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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.ดานกายภาพ 
          1.1 ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

 
  
 ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ต้ังอยูในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย อยูหางจากที่วา 
การอำเภอเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ตามถนนเดนหา–ดงมะดะ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มเดินทางต้ังแตที่วาการอำเภอเมืองเชียงราย ตามถนนเวียงบูรพา  ผาน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ขามสะพานแมน้ำกก  ถึงสี่แยกสญัญาณไฟจราจรใหเลี้ยวขวา  เขาสูถนน
พอขุน  จนถึงอนุสาวรียพอขุนเมง็รายมหาราช  เขาสูถนนอุตรกิจ  เจอสัญญาณไฟจราจรใหเลี้ยวซาย  เขาสู
ถนนศรีเกิด  เจอสญัญาณไฟจราจรใหเลี้ยวขวา  เขาสูถนนธนาลัย  ตรงไปจะผานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ผานสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ  75 พรรษา  ผานโรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห  ผานศาลจงัหวัด
เชียงราย  ผานมายังสี่แยกประตูเชียงใหม  เขาสูถนนราชโยธา  มาจนถึงสี่แยกเดนหา - ดงมะดะ โดยให
เดินทางมาตามเสนทางโดยไมตองเลี้ยวที่ไหนเลย  ถานับจากสี่แยกเดนหา  มาตามเสนทางเดนหา – ดงมะดะ  
จะมรีะยะทาง  13.5  กิโลเมตรโดยประมาณ   ซึ่งการเดินทางเขาถึงตำบลแมกรณ  สามารถเดินทางไดหลาย
เสนทาง  เสนทางทีส่ามารถเขาถึงตำบลแมกรณมีอยู  2  เสนทางหลัก   คือ 
 
เสนทางท่ี  1    เดินทางตามเสนทาง   ถนนสายเดนหา  –  ดงมะดะ       
        ถานับการเดินทางจากสี่แยกเดนหา  มาตามเสนทางถนนเดนหา - ดงมะดะ   จะมีระยะทาง  13.5  
กิโลเมตร  โดยจะผานชุมชนเดนหา , ชุมชนหนองเหียง , ชุมชนหนองปง , ชุมชนหัวฝาย , โรงเรียนสามัคคี 2 ,
ชุมชนหนาศูนยวิจัย   ซึ่งเปนเขตเทศบาลนครเชียงราย  และผานบานหนองสแลป  , วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย , บานหนองหมอ ,  บานประตูลอ  ซึ่งอยูเขตเทศบาลตำบลปาออดอนชัย   และจะเขาสูเขต
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ    โดยจะสงัเกตเห็นไรสงิหปารค  บริษัทบญุรอดบริวเวอรรี่  จำกัด  อยูดาน 
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ขวามือ  ก็ถือวาเขาสูเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซึ่งเปนเขตบานแมกรณ  หมูที่  1 , บานปาสักทอง 
หมู  13  จากน้ันจะพบสถานีเติมน้ำมัน ปตท. อยูทางซายมือ  ที่ทำการองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ จะ
อยูตรงกันขามกับสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ต้ังอยูเขตบานปาสักทอง  เลขที่  42  หมู  13  ตำบลแมกรณ  
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   
 
เสนทางท่ี  2   เดินทางตามเสนทางถนนสาย  วัดรองขุน  –  สวนดอก  
 เริ่มเดินทางจากสี่แยกแมกรณ  ที่อยูบรเิวณโรงแรมลิตเต้ิลด๊ัค มาตามทางหลวงหมายเลข 1 สาย
พหลโยธิน (เชียงราย – อำเภอแมลาว – อำเภอพาน)  ผานเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย   และเขตเทศบาล
ตำบลปาออดอนชัย  จนมาถึงบรเิวณแยกวัดรองขุน ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งสถานที่ดังกลาว
นักทองเที่ยวสวนใหญรูจัก  เพราะวาวัดรองขุนเปนวัดที่สรางโดย อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน  เปนสถานที่
แสดงศิลปะของศิลปนวาดรปูที่มีช่ือเสียงของลานนา โดยใหเลี้ยวมาทางขวามือ ตามทางหลวงหมายเลข 1208 
(บานรองขุน – บานสวนดอก)  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร   จะเขาเขตบานเวียงหวาย  ,  บานสวนดอก
เมื่อพบสามแยกบานสวนดอกและเขาสูเขตบานปาสักทอง  หมู  13   ใหเลี้ยวขวาและตรงไป  ประมาณ  1.5  
กิโลเมตร  จะพบสถานีเติมน้ำมัน  ปตท.  อยูทางขวามือ  ซึง่ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จะอยู
ตรงกันขามกับสถานีเติมน้ำมัน ปตท.  ต้ังอยูเขตบานปาสกัทอง เลขที่ 42  หมู 13 ตำบลแมกรณ อำเภอเมือง   
จังหวัดเชียงราย  มีอาณาเขตติดตอ  ดังน้ี  
 ทิศเหนือ ติดกับ   ตำบลดอยฮาง          อำเภอเมือง       จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต  ติดกับ   ตำบลบัวสลี   อำเภอแมลาว   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดกับ   ตำบลปาออดอนชัย    อำเภอเมือง       จังหวัดเชียงราย  
          ทิศตะวันตก ติดกับ   ตำบลโปงแพร         อำเภอแมลาว   จังหวัดเชียงราย 
 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นสวนใหญเปนภูเขาสลบัพื้นทีร่าบระหวางภูเขา  และพื้นที่อยูติดกับเขตปาสงวน  ซึ่งเปนแหลงตนน้ำ 
ที่สำคัญ  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  จะมอีุณหภูมิอยูระหวาง  25 –  36  องศา
เซลเซียส  มีพื้นที่ทัง้หมดประมาณ  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   จะมีอุณหภูม ิ อยูระหวาง    5 – 36  องศาเซลเซียส   

ปริมาณน้ำฝนในชวงฤดูฝน  ประมาณ  290  มลิลลิิตร 
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          1.4 ลักษณะของดิน 
ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว  หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  สีน้ำตาลปนเทาถึงสีน้ำตาลปนเทา

เขมมาก  มีจุดประสีน้ำตาลแกหรือสีแดงปนเหลอืง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย  (ph 5.5 – 
6.5)  ดินลางเปนดินเหนียว  สีเทาออน  มีจุดประสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง   และมีศิลาแลงออนสีแดง 5 – 6 
%  โดยปริมาตรอาจพบดินลูกรังปะปนอยูบาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด  (ph 4.5 – 5.5) 
พื้นราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาว  อาจใชปลูกพืชไร  เชน  ขาวโพด  ถ่ัว  หรือพืชผัก  กอนหรือหลังปลูกขาว 
 
          1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 

แหลงน้ำที่ใชสำหรับ  อุปโภค - บริโภค  มีทั้งแหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำที่สรางข้ึน  
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 

แหลงน้ำท่ีสรางขึน้ 
1.  ฝาย (น้ำลน)    29   แหง 
2.  บอน้ำต้ืน            940   แหง 
3.  บอโยก       6   แหง 
4.  บอน้ำบาดาล     10  แหง 
5.  อางเก็บน้ำหวยบานหาง     1  แหง 
 
          1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
 สภาพพื้นที่เปนหบุเขา  ลอมรอบดวยภูเขาสงู   เปนภูเขาสงูชันตอนบนยอดเขา  ซึ่งเปนจุดสูงสุด และ
เปนแหลงตนน้ำลำธารของน้ำแมกรณ  ซึง่ประกอบดวยหวยตาง ๆ  คือหวยแมกรณ   หวยแมมอญ   หวยยาดี 
หวยเลาอาย   ไหลรวมกันเปนน้ำแมกรณ   แลวไหลรวมกบัแมน้ำลาว  ลักษณะของปาไมเปนปาเบญจพรรณ 
ปาดิบแลง  ปาดิบเขา  และปาเต็งรัง  สภาพปายังสมบูรณ  พันธุไมที่พบ  ไดแก  ตะเคียนทอง ยมหอม แดงดง  
มะมวงปา  จำปปา  กระบก  ซอ  บุนนาค  ปอทอง อายาง เต็งรงั  เหียง พลวง  และกอชนิดตาง ๆ  ไมพื้นลาง
ไดแก  หวาย  ตาว  ไผหก  ไผเหี้ย  ไผไร  ไผซาง  กลวยปา  และเฟรนชนิดตาง ๆ 

