแมสาด 

หมูที่ 4

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําสําหรับ

ใชทําการ

เกษตรได

อยาง

เพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานแมสาด

หมูที่ 4

301

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการกอสราง

อาคารจําหนาย

สินคาพรอม

ปรับปรุงภูมิทัศน 

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

เพื่อใหสถานมีที่

จําหนายสินคา

ของหมูบาน

กอสรางอาคารจําหนาย

สินคาพรอมปรับปรุง

ภูมิทัศนขนาด

กวาง  7.00 ม. 

ยาว 10.00 ม.

สูง 3.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บานเมืองรวง หมูที่ 5

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ขนาดของ

อาคารได

มาตรฐาน

หมูบานมี

สถานที่

สําหรับ

จําหนาย

สินคา

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

302

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาภูเขา

หมูบาน ดาดคอน

กรีตฝายกั้นน้ํา

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

งานเทคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัววี

ขนาดกวางเฉลี่ย

3.00-10.00 ม.

ยาว 50.00 ม.

ความยาวผนังลําน้ํา

3.00 ม. หนา

0.125 ม.

ประปาภูเขาหมูบาน

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชน

ในพื้นที่มีน้ํา

ใชอยาง

เพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บาน     

เมืองรวง

หมูที่ 5

303

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการกอสราง

ระบบประปาหมู

บาน แบบบาดาล

ขนาดเล็ก 

บานปางมุง ม. 6

เพื่อใหประชาชนมี

น้ํา สําหรับอุปโภค

บริโภค อยางเพียง

พอและทั่วถึง

กอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดเล็ก กําลังการผลิต

ไมนอยกวา 2.5 ลบ.ม.

พรอมปายโครงการ  

บริเวณโบสถคริส 

บานปางมุง หมูที่ 6

1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน    

บานปางมุง

หมูที่ 6

304

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสราง

ระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดเล็ก  

บานปางมุง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําสําหรับอุปโภค 

บริโภค อยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดเล็ก กําลังการผลิต

ไมนอยกวา 2.5 ลบ.ม.

บานปางมุง  หมูที่ 6  

บริเวณที่สาธารณะ

หมูบาน

1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน    

บานปางมุง

หมูที่ 6

งบประมาณ

305
แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการกอสราง

เสริมไหลทางพรอม

วางทอ บานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

โดยการวางทอคอน

กรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 

0.40 ม.ยาว 330.00 

ม.

และบอพักขนาดกวาง 

0.90 ม. ยาว 1.00 ม.

พรอมถมดินไหลทาง

พรอมปายโครงการ

สถานที่ บานนายใจ 

ธรรมขันธ ถึงบาน

นางรัชนู ไชยชมภู

บานปางมุง หมูที่ 6

859,000 859,000 859,000 859,000 859,000 ความกวาง

ของผิว

จราจร

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

พึงพอใจ

ทําให

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

และปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางมุง

หมูที่ 6

306

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกอสราง

ฝายกั้นหวยลึก 

บานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลงใหแก

ประชาชน

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 15.00

ม. สูง 4.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณหวยลึก 

บานปางมุง  หมูที่ 6

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ขนาดของ

ฝายกั้นน้ํา

ไดมาตรฐาน

มีน้ําสําหรับ

ใชทําการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางมุง

หมูที่ 6

307

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบาน

บานใหม  หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

วางระบบทอประปา

ภายในหมูบาน

ทอ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว

ยาว 3,000.00 ม.

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชน

ในพื้นที่มีน้ํา

ใชอยาง

เพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

แผนพัฒนา

หมู

บานใหม

หมูที่ 8

308

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการวางทอ

ประปาแหลงน้ําใหม

หวยปูทา บานใหม

หมูที่ 8

เพื่อประชาชนใน

มีน้ําอุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

วางทอพีวีซี

ขนาด 3 นิ้ว

ยาว 3,000.00 ม.

จากแหลงน้ําหวย

ปูทามาลงแหลง

น้ําหนองชางคต

บานใหม หมูที่ 8

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชน

ในพื้นที่มีน้ํา

ใชอยาง

เพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

แผนพัฒนา

หมู

บานใหม

หมูที่ 8

309

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการกอสราง

ฝายกั้นน้ํา ตนผึ้ง 

บานปางกอก

หมูที่ 9

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลงใหแก

ประชาชน

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สันฝายกวาง 0.50 ม. 

ยาว 19.00 ม. 

สถานที่ ฝายตนผึ้ง

บานปางกอก หมูที่ 9

         950,000          950,000          950,000          950,000          950,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําสําหรับ

ใชทําการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปางกอก

หมูที่ 9

310

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการกอสราง

ระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดใหญมาก  

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

บริเวณฌาปณสถาน

บานปางริมกรณ

เพื่อใหประชาชนมี

น้ํา สําหรับอุปโภค

บริโภค อยางเพียง

พอและทั่วถึง

กอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดใหญมาก กําลัง

การผลิตไมนอยกวา

2.5 ลบ.ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณฌาปณสถาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

4,091,000 4,091,000 4,091,000 4,091,000 4,091,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานปางริม

กรณ หมูที่

10

311

งบประมาณ

แบบ ผ.2/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการวางระบบ

ทอประปาแหลงน้ํา

ใหม บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค  อยาง

เพียงและทั่วถึง

วางระบบทอประปา

ทอพีวีซีขนาด 3 นิ้ว

ยาว 4,000.00 ม.

แหลงน้ําใหมลําหวย

ปูโธ ลําหวยนอย

บานปางปาออ

หมูที่ 11

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชน

ในพื้นที่มี

น้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

แผนพัฒนา

หมูบาน

บานปาง  

ปาออ

หมูที่ 11

312

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการกอสราง

ระบบประปา

แบบบาดาล

ขนาดใหญ 

บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ระบบประปาแบบบาดาล

ขนาดใหญ กําลังการผลิต

ไมนอยกวา 20 ลบ.ม.

พรอมปายโครงการ 

บานหนองเขียว หมูที่ 12

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บาน    

หนองเขียว

หมูที่ 12

313

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการวางระบบ

ทอประปาภูเขา

แหลงใหม ตอจาก

จุดเดิม บานปาสัก

ทอง หมูที่ 13

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและ

ทั่วถึง

วางระบบทอประปา

ทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว

ชั้น 13.5 ความยาว

3,000.00 ม. 

พรอมกอสรางฝายกั้น

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 0.60 ม. 

ยาว 8.00 ม.สูง 1.50ม.

พรอมปายโครงการ

บานปาสักทอง หมูที่ 13

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานปาสัก

ทอง

หมูที่ 13

งบประมาณ

314
แบบ ผ.2/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมู

บานปางกอก 

หมูที่ 9

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและ

ทั่วถึง

1.งานวางทอพีวีซี

ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 

ยาว 4,196.00 ม.

2.งานวางทอพีวีซี

ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5

ยาว 176.00 ม.

บานปางกอก หมูที่ 9

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานปางกอก

หมูที่ 9

315

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการกอสราง

โดมอเนกประสงค

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

กอสรางโดนขนาดกวาง 
8.00 ม. ยาว

22.00 ม. สูง 4.50 ม. 

รวมพื้นนที่ไมนอยกวา

176.00 ตร.ม. 