 
2.ดานการเมืองและการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลแมกรณประกอบดวยจำนวนหมูบาน   13   หมูบาน  โดย  12  หมูบาน  เปนคนไทยพื้นราบ  
โดยหมูบาน  หมูที่  4  มีหมูบานบริวาร  2  หมูบาน  คือ  บานปางกลาง  และบานปางกอง  สวนใหญเปน
ชาวเขาเผาอาขา  และหมูบานหนองเขียว  หมูที่  12  สวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผาลาหู 
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน ผูปกครอง หมายเหตุ 
๑ บานแมกรณ นายสมโภชน    ขุนนาค ผูใหญบาน 
๒ บานเวียงหวาย นายเกษแกว     มโนใจ กำนันตำบลแมกรณ 
๓ บานสวนดอก นายยันยงค        หมายมั่น ผูใหญบาน 
๔ บานแมสาด นายขจร           พรมมินทร ผูใหญบาน 
๕ บานเมืองรวง นายสมาน         เทพสุภา ผูใหญบาน 
๖ บานปางมุง นายนพดล        จันทรฝาย ผูใหญบาน 
๗ บานฝงหมิ่น นายสงขลา        ปนเมือง ผูใหญบาน 
๘ บานใหม นายสังเวียน      จันทรศรี ผูใหญบาน 
๙ บานปางกอก นายอินจันทร     มณีคำ ผูใหญบาน 

๑๐ บานปางริมกรณ นายบุญสง        ทองคำ ผูใหญบาน 
11 บานปางปาออ นายสมนึก        แปงชมภู ผูใหญบาน 
12 บานหนองเขียว นายยุทธพงศ     ดอแสง ผูใหญบาน 
13 บานปาสกัทอง นายจันทร        ศรีวิชัย ผูใหญบาน 

 
2.2 การเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังผูบรหิารและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบรหิารสวนตำบล  พ.ศ.  2537   และที่แกไขเพิม่เติมถึงปจจบุัน   มีจำนวน  13  หมูบาน  หากมีการ
เลือกต้ังในครัง้หนา  จะมีผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบรหิารสวนตำบล)  จำนวน  1  คน  จะมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบล   หมูบานละ  2  คน   13   หมูบาน   รวมเปน   26   คน 

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบแบงเขตเลือกต้ัง     
เมื่อวันที่  24  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562  มีจำนวนผูมีสทิธิเลือกต้ังทัง้หมด  5,244  คน   มจีำนวนผูมาใช
สิทธิเลือกต้ังทั้งหมด  4,148  คน  และมจีำนวนผูไมมาใชสทิธิเลือกต้ังจำนวน  1,096  คน 
 
3.ประชากร 
          3.1 ขอมลูเก่ียวกับจำนวนประชากร 
 ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร  (ขอมลูยอนหลัง  5  ป) 
 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ชาย (คน) 3,067 2,972 2,947 3,354 3,334 3,443 

หญิง (คน) 3,214 3,139 3,207 3,517 3,545 3,635 

ครัวเรือน  2,844 2,274 2,247 3,070 3,070 7,078 

 
 ประชากรทั้งสิ้น  7,078  คน  แยกเปนชาย  3,443  คน    หญงิ  3,635  คน    มีความหนาแนน
เฉลี่ย   65  คน / ตารางกิโลเมตร   โดยแยกเปนรายหมูบานดังตารางตอไปน้ี   จากสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง (อำเภอเมอืงเชียงราย)   
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หมูท่ี / บาน 
ประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมูที่  1 บานแมกรณ 239 259 498 258 
หมูที่  2 บานเวียงหวาย 179 184 363 171 
หมูที่  3 บานสวนดอก 204 252 456 387 
หมูที่  4 บานแมสาด 414 423 837 399 
หมูที่  5 บานเมอืงรวง 224 255 479 223 
หมูที่  6 บานปางมุง 282 306 588 264 
หมูที่  7 บานฝงหมิ่น 195 190 385 198 
หมูที่ 8  บานใหม 79 98 177 83 
หมูที่ 9  บานปางกอก 146 164 310 159 
หมูที่ 10 บานปางรมิกรณ 536 575 1,111 475 
หมูที่ 11 บานปางปาออ 136 131 267 151 
หมูที่ 12 บานหนองเขียว 577 532 1,109 294 
หมูที่ 13 บานปาสักทอง 232 266 498 215 

รวม 3,443 3,635 7,078 3,277 
         3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 

ชวงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
แรกเกิด  - 5  ป 222 200 442 

6  ป 10  ป 200 174 374 
11  ป 15  ป 173 152 325 
16  ป 20  ป 169 173 342 
21  ป 25  ป 212 198 410 
26  ป 30  ป 277 297 574 
31  ป 35  ป 253 255 208 
36  ป 40  ป 207 242 449 
41  ป 45  ป 221 229 450 
46  ป 50  ป 204 249 453 
51  ป 55  ป 238 274 512 
56  ป 60  ป 259 270 529 
61  ป 65  ป 218 259 477 
66  ป 70  ป 132 157 289 
71  ป 75  ป 88 89 177 
76  ป 80  ป 52 60 112 
81  ป 85  ป 21 43 64 
86  ป 89  ป 17 12 29 

         90  ปข้ึนไป 8 13 21 
รวม 3,171 3,366 6,537 
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(ขอมูล ณ เดือนเมษายน  2562 ฝายทะเบียนและบัตรฯ/งานทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองเชียงราย) 
4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      3    แหง ไดแก 
1.  โรงเรียนบานแมกรณ  จำนวนนักเรียนประมาณ    168   คน 

2.  โรงเรียนบานปางคึก จำนวนนักเรียนประมาณ      78   คน 

3.  โรงเรียนบานปางรมิกรณ  จำนวนนักเรียนประมาณ      75   คน 

     (อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6) 

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1   แหง  ไดแก 
1.โรงเรียนบานปางคึก  จำนวนนักเรียนประมาณ      30  คน 

   (มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 

โรงเรียนองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 1   แหง  ไดแก 

โรงเรียนองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ จำนวนนักเรียนประมาณ      69   คน 

         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน    1   แหง ไดแก 
          1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลแมกรณ  จำนวนนักเรียนประมาณ      44   คน 
          ในพ้ืนท่ีมีการศึกษานอกระบบ(กศน.)   1   แหง 
 
 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมกรณ  1 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมกรณ   1 แหง 
บานปางริมกรณ   
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   13 แหง 
 

 4.3 อาชญากรรม 
ดวยสภาพเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   อยูใกลกับหนวยบริการประชาชนตูยาม 

ขุนกรณ   ทำใหในพื้นที่ไมพบปญหาอาชญากรรมที่รุนแรง   สวนใหญจะเปนปญหาเกี่ยวกับการลักเล็กขโมย
นอย  สามารถควบคุมดูแลได  และสวนมากครัวเรือนมีการปองกันตนเองอยางถูกวิธี  อีกทั้งแตละหมูบาน  มี
สมาชิก อปพร.  และมีผูนำที่ชวยกันสอดสองดูแลความปลอดภัย  ใหกับสมาชิกในหมูบาน    และชวงกลางคืน
ไดมีแสงสวางจากไฟฟาสาธารณ   สองใหความสวางอยางเพียงพอ  แมกระทั่งจุดที่มีอันตรายและความเสี่ยง 

   
4.4 ยาเสพติด 
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบ  และเปนรอยตอระหวาง

ตำบล  ปญหายาเสพติดสวนใหญจะเปนปญหาผูเสพ  และพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อยูใกลกับ
หนวยบริการประชาชนตูยามขุนกรณ  ในการเฝาระวังปญหายาเสพติดและไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ซึ่ง
รวมกับฝายปกครองตำบลแมกรณทกุหมูบาน  ในการอยูเวรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  การแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตำบล  สามารถทำไดตามอำนาจหนาที่   เชน  การณรงค   การประชาสัมพันธ  การแจง
เบาะแส   การฝกอบรมใหความรู   ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่   จะเปนการดำเนินการของอำเภอหรือ
ตำรวจแลวแตกรณี   และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
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4.5 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห  ดังน้ี 

-  ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกบัผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
-  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนสง 