พรอมปายโครงการ

สถานที่ฌาปณสถาน

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ขนาดของ

โดมอเนก

ประสงคได

มาตรฐาน

หมูบานมี

สถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บาน    

เวียงหวาย

หมูที่ 2

316

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมตําบล 

แมกรณกับ

ตําบลโปงแพร

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง

5.00 ม. ยาว 

2,800.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

14,000.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

เชื่อมระหวางบาน

ปางมุง หมูที่ 6 

ต.แมกรณ ถึงบานปาซาง

เหนือ หมูที่ 1

ตําบลโปงแพร

อําเภอแมลาว

8,100,000      8,100,000      8,100,000      8,100,000      8,100,000      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวก

และ

ปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

กองชาง

งบประมาณ

317
แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมตําบล 

แมกรณกับตําบล 

ปาออดอนชัย

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง

5.00 ม. ยาว 

2,800.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

14,000.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

เชื่อมระหวางบาน

แมกรณ หมูที่ 1 

ตําบลแมกรณ ถึง

บานปาออ หมูที่ 11

ตําบลปาออดอนชัย

อําเภอเมือง

8,100,000      8,100,000      8,100,000      8,100,000      8,100,000      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวก

และ

ปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

กองชาง

318

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเชื่อม

ตําบลแมกรณกับ

ตําบลบัวสลี

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนลาดยาง

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 1,300.00 ม.

หนา 0.05 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

5,200.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

เชื่อมระหวางบาน

เวียงหวาย หมูที่ 2 

ตําบลแมกรณ ถึง

บานหัวโละ หมูที่ 3

ตําบลบัวสลี

อําเภอแมลาว

2,080,000      2,080,000      2,080,000      2,080,000      2,080,000      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวก

และ

ปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

กองชาง

319

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมตําบล  

แมกรณกับตําบล 

ปากอดํา

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง

5.00 ม. ยาว 

3,700.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

18,500.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

เชื่อมระหวางบาน

ฝงหมิ่น หมูที่ 7 

ตําบลแมกรณ ถึง

บานดง  หมูที่ 11

ตําบลปากอดํา

อําเภอแมลาว

2,080,000      2,080,000      2,080,000      2,080,000      2,080,000      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวก

และ

ปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

กองชาง

320

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมระหวาง

ตําบลแมกรณ ถึง

ตําบลปาออดอนชัย

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 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

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

321

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กทางไป      

ถ้ําพระมิ่งโมลี 

บานเมืองรวง  ม.5

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย   ใน

การสัญจรไปมา 

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 จํานวน 3 จุด

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาวรวม 2,340 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

9,360 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ทางไปถ้ําพระมิ่งโมลี

บานเมืองรวง ม. 5

5,241,600        5,241,600        5,241,600        5,241,600        5,241,600        ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

322

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ทางไปสํานัก

สงฆปาสักทอง  

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13 

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 จํานวน 2 จุด 

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาวรวม 1,270 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

5,080 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการทาง

ไปสํานักสงฆปา

สักทอง บานปาสักทอง

หมูที่  13

2,844,800      2,844,800      2,844,800      2,844,800      2,844,800      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

323

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการปรับปรุง

ผิวการจราจร

Overlay

(ASPHALT 

ONCRETE

WEARING 

COURSE) 

เชื่อมระหวางบาน 

เมืองรวง หมูที่ 5 

ไปบานแมสาด   

หมูที่ 4 ถึงบาน

ฝงหมิ่น หมูที่ 7  

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย   

ในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

ปรับปรุงผิวการ

จราจร Overlay 

(ASPHALT

CONCRETE

WEARING COURSE)

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 5,590 ม.

พรอมปายโครงการ

บานเมืองรวง  ม. 5 

ไปบานแมสาด ม. 4 

ถึงบานฝงหมิ่น ม. 7 

8,095,000      8,095,000      8,095,000      8,095,000      8,095,000      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

324

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบานเมืองรวง

 หมูที่ 5  จุดที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง

4.00 ม. ยาว

1,470 .00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

5,880.00 ตร.ม. 

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5 จุดที่ 1

3,292,800      3,292,800      3,292,800      3,292,800      3,292,800      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

325

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต   

เสริมเหล็ก 

บานเมืองรวง    

หมูที่ 5 จุดที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง

4.00 ม. ยาว

1,400.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

5,600.00 ตร.ม. 

บานเมืองรวง 

หมูที่ 5  จุดที่ 2

3,136,000      3,136,000      3,136,000      3,136,000      3,136,000      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

326

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง    

เชื่อมบานแมกรณ 

 หมูที่ 1 ถึงบาน

เวียงหวาย หมูที่ 2

ต.แมกรณ

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนลาดยาง

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 1,560.00 ม.

หนา 0.05 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

6,240.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

เชื่อม บานแมกรณ  

หมูที่ 1 ถึงบานเวียง

หวาย  หมูที่  2

2,496,000      2,496,000      2,496,000      2,496,000      2,496,000      ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

327

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมระหวาง

บานแมสาด หมูที่ 

4 ถึงบานหนอง

เขียว หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง

6.00 ม. ยาว 

5,000.00 ม. หนา

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม 

นอยกวา 30,000.00 

ตร.ม. 

พรอมปายโครงการ

เชื่อมระหวางบาน     

แมสาด หมูที่ 4 

ถึงบานหนองเขียว     

หมูที่ 12

     16,800,000      16,800,000      16,800,000      16,800,000      16,800,000 ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวก

และ

ปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

กองชาง

328

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ทางเขาบาน

ปางกอง,ปางกลาง 

หมูบานบริวาร

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก           

ขนาดกวาง  4.00 ม.  

ยาว 300.00 ม.      

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 17,200.00

ตร.ม. พรอมปาย 

โครงการ ทางเขาบาน

ปางกอง,ปางกลาง  

หมูบานบริวาร

บานแมสาด หมูที่ 4

        9,632,000         9,632,000         9,632,000         9,632,000         9,632,000 ขนาดของ

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ไป - มา

กองชาง

329

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 โครงการกอสราง 

ผนังปองกันตลิ่งพัง

บริเวณหนาวัด  

สวนดอกซอยทันใจ

บานสวนดอก  

หมูที่ 3

เพื่อปองกันตลิ่ง

พังเสียหาย

กอสรางผนังปองกัน

ตลิ่งขนาดสูง 4.00

ม. ยาว 500.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณหนาวัดสวนดอก

ซอยทันใจ บานสวนดอก

หมูที่ 3

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขนาดของ

ผนังปอง

กันตลิ่งได

มาตรฐาน

ตลิ่งมีอายุ

การใชงาน

ยาวนานขึ้น

เนื่องจากไม

ถูกน้ํากัด

เซาะ

กองชาง

34 โครงการกอสราง

ผนังปองกันตลิ่งพัง

บริเวณสะพาน    

ลําน้ํากรณ      

บานสวนดอก    

หมูที่ 3

เพื่อปองกันตลิ่ง

พังเสียหาย

กอสรางผนังปองกัน

ตลิ่ง  ขนาดสูง 4.00 ม.

ยาว 300.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณสะพาน         

ลําน้ํากรณ บานสวนดอก

 หมูที่ 3

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขนาดของ

ผนังปอง

กันตลิ่งได

มาตรฐาน

ตลิ่งมีอายุ

การใชงาน

ยาวนานขึ้น

เนื่องจากไม

ถูกน้ํากัด

เซาะ

กองชาง

งบประมาณ

330
แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการกอสราง

ผนังปองกันตลิ่งพัง

บริเวณบาน     

นายอเนก

บานสวนดอก    

หมูที่ 3

เพื่อปองกันตลิ่ง

พังเสียหาย

กอสรางผนังปองกัน

ตลิ่งขนาดสูง 4.00 ม.