มีถนนคอนกรีต   ถนนลาดยาง  และถนนลูกรัง 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน 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 บานฝงหมิ่น 11 - 3 
8 บานใหม 1 - 1 
9 บานปางกอก 12 - 3 

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

รวม 148 2 35 

           
 5.2 การไฟฟา   จำนวน  3,277   ครัวเรือน    

มีระบบไฟฟาครบทุกหมูบาน   
 
          5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมูบาน   จำนวน  10  หมูบาน ไดแก  หมูที่ 1 – 9  และหมูที่  13  
ใชระบบประปาภูเขา  จำนวน  3  หมูบาน  ไดแก  หมูที่  10 - 12 
 

          5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ 
 

          5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
ที่ทำการไปรษณียที่ใกลทีสุ่ด  ไดแก  ไปรษณียสวนดอก  ต้ังอยูบานสวนดอก  หมูที่  3  ตำบลแมกรณ

อำเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย หางจากองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ   1   กิโลเมตร 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

หมูบาน (นา/ไร) ราย ขาว
เจา 

ขาว
เหนียว 

ขาวโพด
เลี้ยง
สัตว 

(ราย/ไร) 

เพาะ 
เลี้ยง

สัตวน้ำ 
(ราย/
ไร) 

ปศุสัตว 
(ราย/ไร) 

ยาง 
พารา 
(ราย
/ไร) 

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

339.97 
489.98 
417.25 
318.26 
454.28 

344 
250.34 

55.50 
44.77 
81.50 

8 
305 

158.34 

40 
52 
46 
60 
52 
43 
34 
8 
9 

14 
1 

75 
20 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

38 
- 

40 
52 
46 
60 
52 
41 
34 
8 
9 
7 
1 
- 

20 

- 
- 
- 

30 
- 
2 
- 
- 
- 
7 
- 

37 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 3,267.19 454 38 340 76 0 0 0 
 
          6.2 การประมง 

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแมกรณไมมีพื้นที่ทำการประมง 
 
          6.3 การปศสุัตว 

ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   มีการเลี้ยงสัตว  เชน  การเลี้ยงโค  การเลี้ยง
สุกร  การเลี้ยงไก  การเลี้ยงปลา ฯลฯ  ในทุกหมูบานของพื้นที่รับผดิชอบขององคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
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 6.4 การบริการ 
ลำ 

ดับที่ 
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 - 1 - 1 - - 1 1 - 1 5 

6 รานขายยางและ
ซอมรถ 

2 - 1 - - - 1 2 - 2 - - 1 9 

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

การเกษตร 
1 - 1 - - 1 - 1 - - - - - 4 

11 รานขายวัสดุ
กอสราง 

1 - - - - - 1 - - - - - 3 5 

12 รานซักรีด - - 1 - - - - - - - - - - 1 
13 รานขายอาหารสัตว 1  1     1 1 1    4 
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 - - - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
20 รานซอมเคร่ืองใช 

ไฟฟา 
- - - - - - 1 - - - - - - 1 

21 รานขายผลผลิตทาง
การเกษตร 

- - - - - - 1 - - - - - - 1 

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

จักรสาน 
- - - - - - - - - - - - - 0 

26 รานขายรถจักร 
ยานยนต /รถยนต 

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

รวม 33 6 18 4 14 7 16 8 5 17 5 6 13 153 

         
 6.5 การทองเท่ียว 
 ตำบลแมกรณ  เปนตำบลที่อยูในเขตอำเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย   อยูหางจากที่วาการอำเภอเมือง
เชียงราย  ทางทิศตะวันออก   ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร   มีตนทุนทางธรรมชาติและสิง่แวดลอมที่อุด
สมบรูณ   มีปาไม   แหลงน้ำ   และพันธุพืชนานาพรรณ   ถือไดวาเปนตำบลที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามอีกแหงหน่ึงของจงัหวัดเชียงราย  มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีชนเผาชน  ทีเ่ปนเอกลักษณของตนเอง  
เปนตำบลทีม่ีเสนทางเช่ือมตอ สามารถเดินทางไปแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ  คือ   วัดรองขุน  และน้ำตกขุนกรณ   
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในเขตพื้นที่ตำบลแมกรณ  มีดังน้ี 
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แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.  ลำน้ำกรณ สวนปาดอยชาง หมูท่ี 11  บานปาออ  ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ  ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ ซึ่งสวนปาดอยชางเปน
เจาของพื้นที่ และทาง องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดรวมกันพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว แหลง
ทองเที่ยวแหงน้ี  มีลำธารน้ำที่ใสสะอาด น้ำไหลมาจากน้ำตกขุนกรณ   เปนแหลงทองเที่ยวที่เปนทางผานไปสู
น้ำตกขุนกรณ  นักทองเที่ยว และประชาชนทั่วไปใหความนิยมเขามาพักผอนคลายรอน เลนน้ำ และ 
รับประทานอาหารและเครื่องด่ืม  รอบพื้นที่แหลงทองเที่ยว   กิจกรรมการทองเที่ยวประจำป  : สงเสริมการ
ทองเที่ยวดูและและใหบริการนักทองเที่ยว ในชวงฤดูรอน  ตลอดเดือน  เมษายน  ของทุกป   

2.  ฝายน้ำลนทามวงขาว หมูท่ี 4   บานแมสาด ตำบลแมกรณ  เปนแหลงทองเที่ยว ทางธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ  อีกแหลงหน่ึง  ที่ทางหมูบานไดรวมกันพัฒนา และทางองคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  ไดสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยว  ที่รองรับนักทองเที่ยว  ที่รักความเปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในลำน้ำ  ที่กั้นไหลมาจากฝายน้ำ  ลำน้ำใสสะอาดและมีโขดหินใหญนอยเรียงรายสวยงาม  มีบริการอาหาร
เครื่องด่ืมในชวงฤดูรอน  กิจกรรมการทองเที่ยวประจำป:สงเสริมการทองเที่ยวดูและใหบริการนักทองเที่ยว
ในชวงฤดูรอน  ตลอดเดือนเมษายนของทุกป   

3.  อางเก็บน้ำหวยแมหาง  หมูท่ี 7 บานฝงหมิ่น ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนแหลงเรียนรูสัตวน้ำและตนไมนานาพันธุ และมีกิจกรรมทาง
น้ำ คือ ตกปลา และเสนทางเดินปา ที่นาศึกษา กิจกรรมการทองเที่ยวประจำป  :  เปดบริการตกปลา ในชวง
เดือนที่ทางคณะกรรมการหมูบานที่ไดกำหนด  ของทุกป   

4.  หนองชางคต   หมูท่ี  8  ตำบลแมกรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เปนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  
ของตำบลแมกรณ ที่เปนธรรมชาติของหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ   เปนจุดพักรถริมทาง และจุดผอนคลายรอนที่
รมรื่นสวยงาม  มีบริการหองน้ำสะอาด   และเปนจุดแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตร   กิจกรรมการทองเที่ยว
ประจำป   : สงเสริมการทองเที่ยวดูและและใหบริการนักทองเที่ยว ในชวงฤดูรอน ตลอดเดือน เมษายน ของ
ทุกป   

แหลงทองเท่ียวทางโบราณสถาน 
1.  พระธาตุศรีจอมจันทร  สถานที่ต้ัง หมูที่ 3 บานสวนดอก ตำบลแมกรณ อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย  เปนโบราณสถานที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรมศิลปะประเพณี สรางข้ึนเมื่อใดไมปรากฏ แตเปน
โบราณสถานที่เกาแก  และศักด์ิสิทธ์ิ เปนที่เลื่อมใสของประชาชนชาวตำบลแมกรณ และตำบลใกลเคียงจาก
ตำนาน มีผูพบเห็นดวงแกวดวงใหญลอยข้ึนจากพระธาตุในทุกวันที่ 15 ค่ำ รอบพระธาตุเปนเนินเขาคลายจอม
ปลวก ปจจุบันในป 2537 ไดทำการบูรณะองคพระธาตุโดยกออิฐเสริมแตงในสวนที่ชำรุดใหคงสภาพดี ข้ึน 
กิจกรรมการทองเที่ยวประจำป  : กำหนดจัดประเพณีข้ึนธาตุในวันวิสาฆบูชา ในทุกป เพื่อทำบุญฟงเทศนธรรม  
และเพื่อสรงน้ำพระธาตุ  

2.  สถานปฏิบัติธรรม วัดพุทธมิ่งโมลี  สถานที่ต้ัง หมูที่ 5 บานเมืองรวง ตำบลแมกรณ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  เปนสถานปฏิบัติธรรม ที่มีสถาปตยกรรม งานปน องคพระพุทธรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่
สวยงามวิจิตรตราการตา เปนสถานที่สงบ และรมรื่น เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ เปนที่เลื่อมใส เปนสถานที่ตักบาตร 
ตามประเพณี สถานที่น้ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนชาวตำบลและตำบลใกลเคียง เปนสถานทีสืบสานวัฒนธรรม
ของพระพุทธศาสนาใหคงอยูคูลูกหลานสืบตอไป   กิจกรรมการทองเที่ยวประจำป : กำหนดจัดประเพณีออก
พรรษา ในทุกป   เพื่อทำบุญตักบาตร ฟงเทศนธรรมเน่ืองในประเพณีออกพรรษา 
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แหลงทองเท่ียว ของเอกชนในพ้ืนท่ี 
1.  ไรบุญรอด0  เปดบริการใหนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยว   เมื่อป พ.ศ. 2554  กอนจะเปลี่ยนช่ือเปน 

สิงห ปารค เชียงราย (Singha Park Chiangrai) ต้ังอยูริมถนนสายเดนหา - ดงมะดะ  หางจากเขตชุมชน
เมืองเชียงราย  ประมาณ 9 กิโลเมตร  ต้ังอยูเลขที่ 99  หมูที่  1  บานแมกรณ ตำบลแมกรณ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 450 เมตร ในฤดูหนาวอากาศคอนขางเย็นสบาย 
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 19.1 องศาเซลเซียส สภาพของพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป เปนที่ลาดเนินเขา มีภูเขาเล็ก ๆ พื้นที่มี
ความลาดเทปานกลาง 0 และดวยพื้นที่ที่กวางขวาง  ทำใหวิธีชมไรบุญรอดจึงมีดวยกัน  2  วิธี  คือ น่ังรถชม
ทัศนียภาพ  โดยมีมัคคุเทศกของทางไรคอยบอกรายละเอียดตาง ๆ ใหฟงเพลิน ๆ หรือถาอยากออกกำลังกาย  
ก็ตองปนจักรยานชมวิวที่สวยงาน  ซึ่งที่น่ีก็มีไวบริการใหเชา  ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวของเอกชนหน่ึง ที่เปนจุด
ดึงดูดนักทองเที่ยวเปนอยางมาก  โดยเฉพาะบริเวณหนาไร  มีสิงหสีทองตัวใหญ  เปนจุดเดนและดึงดูด
นักทองเที่ยว  เพื่อเปนจุดถายภาพที่ระลึกที่ประทับใจ  เปนอยางมาก  

ตำบลแมกรณเปนเสนทางไปสูแหลงทองเที่ยว ที่มีช่ือเสียงระดับจังหวัด  แหลงทองเที่ยวของพื้นที่
ตำบลใกลเคียงที่นาสนใจไปทองเที่ยว 

น้ำตกขุนกรณ   เปนน้ำตกที่สูงและสวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย  ความสูง  70  เมตร  สามารถวาย
น้ำเลนได   ลักษณะเปนแองถวยคอย ๆ  ลึก  การทองเที่ยวการเดินทางจากบริเวณน้ำตกไปถึงตัวน้ำตก 
ระยะทางประมาณ  1,500  เมตร  พื้นที่บริเวณน้ำตกอยูในความรับผิดชอบและการดูแล  โดยหนวยพิทกัษ
อุทยานแหงชาติล้ำน้ำกกที่  1  น้ำตกขุนกรณ   
 
           6.6 อุตสาหกรรม  

   
          6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 1.  วิสาหกิจชุมชนอาชีพทำผาบานปางกอก   หมูที ่ 9 
 2.  วิสาหกิจชุมชนกลุมจักรสานบานปางกอก  หมูที ่ 9 
 3.   กลุมงานผาบานปางกอก    หมูที ่ 9 
 4.  กลุมแปรรูปผาบานปางปาออ    หมูที ่ 11   
 5.  กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานปางกอก    หมูที ่ 9 
 6.  วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปเห็ด    หมูที ่ 3 
 7.  กลุมแปรรูปผาบานปางกอก    หมูที ่ 9 
 8.  กลุมหัตถกรรมบานปาสกัทอง    หมูที ่ 13 
 9.  กลุมตัดเย็บผาหมนวมใยสังเคราะหบานปางกอก  หมูที ่ 9 
 10.  กลุมเย็บผาหมนวมบานปาสักทอง   หมูที ่ 13 

ลำ 
ดับที่ 

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 

โรงน้ำด่ืม 
โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงน้ำแข็ง 
สถานที่เพาะปลูกวิจัย
พืชสวน 
โรงงานผลิตหมูยอ 

1 
3 
- 
- 
 
- 

- 
1 
- 
1 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

1 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
 

1 

1 
4 
1 
1 
 
1 

 รวม 4 2 - - - - 1 - - - - - 1 8 
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 11.  กลุมตัดเย็บเสื้อผาและผาหมนวมบานสวนดอก  หมูที ่ 3 
 12.  กลุมตัดเย็บผาหมและเสื้อกันหนาวบานปางริมกรณ หมูที ่ 10 
 13.  กลุมจักรสานและงานเย็บบานปางกอก    หมูที ่ 9 
 14.  วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผาและผาหมนวมบานปางกอก หมูที ่ 9 
 15.  วิสาหกจิเย็บผาและผาหมนวมตำบลแมกรณ  หมูที ่ 9 
 16.  วิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมบานปาสักทอง  หมูที ่ 13 
 17.  วิสาหกจิชุมชนสานน้ำใจตำบลแมกรณบานปาสกัทอง หมูที ่ 13 
 18.  วิสาหกจิชุมชนเย็บผาและผาหมนวมบานสวนดอก หมูที ่ 3 
 19.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนเย็บผาและผาหมนวม  หมูที ่ 9 
        บานปางกอก  
 20.  วิสาหกจิชุมชนกลุมตัดเย็บเสือ้ผาบานปางกอก  หมูที ่ 9 
 21.  วิสาหกจิชุมชนงานผาบานปางกอก   หมูที ่ 9 
 22.  เครือขายวิสาหกิจชุมชนเย็บผาหมนวม  หมูที ่ 9 
         ใยสังเคราะหบานปางกอก   
 23.  วิสาหกจิชุมชนตัดเย็บผาหมบานปางรมิกรณ  หมูที ่ 10 
 24.  วิสาหกจิชุมชนตัดเย็บบานปางปาออ   หมูที ่ 11 
 25.  วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผาบานปางปาออ  หมูที ่ 11 
 26.  วิสาหกจิชุนศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง  หมูที ่ 13 
         บานปาสักทอง  
 27.  กลุมอาชีพตัดผาสำเรจ็รปูบานปางกอก  หมูที ่ 9 
 28.  วิสาหกจิชุมชนสงเสริมหัตถกรรมในครัวเรือน  หมูที ่ 6 
         บานปางมุง 
 29.  กลุมรานคาชุมชน       หมูที ่ 4 , 5 , 7 
 30.  กลุมเกษตรกร         หมูที ่ 1 , 2 
 31.  กลุมธนาคารขาว       หมูที ่ 2 , 8 
 32.  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต       หมูที ่ 1 - 13 
 33.  กลุมออมทรัพย   หมูที ่ 1 – 13 
 34.  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐาน   หมูที ่ 1 – 13 

35.  กลุมชมรมผูสูงอายุ                                    1   กลุม (ระดับตำบล) 
36   กลุมเพื่อนชวยเพื่อน    1   กลุม หมูที่  5 
37.  กลุมกองทุนธนาคารหมูบาน     13 กลุม 
38.  กองทุนอาสาปราบวัณโรค        1 กลุม หมูที่  12 
39.  กลุมผาปกชาวเขา         1 กลุม หมูที่  12 
40.  กลุมออมทรัพย     13 กลุม 
41.  กลุมพัฒนาสตรี              13 กลุม 
42.  กลุมกองทุนหมูบาน     13 กลุม 
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          6.8 แรงงาน 
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ  60  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ไดแกทำนา ปลูกขาว   