ยาว 300.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณบานนายอเนก
บานสวนดอก หมูที่ 3

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขนาดของ

ผนังปองกัน

ตลิ่งได

มาตรฐาน

ตลิ่งมีอายุ

การใชงาน

ยาวนานขึ้น

เนื่องจากไม

ถูกน้ํากัด

เซาะ

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานสวน

ดอก หมูที่ 3

36 โครงการกอสราง

ผนังปองกันตลิ่งพัง

บริเวณวังแดง

บานฝงหมิ่น 

หมูที่ 7

เพื่อปองกันตลิ่ง

พังเสียหาย

กอสรางผนังปองกัน

ตลิ่งขนาดสูง 4.00 ม.

ยาว 1,000.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณวังแดง

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ขนาดของ

ผนังปองกัน

ตลิ่งได

มาตรฐาน

ตลิ่งมีอายุ

การใชงาน

ยาวนานขึ้น

เนื่องจากไม

ถูกน้ํากัด

เซาะ

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

331

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการกอสราง

ผนังปองกันตลิ่งพัง

บริเวณบานนายดี

พรมปญญา ถึงบาน

นายสมศักดิ์ จันทรา

บานปางกอก     

หมูที่ 9

เพื่อปองกันตลิ่ง

พังเสียหาย

กอสรางผนังปองกัน

ตลิ่งขนาดสูง 4.00 ม.

ยาว 300.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณบานนายดี

พรมปญญา ถึงบาน

นายสมศักดิ์ จันทรา

บานปางกอก หมูที่ 9

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขนาดของ

ผนังปองกัน

ตลิ่งได

มาตรฐาน

ตลิ่งมีอายุ

การใชงาน

ยาวนานขึ้น

เนื่องจากไม

ถูกน้ํากัด

เซาะ

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน    

 บานปาง

กอก

หมูที่ 9

38 โครงการกอสราง

รางระบายน้ํา 

ลําเหมืองประตูลอ

ถึงบาน เมืองรวง 

หมูที่ 5 บานแมสาด

หมูที่ 4

เพื่อปองกันน้ําทวม 

และแกไขปญหา

เกี่ยวกับน้ําสําหรับ

การเกษตร

กอสรางรางระบาย

น้ํา(รางยู) ขนาดยาว

1,500.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณลําเหมือง

ประตูลอถึงบาน

เมืองรวง หมูที่ 5 

บานแมสาด หมูที่ 4

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ขนาดของ

รางระบาย

น้ําได

มาตรฐาน

ทางน้ําไหล

สะดวกขึ้น

ปญหาเกี่ยว

กับน้ําไดรับ

การแกไข

กองชาง

332

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค

สองชั้น บานใหม 

หมูที่ 8

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กอสรางอาคารอเนก

ประสงคสองชั้น

ขนาดกวาง 5.00 ม. 

ยาว 10.00 ม.

สูง 6.50 ม.

พื้นที่ใชสอย 100.00 

ตร.ม. พรอมปาย

โครงการ

บานใหม หมูที่ 8

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาดของ

อาคารอเนก

ประสงค

ไดมาตรฐาน

หมูบานมี

สถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ

กองชาง

แผน 

พัฒนา

หมูบาน 

บานใหม

หมูที่ 8

333

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค

บานแมกรณ     

หมูที่ 1

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กอสรางอาคารอเนก

ขนาดกวาง 10.00

ม. ยาว 10.00 ม.

สูง 4.00 ม.

พื้นที่ใชสอย 100.00 

ตร.ม.พรอมปายโครงการ

บานแมกรณ  ที่ 1

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขนาดของ

อาคารอเนก

ประสงค

ไดมาตรฐาน

หมูบานมี

สถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ

กองชาง  

แผนพัฒนา

หมูบาน   

บานแมกรณ

หมูที่ 1

334

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 โครงการกอสราง

โดมอเนกประสงค

หมูบาน

บานเมืองรวง    

หมูที่ 5

เพื่อใหมีสถาน

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กอสรางโดม ดังนี้

1.ขนาดกวาง 12.00 ม.

ยาว 15.00 ม. 

สูง 5.00 ม. 

จํานวน 1 หลัง

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ขนาดของ

อาคารอเนก

ประสงค

ไดมาตรฐาน

หมูบานมี

สถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรม

ตาง ๆ

กองชาง  

แผนพัฒนา

หมูบาน   

บานเมืองรวง

หมูที่ 5

2.ขนาดกวาง 12.00 ม.

ยาว 12.00 ม.          

สูง 5.00  ม.          

จํานวน 1 หลัง

บานเมืองรวง หมูที่ 5

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000
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งบประมาณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการกอสราง

อางเก็บน้ําแมสาด

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อแกปญหา

ภัยแลง

กอสรางอางเก็บน้ํา

ความจุที่ระดับเก็บกัก 

1,080,000 ลบ.ม.   

บานแมสาด  หมูที่ 4

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึงทั้งตําบล

และตําบลใกล

เคียง

กองชาง  

แผนพัฒนา

หมูบาน   

บานแมสาด

หมูที่ 4

429,675,600   429,675,600   429,675,600   429,675,600   429,675,600   

42 42 42 42 42

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

336
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

1 โครงการปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวหนองชางคต

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในแหลงทองเที่ยว

ใหมีความสวยงามและ

เพิ่มจุดเดน และเปน

การบริการนักทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน

แหลงทองเที่ยวหนอง

ชางคต บานใหม

หมูที่ 8  ดังนี้

ภูมิทัศน

แหลงทองเที่ยว

ที่สวยงาม

สภาพภูมิทัศน

ตามสถานที่

ทองเที่ยว

ตาง ๆ

สวยงาม 

นาเที่ยว

กองชาง,

สํานักงาน

ปลัด

337

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา และที่ 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคา
                                      เกษตรเชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุนการบริการ และโลจิสติกส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

รายละเอียกโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) 0 (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1.โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ขนาดกวาง 4.00 ม.      

 ยาว 830.00 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

3,320.00 ม.

พรอมปายโครงการ

หนองชางคต บานใหม

หมูที่ 8

   1,860,000    1,860,000     1,860,000    1,860,000     1,860,000 

2.งานติดตั้งระบบไฟฟา

แบบโซลาเซลล 

สูงไมนอยกวา 4.00 ม.

จํานวน 25 ตน

พรอมปายโครงการ

หนองชางคต บานใหม

หมูที่ 8

1,939,000 1,939,000 1,939,000 1,939,000 1,939,000

งบประมาณ

338
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

2 โครงการกอสราง

สะพานเหล็ก 

บานปางกอก  หมูที่ 9

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โครงการกอสรางสะพาน

เหล็ก ขนาดกวาง

2.00 ม. ยาว 15.00

ม. พรอมปายโครงการ

บานปางกอก หมูที่ 9

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ขนาดของ

สะพาน

ไดมาตรฐาน

ประชาชน

พึงพอใจ

มีสถานที่ทอง

เที่ยวแหงใหม

ในชุมขน

กองชาง

4,549,000  4,549,000   4,549,000   4,549,000   4,549,000   

2 2 2 2 2

339

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

1 โครงการกอสรางโรง

อาหารโรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ

เพื่อใชเปนสถานที่

รับประทานอาหารของ

เด็กนักเรียนโรงเรียน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล    

แมกรณ

กอสรางโรงอาหาร        

ขนาดกวาง  6.00 ม.     

ยาว 16.00 ม.              

สูง 3.00 ม. โรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบล   

แมกรณ  และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลแมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

889,000    889,000    889,000    889,000    889,000    ขนาดของ

โรงอาหาร

เด็กนักเรียนโรงเรียน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

แมกรณมีสถานที่

รับประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ มีความ

สะดวก และปลอดภัย

กองชาง   

กองการศึกษา

889,000   889,000   889,000   889,000   889,000   

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาดานการศึกษาและการสาธารณสุข

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

340

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียกโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

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

1 โครงการปรับปรุง       

ภูมิทัศนใหเปนสวน

สุขภาพบานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ออกกําลังกาย

และพักผอนหยอนใจ

1.กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 4.00 ม.