ขาวโพด  ทำสวน  ที่เหลือประกอบอาชีพรับจางทั่วไปรอยละ  27   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน รอยละ 4  
ธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ  9 

 
7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
          7.1  การนับถือศาสนา 

• ศาสนา 
ประชาชนในตำบลแมกรณสวนใหญนับถือศาสนาพทุธ   มีจำนวนสถาบัน/องคกรทางศาสนา  

ดังตอไปน้ี 
  พระธาตุศรีจอมจันทร   1 แหง ดังนี้ 

พระธาตุศรีจอมจันทร   บานสวนดอก หมูที่  3 
วัด จำนวน  10 แหง   ดังนี้ 
1.  วัดแมกรณ    บานแมกรณ หมูที่  1    
2.  วัดเวียงหวาย   บานเวียงหวาย หมูที่  2  
3.  วัดสวนดอก    บานสวนดอก หมูที่  3  
4.  วัดแมสาด    บานแมสาด หมูที่  4  
5.  วัดทาไคร    บานเมืองรวง หมูที่  5   
6.  วัดปางสนุก    บานปางมุง หมูที่  6  
7.  วัดฝงหมิ่น    บานฝงหมิ่น หมูที่  7  
8.  วัดปางกอก    บานปางกอก หมูที่  9  
9.  วัดปางรมิกรณ    บานปางริมกรณ หมูที่  10 
10. วัดใหมขุนกรณ   บานปางปาออ หมูที่  11 
สำนักสงฆ จำนวน  3 แหง ดังนี้ 
1.  สำนักสงฆวัดพุทธมิง่โมลี   บานเมืองรวง หมูที่  5 
2.  สำนักสงฆหวยตนเด่ือ  บานปางมุง หมูที่  6 
3.  สำนักสงฆพระธาตุศรสีักทอง บานปาสกัทอง หมูที่  13 
โบสถคริสต   จำนวน  4   แหง    ไดแก   
1. คริสตจกัรบานสวนดอก  บานสวนดอก    หมูที่  3  

2. คริสตจกัรบานหนองเขียว  บานหนองเขียว  หมูที่  12 

3. คริสตจกัรบานปางริมกรณ  บานปางริมกรณ  หมูที่  10 

4.  คริสตจักรบานปางกลาง  บานบริวารบานแมสาด หมูที่  4 

ฌาปนสถาน   จำนวน  10   แหง ดังนี้ 
1.  ฌาปนสถานบานแมกรณ หมูที่  1    
2.  ฌาปนสถานบานเวียงหวาย หมูที่  2  
3.  ฌาปนสถานบานสวนดอก หมูที่  3  
4.  ฌาปนสถานบานแมสาด หมูที่  4  
5.  ฌาปนสถานบานเมืองรวง หมูที่  5   
6.  ฌาปนสถานบานปางมุง หมูที่  6  
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7.  ฌาปนสถานบานฝงหมิ่น หมูที่  7  
8.  ฌาปนสถานบานปางกอก หมูที่  9  
9.  ฌาปนสถานบานปางรมิกรณ หมูที่  10 
10.ฌาปนสถานบานปางปาออ หมูที่  11 

           สุสาน (คริสต) จำนวน  4 แหง  ดังนี้ 
1. สุสานบานสวนดอก     หมูที่  3  

2. คริสตบานหนองเขียว  หมูที่  12 

3. คริสตบานปางริมกรณ  หมูที่  10 

4. คริสตบานปางกลาง  บานบริวารบานแมสาด หมูที่  4 

 7.2 งานประเพณีและงานประจำป 
งานประเพณีและงานประจำปของตำบลแมกรณ  ไดแก  
1) ประเพณีสงกรานตรดน้ำดำหัวผูสูงอายุตำบลแมกรณ 
2) ประเพณีแหเทียนพรรษา  
3) ประเพณีลอยกระทง  
4) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทร  บานสวนดอก   หมูที่  3 
 

7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน  คือ  

ประเพณีกินวอ  งานข้ึนปใหมของชาวไทยภูเขาเผาลาหู  บานหนองเขียว   หมูที่ 12  ตำบลแมกรณ  
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เพื่อเปนการแสดงความสามคัคี   การแสดงการละเลนของชนเผา   และรวมเปน
ถึงการตอนรับผูมาเยือน   
 ภาษาถ่ิน คือ  

ภาษาเมืองลานนา   
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ำ 

แหลงน้ำธรรมชาติ 

 แมน้ำ   ไดแก   น้ำกรณ  

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

หวยสันมะนะ , หวยมอนโคง , หวยตนผึ้ง , หวยเหนือ , หวยแมซาย , หวย
หก , หวยแมสาด , หวยเหี้ย , หวยตาด , หวยบานหาง , หวยถ้ำ , หวยสาง
สรอย  และหวยแมสาดนอย 

บึง,หนอง   ไดแก หนองหลวง และหนองชางคต 

 อางเก็บน้ำ ไดแก  อางเก็บน้ำหวยแมหาง 
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 แหลงน้ำท่ีสรางขึ้น 

 ฝาย(น้ำลน)  จำนวน   29 แหง 
 บอน้ำต้ืน  จำนวน  940 แหง 
 บอโยก            จำนวน       6 แหง 
 บอน้ำบาดาล   จำนวน    10  แหง   
 อางเกบ็น้ำหวยแมหาง     จำนวน      1   แหง 
 
          8.2 ปาไม 
 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นทีเ่ปนทีร่าบสูงและทีร่าบระหวางหุบภูเขา  ปาไม   อยูทางทิศตะวันตก 
ของตำบล  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ำแมลาวฝงซาย   และปาแมกกฝงขวา  สภาพพื้นที่เปนหุบเขา  
ลอมรอบดวยภูเขาสงู   เปนภูเขาสงูชันตอนบนยอดเขา  ซึ่งเปนจุดสูงสุด และเปนแหลงตนน้ำลำธารของน้ำแม
กรณ  ซึ่งประกอบดวยหวยตาง ๆ  คือหวยแมกรณ   หวยแมมอญ   หวยยาดี หวยเลาอาย   ไหลรวมกันเปนน้ำ
แมกรณ   แลวไหลรวมกบัแมน้ำลาว  ลักษณะของปาไมเปนปาเบญจพรรณ  ปาดิบแลง  ปาดิบเขา  และปาเต็ง
รัง   สภาพปายังสมบรูณ   พันธุไมที่พบ  ไดแก  ตะเคียนทอง   ยมหอม  แดงดง  มะมวงปา  จำปปา  กระบก  
ซอ  บุนนาค  ปอทอง  อายาง เต็งรัง  เหียง พลวง  และกอชนิดตาง ๆ  ไมพื้นลางไดแก  หวาย  ตาว  ไผหก  
ไผเหี้ย  ไผไร  ไผซาง  กลวยปา  และเฟรนชนิดตาง ๆ 

 
          8.3 ภูเขา 
          ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพพื้นที่เปนที่ราบสงูและที่ราบระหวางหบุภูเขา  ลอมรอบดวยภูเขา
สูง  เปนภูเขาสูงชันตอนบนยอดเขาซึง่เปนจุดสูงสุด  และเปนแหลงตนน้ำลำธารของน้ำแมกรณ 
   
          8.4 คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นทีเ่ปนทีร่าบสูงและทีร่าบระหวางหุบภูเขา  ปาไม   อยูทางทิศตะวันตก 
ของตำบล  ไดแก  ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ำแมลาวฝงซาย   และปาแมกกฝงขวาในพื้นที่ทั้งหมดของ  หมูที่ 11     
และพื้นทีบ่างสวนของ  หมูที่  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10  ตำบลแมกรณ 
 มีเขตปาวนอุทยานเปนแหลงทองเที่ยวทีส่ำคัญคือ   น้ำตกขุนกรณ    ซึ่งเปนน้ำตกทีสู่งที่สุดของ
จังหวัดเชียงราย  มีความสูงถึง  70 เมตร   เปนตำบลที่มีตนน้ำลำธารหลายสาย 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม  
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  
 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  
วิสัยทัศน  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการ
กำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  12  ยังคงมีความตอเน่ือง   จากวิสัยทัศนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปน
ศูนยกลาง  ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ย่ังยืน  โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  12  ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทาง  การพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทย  จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง  มีความมั่นคง  และย่ังยืน  สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข  และนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว  “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  
 1.  การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในป 2564 เพิ่ม ข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลารสรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม
ต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน  
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 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง  
 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรกัษและ การใชประโยชน
อยางย่ังยืนและเปนธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ 
 5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน  
      (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  ประกอบดวย  10 
ยุทธศาสตรหลัก  ดังน้ี 
 1.ยุทธศาสตรการเสรมิสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 
 2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตรดานการเติบโตทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตรดานการเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
 8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตรการพฒันาภาคเมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
 10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 
THAILAND  ๔.๐ 

รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา  มุงมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย 
แลนด ๔.๐” มาใช  เพื่อผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก  ๓  กับดักที่กำลังเผชิญ  ทั้ง ๑)  กับดักประเทศ
รายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ๒)  กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม
สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เปาหมายเพื่อนำประเทศมุงสูความมั่นคง  มั่งค่ัง  และย่ังยืน  อยาง
เปนรูปธรรม  ผานโมเดลน้ี 

กอนหนาที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย  ๔.๐  น้ัน  ไทยเริ่มกาวสูโมเดลไทยแลนด  ๑.๐ ห ลังจาก
เริ่มตนพัฒนาภาคเกษตรกรรม   แลวจึงคอยปรับมาสูไทยแลนด  ๒.๐  การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุงเนน
แรงงานราคาต่ำ  เชน  สิ่งทอ  อาหาร  และมาสู  ไทยแลนด  ๓.๐  มุงเนนการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนัก  ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน  ๓  ชวงแรกน้ัน  ไทยมีการอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗ %  ตอป  แตมาถึงจุดหน่ึงหลังป  ๒๕๔๐  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมา
เปน ๓ – ๔ %  ตอป 
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เหตุผลสำคัญ  เพราะไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน และไมเคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  แรงงานไมไดมีทักษะ  จนกลายเปนปญหาความเหลื่อมลำ้ของโอกาส   ซึ่งในชวงน้ี
รัฐบาลตองการกาวกระโดดขามหุบเหว   ซึ่งตองใชความกลาหาญทางการเมือง   และตองใชพลังที่เรียกกวา
พลังประชารัฐ  ในการขับเคลื่อนไทยแลนด  ๔.๐ 
 ๓  กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม  
ประกอบดวย 

๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปาหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศที่มี
รายไดสูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสรางสรรค 

กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร 
จัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึง
การบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศ
รายไดปานกลางที่ไทยกำลังเผชิญอยู 

๒) Inclusive  Growth  Engine เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน  และเปนการกระจายรายได 
โอกาส  และความมั่งค่ังที่เกิดข้ึน 

โดยกลไกน้ี  ประกอบดวย  การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน  การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  เพื่อตอบโจทยประเด็นปญหา  และความทาทายทาง
สังคมในมิติตาง ๆ  การสรางสภาพแวดลอม  ที่เอื้ออำนวยตอการทำธุรกิจ   การสงเสริมและสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอมเขมแข็ง  และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก   การสรางงานใหม ๆ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับขีดความสามารถ  การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชน  ใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจายภาษีใหแกผูที่มีรายไดต่ำ
กวาเกณฑ  ที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแกไขกับดักความเหลื่อมล้ำ  ที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบัน 

๓) Green Growth Engine การสรางความมั่งค่ังของไทยในอนาคต  จะตองคำนึงถึงการพัฒนา
และใชเทคโนโลยี  ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   เพื่อตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุล  ของการ
พัฒนาระหวางคนกับสภาพแวดลอม 

โดยกลไกน้ีประกอบดวย  การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน  การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึง
ความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก  มาสูการคำนึงถึงประโยชน  ที่ไดจากการลดความ
สูญเสียที่เกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยูที่การพัฒนากระบวนการผลติ  ใหสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด   อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 
 ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย  ๔.๐″  ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสู  ความมั่งค่ัง
อยางมั่นคงและย่ังยืน  เพื่อใหหลุดพนจากกับดักประเทศ  ที่มีรายไดปานกลาง   ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจ  จากการพึ่งพาการลงทุนตางประเทศ  มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมาก  โดยมุงเนน
การพัฒนาการศึกษาคน  สรางการวิจัยและพัฒนา  โครงสรางเศรษฐกิจ  ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษที่  ๒๑  
ซึ่งรัฐบาลตองกลาพอทีจ่ะถอดกบัดักจากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ  เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา  และตอง
ยืนอยูบนขาตัวเองในระดับหน่ึง 
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 1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1  แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 ภาคเหนือมีทุนสังคมและวัฒนธรรมประเพณีทีม่ีอัตลักษณโดดเดน  ที่มีการฟนฟ ู สบืสานและ
สรางสรรคพฒันาสูการผลิตสินคาและบริการ  โดยเฉพาะเปนแหลงทองเที่ยวทีม่ีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ
หัตถกรรมทีม่ีช่ือเสียงระดับสากล  พื้นที่เกษตรของภาคเหนือ  มีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรบัระบบการผลิต  
เพื่อสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย  รอกจากน้ี  ทำเลที่ต้ังของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคา  
การลงทุนและบริการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน  ในกลุมภูมิภาคลุมแมน้ำโขง  และสามารถขยาย
ไปสูจีนตอนใต  และกลุมประเทศเอเชียใต  ตามแนวระเบียงเศรษฐกจิเหนือ – ใต  และ  วันออก – ตะวันตก  
รวมถึงเปนพื้นทีป่าตนน้ำที่สำคัญของประเทศ  ดังน้ัน  การพัฒนาภาคเหนือสูความ  “ มั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน ”  
จำเปนจะตองนำศักยภาพทางภูมสิังคม  ประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน  และองคความรู
ของสถาบันการศึกษาและองคกรในพื้นที่  มาใชในการตอยอดการผลิตและบริการ  ที่มีศักยภาพและโอกาส  
เพื่อสรางมูลคาสูง  ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค  รวมทัง้การใชประโยชน  จากการเช่ือมโยงกบัประเทศ
เพื่อนบาน  ในการเสริมสรางขีดความสามารถของธุรกจิทองถ่ิน  เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
กับประเทศในกลุมภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเน่ืองใหมีคุณภาพ  สามารถสราง
มูลคาเพิ่มอยางย่ังยืน  และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง  รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและบริการ  ที่มี
ศักยภาพสูง  ดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรที่  2  ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค   
GMS  BIMSTEC และ  AEC  เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 ยุทธศาสตรที่  3  ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยง  
สูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 

 ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน  พัฒนาระบบดูแล 
ผูสูงอายุ  อยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน  ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ 

 ยุทธศาสตรที่  5  อนุรักษฟนฟูปาตนน้ำใหคงความสมบูรณ  จัดระบบบริหารจัดดารน้ำ 
อยางเหมาะสม  และเช่ือมโยงพื้นที่เกษตรใหทั่วถึง  ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางย่ังยืน 
 