ยาว 204.00 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

816.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

457,000     457,000     457,000     457,000     457,000     รอยละของ

ประชาชนที่ได
รับผลประโยชน

มีสถานที่สําหรับ

ออกกําลังกายและ

พักผอนหยอนใจ 

สําหรับประชาชน

กองชาง 

แผนพัฒนา

หมูบาน  

บานสวนดอก

หมูที่ 3

341

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

รายละเอียกโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

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

2.กอสรางลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 1,600.00   

ตร.ม. พรอมปายโครงการ

720,000    720,000    720,000    720,000    720,000    

1,177,000  1,177,000  1,177,000  1,177,000  1,177,000  

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

342
แบบ ผ.02/2



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง

ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 

กิโลวัตต จํานวน 1 คัน

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 สํานักงานปลัด

2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องเปาลม 2 จัวหวะ

จํานวน 2 เครื่อง

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 สํานักงานปลัด

3 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน

จํานวน 1 หัว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด

1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   

3 3 3 3 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

343

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณและที่มา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  

ระดับ XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     

1 1 1 1 1

งบประมาณและที่มา

แผนงานการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

344

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว
ครุภัณฑ ยานพาหนะและ

ขนสง

รถรางนําเที่ยวขนาดไมนอย

กวา 30 ที่นั้ง จํานวน 1 คัน

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 สํานักงานปลัด

2 งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว
ครุภัณฑ ยานพาหนะและ

ขนสง

รถสามลอ ขนาด 125 ซีซี

จํานวน 5 คัน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สํานักงานปลัด

1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000   

2 2 2 2 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวมโครงการ

345

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบจม

(Submersible Pump)

ขนาด 3 แรงมา ขนาดทอ

2 นิ้ว ไมนอยกวา 14 ใบพัด

ไฟฟา 380 โวลท 

พรอมอุปกรณ

จํานวน  1 เครื่อง

เพื่อใชในระบบประปาหมู

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 กองชาง

37,000     37,000     37,000     37,000     37,000     

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา

346

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เครื่องเลนสนามแบบมาตรฐาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการศึกษาฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1 1 1 1 1

347

รวมโครงการ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03/1



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

 3,300,000  3,300,000  3,300,000  3,300,000  3,300,000 กองชาง

3,300,000    3,300,000    3,300,000     3,300,000    3,300,000     

1 1 1 1 1

งบประมาณและที่มา

348

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03/1



๓๔๙ 
 

สวนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
 1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ.  
2561  เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการใหคะแนน  
ตามเกณฑท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นบัแตวันประกาศใชงบประมาณรายจาย  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือความสอดคลองแผน 
พัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
 1.1  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  คะแนน  

 1.2  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15  คะแนน  
 1.3  ยุทธศาสตร  65  คะแนน  ประกอบดวย  

(1)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10  คะแนน  
(2)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10  คะแนน  
(3)  ยุทธศาสตรจังหวัด  10  คะแนน  
(4)  วิสัยทัศน  5  คะแนน  
(5)  กลยุทธ  5  คะแนน  
(6)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5  คะแนน  
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร  5  คะแนน  
(8)  แผนงาน  5  คะแนน  
(9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5  คะแนน  
(10)  ผลผลิต/โครงการ  5  คะแนน  
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลอง  และขับเคลื่อนการ  

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ  80 (80  คะแนน)  
 2.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลองแผน 

พัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย  
2.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา  10  คะแนน  
2.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน  
2.3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน  
2.4  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10  คะแนน  
2.5  โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบดวย  

(1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ   5  คะแนน  
(2)  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5  คะแนน  
(3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง  5  คะแนน  
(4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป  5  คะแนน  