 1.3.2  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 
 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  ประกอบดวย  เชียงราย  พะเยา  แพร  และนาน  มุงพัฒนา
เชียงรายใหเปนประตูการคา การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย  พัฒนาการทองเที่ยวชายแดนและการ
ทองเที่ยว  อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถ่ิน และเรงฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 แผนพัฒนากลุมภาคเหนือตอนบน  2 เปนแผนในระดับ 3 เปนแผนเชิงปฏิบัติที่ตองสอดคลอง 
กับแผนพัฒนาในระดับ  1  (เปาหมายการพัฒนาระดับประเทศ)  และ  2  (แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
เพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  จึงไดนำศักยภาพของกลุมจังหวัดมากำหนด
เปาหมายการพัฒนาพื้นที่  เพื่อยกระดับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ  และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดย
เปาหมายของการพัฒนากลุมจังหวัด  มุงตอบสนองเปาหมายของแผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป  ในดานของการ
สรางความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ  และสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมหาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ  
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ที่กำหนดใหภาคเหนือมกีารพฒันาการทองเที่ยว  ใหมีคุณภาพและความย่ังยืน  มีธุรกิจบริการตอเน่ืองกับการ
ทองเที่ยวบริการสขุภาพ  และการศึกษาที่ไดมาจรฐาน  พัฒนาประสิทธิภาพการผลติทางการเกษตร  และสราง
มูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย  ฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืน
ความสมบูรณ  และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลง  จึงไดกำหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาไว  3  ประเด็น  ดังน้ี 
   1.  ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคา  เน่ืองจากกลุมจังหวัดฯ  มีชองทางการขนสงสินคา  
เช่ือมโยงกับกลุมประเทศ  GMS  และ  AEC  ทั้งทางบกและทางน้ำ  และดานการคาชายแดน 
   2.  เปนศูนยกลางเมืองทองเที่ยวอารยธรรม  “ลานนา”  เน่ืองจากมีวัฒนธรรมชนเผาที่โดดเดน  
สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงาม 
   3.  สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย  โดยมีสินคาที่สำคัญ  ไดแก  ขาว  ลำไย  ยางพารา  
โคเน้ือ  และสมุนไพร 
   การพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  ไดใชศักยภาพในพื้นที่และกรอบการพัฒนาจาก
ยุทธศาสตรชาติ  20  ป  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  เพื่อจะขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่   แตอยางไรก็ตามกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  ยังคงมีปญหาการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ตองไดรับการแกไขปญหา  ดังน้ันเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของกลุมจังหวัดอยางย่ังยืนแลว  
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  จึงมีเปาหมายของการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาพื้นที่  ดังน้ี 
   เปาหมายการพัฒนา  “ประตูการคาสากล  โดดเดนวัฒนธรรมลานนา  สินคาเกษตรปลอดภัย  
ประชาชนรวมใจอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 
   ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2   
   ประเด็นการพัฒนาท่ี  1  พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคาการลงทนุ  และโลจิส ติกส
เช่ือมโยงกับตางประเทศ 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี  2  การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ  การผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม  การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี  3  พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพื่อสรางรายไดสูชุมชน  และเช่ือมโยงหวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยว  ของกลุมจังหวัดอยางยางยืน 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี  4  ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน  โดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
 1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2561 - 2564) 

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย 
“เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร  และการทองเที่ยว  รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา  

ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”  
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการ          
โลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS  

 ยุทธศาสตรท่ี  2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร  คุณภาพมาตรฐานสากล  และเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม  

  ยุทธศาสตรท่ี  3 การดำรงฐานวัฒนธรรมลานนา  เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศ   และเชิงสุขภาพ  
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 ยุทธศาสตรท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข  
 ยุทธศาสตรท่ี  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดำรงความสมบรูณและย่ังยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี  6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เปาประสงค 
1. เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดาน 

การคา  การลงทุน  บริการโลจสิติกส  การเกษตร  การทองเที่ยวและวัฒนธรรม  เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน +6 และ  GMS 
 2.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน  โดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเปนแนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมที่มีคุณภาพ 
 3.  เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพฒันาเมืองใหนาอยู เพื่อใหประชาชนอยูในสิง่แวด 
ลอมที่ดีและมีคุณภาพ 
 4.  เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนว
ชายแดน 
          1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน 

“ยึดหลกัธรรมาภิบาล  ทำงานแบบมสีวนรวม  ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน 

+ 6  และ  GMS 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพฒันาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบรูณและย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 

 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
          2.1  วิสัยทัศน 

     “แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกจิพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพื้นฐาน  บริหารจัดการโปรงใส” 

 

          2.2  ยุทธศาสตร 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจสิติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม

อาเซียน+6และ GMS 
2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงัคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกฬีา       
3.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอย 
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4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการวางแผนการสงเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลง
น้ำและการทองเที่ยว 

5.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
2.3 เปาประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS 

2.  เพื่อพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา       

3.  เพื่อพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
4.  เพื่อพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม  แหลงน้ำและการ

ทองเที่ยว 
5.  เพื่อพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.  เพื่อพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
2.4 ตัวชี้วัด 
1.  กรณีโครงการโครงสรางพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดย

จะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.  กรณีโครงการดานอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคทีก่ำหนดไวในโครงการทุกประการ 

2.5  คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติดสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6
และ GMS  

การกอสราง ปรบัปรุง บำรุงรักษาโครงสรางพื้น 

ฐานตางๆ ในพื้นที่ เชน ถนน สะพาน รางระบาย

น้ำ ทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจายขาว 

ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ สิง่กอสราง

ในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคงปองกัน

อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การสาธารณสขุ  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และการกีฬา       

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ตางๆ เชน การชวยเหลือผูสงูอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพฒันา
หมูบานในดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
สงเสริมการสหกรณ สงเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ 
องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรท่ีจัดตัง้
ตามกฎหมาย เพ่ือดำเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาดานสงัคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
ฯลฯ    
ดานการศึกษา  พัฒนา สงเสริม  สนับสนุนการ 
ศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ อนุรักษและ
จรรโลงไวซ่ึงการศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
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ทองถิ่น  สรางเสริมการกีฬาและนันทนาการ            
ดานสาธารณสุข  การปองกันและระงับโรคติดตอ
ตาง ๆ ควบคุมปองกันโรคระบาดในพื้นที ่พัฒนา 
สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมูบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมกรณ 
ฯลฯ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบรอย 

ดำเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานที่ดำเนินการ
แกไขปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏบิัตงิาน
ใหแก อปพร. ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู  
ปลูกจิตสำนึกใหราษฎรมีความสามัคค ีปรองดอง 
สมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาติ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

และลดอุบตัิเหตุบนทองถนน ฯลฯ 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุนพาณชิยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการ
ทองเท่ียว 

พัฒนา วางแผน  สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย 
กรรม  สงเสรมิดานการเกษตรกรรม  ดานแหลง
น้ำ  พัฒนา วางแผน  สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก
ตนไมในปาชุมชนปาตนน้ำ ปาสาธารณะ ปลูกหญา
แฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ำ สรางและซอมแซมฝาย
ชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เปนตน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เพื่อใหการบรหิารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

          2.6 กลยุทธ 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจสิติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม

อาเซียน+6และ GMS     
    1.1 กลยุทธการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจงัหวัด กลุม

อาเซียน+6และ GMS     
2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงัคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            
    2.1 กลยุทธการพฒันาดานสงัคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2 กลยุทธการพฒันาดานสาธารณสุข 
    2.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
    2.4 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5 กลยุทธการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
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3.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชนสงัคมและความสงบเรียบรอย 
    3.1 กลยุทธการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการวางแผนการสงเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลง

น้ำและการทองเที่ยว 
    4.1 กลยุทธการพฒันาดานการวางแผนการสงเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม  
    4.2 กลยุทธการพฒันาดานการเกษตรกรรม   
    4.3 กลยุทธการพฒันาดานแหลงน้ำ 
    4.4กลยุทธการพัฒนา  วางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ว 
5.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
    5.1 กลยุทธการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    6.2 กลยุทธการพฒันาดานการบรหิารงาน 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ กำหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
จำนวน  6  ยุทธศาสตร  และ  14  กลยุทธ   ดังน้ี 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด  กลุม
อาเซียน+6และ GMS     

    1.1  กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจงัหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   การสาธารณสขุ  และการศึกษา 
ศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา            

    2.1  กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2  กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข 
    2.3  กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
    2.4  กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5  กลยุทธการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
    3.1  กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรกัษาความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม  เกษตรกรรม  

แหลงน้ำและการทองเท่ียว 
    4.1  กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
    4.2  กลยุทธการพัฒนาดานการเกษตรกรรม   
    4.3  กลยุทธการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
    4.4  กลยุทธการพัฒนา  วางแผนและสงเสรมิการทองเที่ยว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    5.1 กลยุทธการพฒันาดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    6.2 กลยุทธการพฒันาดานการบรหิารงาน 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลว  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มุงพัฒนา  6  ดาน 

ไดแก  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  และระบบโลจสิติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด  กลุมอาเซียน+6และ GMS     
การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  

และการกีฬา   การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม  และความสงบเรยีบรอย  การพัฒนาดานการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการทองเที่ยว การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการ  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๓.๑.๑  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 
 การวิเคราะหศักยภาพ  เพื่อประเมินสภาพการณพัฒนาในปจจุบัน  และโอกาสในการพัฒนาใน 