๓๕๐ 
 

(5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  5 คะแนน  
(6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand  4.0  5 คะแนน  
(7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5  คะแนน  
(8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง  ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน  ภายใตหลักประชารัฐ  5  คะแนน  
(9)  งบประมาณ  มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน  
(10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน  
(11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค  และผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ  5  คะแนน  
(12)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  สอดคลองกับวัตถุประสงค  5  คะแนน  
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน

การพัฒนาทองถ่ิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ  80  (80 คะแนน)  
 3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือความสอดคลองแผน 

พัฒนาทองถิ่น   ประเด็นการพิจารณา  
 1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   20 คะแนน 
 2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ   15  คะแนน 
 3.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย  65  คะแนน 

 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  (10)  
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  (10)  
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  (10)  
 3.4 วิสัยทัศน  (5)  
 3.5 กลยุทธ  (5)  
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (5)  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5)  
 3.8 แผนงาน  (5)  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (5)  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5)  
 รวมคะแนน  100  คะแนน  

 2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี  3.1  และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสำคัญ  คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ  วาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 3.  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 (1)  แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3)  แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 



๓๕๑ 
 

 (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
 (5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6)  แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-

Solving Method  
 (7)  แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
 (8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 (9)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 (10)  แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
 (11)  แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) – (10) 

หรือเปนแบบผสมก็ได 
 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริง ๆ คืออะไร  คาใชจาย (Cost) เวลา  

(Time) เปนไปตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 

 วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
 ผลกระทบ (Impact) 

 4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต  
 1.  ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ  ไมมีความชัดเจน  คลุมเครือ  ทำใหการตีความระหวาง 
หนวยงานผูตรวจ  กับหนวยงานผูปฏิบัติขัดแยงกัน  ทำใหไมสามารถดำเนินการพัฒนาไดอยางเต็มท่ี 
 2.  งบประมาณท่ีมีอยางจำกัด  แตความตองการของประชาชนมีมาก  ไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง  ทำใหประชาชนเกิดการเบื่อหนายการใหความรวมมือ  การมีสวนรวมใน 
การคิด  การเสนอ  การแกไขปญหาตาง ๆ  เพราะคิดวาเสนอไปก็ไมไดรับการแกไขชวยเหลือ 
 3.  ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตาง ๆ  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และลาชา  มีขอจำกัดใน
เรื่องของระยะเวลา  ทำใหการปฏิบัติงานสุมเสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดไดมาก 
 4.  การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  มีกระบวนการหลายข้ันตอน  ทำใหการ
พัฒนาเกิดความลาชา 
 4.2 ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
 1.  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ควรพิจารณาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน   ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน 

 2.  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ควรครอบคลุมทุกดานใหมากท่ีสุด  เพ่ือใหการดำเนินการ 
พัฒนาไดอยางสะดวก  รวดเร็ว 
 3.  ในการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย  ควรคำนึงถึงความจำเปน ความเดือดรอนของ
ประชาชน  และความเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน  ท่ีจะตองดำเนินการ  เพ่ือลดปญหาการโอนเพ่ิมงบประมาณ  
โอนลดงบประมาณ  และการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเปนรายการใหม   

 

 

 

 

 



๓๕๒ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได 
๑.  การสรุปสถานการณพัฒนา ๑๐ 
๒.  การปะเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การปะเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐ 

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ 
 ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ 
 ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ 

    ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง ๕ 
    ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่อง
กับระยะเวลาป (5 ป)  ๓ 
    ๕.๖ งบประมาณ  มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) ๔ 

 ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 
  ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง ๓ 
 ๕.๙ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ทุกโครงการ ๕ 

    ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ๕ 

 ๕.๑๑ ตัวชีว้ัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทำโครงการ ๔ 
 ๕.๑๒ ผลคาดวาจะไดรับสอดคลองกับโครงการ ๕ 
 ๕.๑๓ ผลคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ 
 ๕.๑๔ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสอดคลองกัน ๓ 

รวม ๑๐๐ 
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