อนาคตของทองถ่ิน  เปนการประเมินถึงโอกาส  และภัยคุกคามหรือขอจำกัด  อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอก
ที่มีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน   อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อ
พิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละยุทธศาสตร ในแตละดาน  ดังน้ี 

 จุดแข็ง (Streng=s)   
 1.  มีโครงสรางกรอบอัตรากำลงับุคลากรที่ชัดเจน  คลอบคลุมอำนาจหนาที่ตามภารกจิ  และ 

สามารถเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงไดตามภารกจิที่ไดรบัการถายโอน 
  2.  มีรายไดจากเงินอุดหนุน  และรายไดจากการจัดเกบ็ภาษีเปนของตนเอง  ทำใหเกิดความ

คลองตัวในการบรหิารงาน 
 3.  มโีรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  4  แหง  สถานีบริการน้ำมัน/หยอดเหรียญ  จำนวน  5 แหง  

และโรงงานผลิตน้ำแข็งในพื้นที่  จำนวน  1  แหง  ทำใหมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
นอก จากรายไดทีร่ัฐบาลจัดสรรให 

 4.  มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ กำหนดอำนาจหนาที่และภารกจิของ อบต. ไวชัดเจน ตาม 
พรบ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. และ พรบ. สภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล  

 5.  มีสถานที่ทองเที่ยงในพื้นที่  ไดแก  ไรบุญรอดบริวเวอรี่  พระธาตุศรีจอมจันทร   อางเก็บน้ำ
หวยแมหาง  หมูที่ 7   ฝายน้ำลนทามวงขาว หมูที่ 4  ลำน้ำกรณ สวนปาดอยชาง  หมูที่  11  หนองชางคต หมู
ที่ 8  สถานปฏิบัติธรรมวัดพุทธมิง่โมลี  หมูที่  5  ทำใหมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก   

 6.  สภาองคการบริหารสวนตำบล  สามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
 7.  ผูบรหิารทองถ่ินกำหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
 8.  ผูบรหิารทองถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณ  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได

โดยตรง 
 9.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  และมีการบรูณาการจัดทำแผนการทำงานรวมกับหนวยงานหรือสวน

ราชการอื่น 
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10.  มีการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณ  เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  และเอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จุดออน (Weakness=W)   
1.  มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยและทำงานในพื้นที่จำนวนมาก  ทำใหมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดปญหา

โรคติดตอและปญหายาเสพติด  อาชญากรรม  และปญหาสิง่แวดลอม  
2.  ขาดความตอเน่ืองในการบริหารงานเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำใหขาดเสถียรภาพ

ทางการเมือง 
3.  ไมสามารถนำงบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอื่นไดอยางคลองตัว  เน่ืองจากถูกจำกัดดวย

ระเบียบ  กฎหมาย  กฎเกณฑตาง ๆ 
4.  งบประมาณดานบริการสาธารณะทีม่ีอยูอยางจำกัดไมสามารถตอบสนองความตองการ

ปจจัยพื้นฐานของ อปท. ไดอยางเพียงพอ   
5.  มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ  จำนวนมาก และมีขอจำกัดในเรื่องเวลา  มีการถายโอนภารกจิเพิม่มาก

ข้ึน ทำใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอภารกิจที่ไดรับถายโอน   และมีความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดได
มาก  

6.  การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
8.  ดวยภารกิจที่ไดรับการถายโอนเพิ่มมากข้ึน  แตบุคลากรมีอยางจำกัด  ทำใหการทำงานมีความ

เสี่ยงที่จะผิดพลาดสงู 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.  มีพื้นที่และแหลงน้ำธรรมชาติทีส่ามารถทำการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรไดสูง 
2.  แผนยุทธศาสตรจงัหวัด กลุมจงัหวัด และระดับชาติเอือ้หนุนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
3.  นโยบายภาครัฐเอื้อในการสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
4.  กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
5.  มีศาสนสถานจำนวนมากในพื้นที่  ซึ่งสามารถพฒันาเสรมิสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล 
6. มีเสนทางคมนาคมหลายเสนทางทำใหสามารถจะพัฒนาดานเศรษฐกิจได 
อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความตองการในการพฒันาทองถ่ิน 
2.  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย  สงผลใหทองถ่ินตองมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปดวย 
3.  ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหนโยบายการพัฒนา

ทองถ่ินไมชัดเจน 
4.  การเมืองเขามามบีทบาทตอการบริหารจัดการมากข้ึน 
5.  ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จำกัดอำนาจหนาที่บางประการที่สงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
6.  อำนาจหนาหนาที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 
7.  รัฐบาลถายโอนภารกิจใหทองถ่ินมากข้ึน   แตไมจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหทองถ่ินบริหาร 

งานไดอยางเต็มที ่
8.  การใหความอิสระองคการบรหิารสวนตำบลจากสวนกลาง  ยังไมเต็มที่ยังตองอยูภายใตการกำกับ 

ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
9.  การจัดเก็บระบบฐานขอมูลยังไมมีความจริงจัง  ไมสามารถนำมาประยุกตใชได 
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10.  ปญหาดานเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
11.  ประชาชนและหนวยงานอืน่ๆ ที่มีอยูในพื้นที่  ขาดความรวมมือในการทำงานทำใหไมเกิดการ     

บูรณาการรวมกัน 
12.  ความหลากหลายของประชากร  ที่เขามาทำงานในพื้นที่  สงผลทำใหเกิดปญหายาเสพติดและ

ปญหาอาชญากรรมและปญหาดานสาธารณสุข  ดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน 
13.  กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนำมาใชบังคับอยางจริงจัง 
14.  ระเบียบกฎหมายที่บังคับใช ไมสามารถโตแยงในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินได  

 3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.2.1  การเปลีย่นแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ  อบต. 

 -  รัฐธรรมนูญฉบบัใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

 -  แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 

 -  แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีม่ีพื้นทีใ่นตำบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

 -  การเพิม่ข้ึนหรอืลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 3.2.2  การเปลีย่นแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

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

 Asean  รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2558  จะทำใหภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอยางมาก  โดย  AEC  Blueprint (แบบพิมพเขียว)  หรือแนวทางท่ีจะ
ให  AEC  เปนไปคือ 

1.  การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2.  การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3.  การเปนภูมิภาคที่มกีารพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ทาเทียมกนั 
4.  การเปนภูมิภาคที่มกีารบรูณาการเขากับเศรษฐกจิโลก 

 จากการที่องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ไวจำนวน 6 
ยุทธศาสตร   ดังน้ัน   จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  หรือการเขาสู  AEC  ที่จะสงผลกระทบ
ตอองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ในยุทธศาสตรตาง  ๆ  ดังน้ี 

 1.  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS     

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพื่อนบาน  ไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว  คนทำงาน 
หรือการอื่นใด  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ   เชน  ถนน  ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่จำเปน  เปนตน 
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 2.  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคณุภาพชีวิต  การสาธารณสุข  
และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            

 ปญหาสังคมจะรนุแรงถาไมไดรับการวางแผนทีดี่  เน่ืองจากจะมีขยะจำนวนมากข้ึน  ปญหาการ
แบงชนช้ัน  ถาคนไทยทำงานกับคนตางชาติที่ดอยกวา  อาจมีการแบงชนช้ันกันได  จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน  
และอาจมีพมาทาวน  ลาวทาวน  กัมพูชาทาวน  ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง  สถิติการกออาชญากรรมจะ
เพิ่มข้ึนอยางมากจากชนช้ันที่มีปญหา   คนจะทำผิดกฎหมายมากข้ึนเน่ืองจากไมรูกฎหมาย 
 ปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไมพน  โรคติดตอที่สำคัญ  ไมวาจะเปน  โรคเอดส 
ไขเลือดออก  SARs  ไขหวัดนกและโรคอื่น ๆ   ที่มีผลมาจากการเคลือ่นยายแรงงานเขามาในไทย  การคามนุษย
และการทองเที่ยว  มีความเสี่ยงตอการปนเปอน  การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

 การศึกษา  ภาษาอังกฤษ  ยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญ  ในการสื่อสารนอยกวา
ประเทศอื่น ๆ  ในอาเซียน   ดังน้ัน   องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงไดเริ่มตนสนับสนุน   สงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษระดับอนุบาล   เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาใหประชาชนในพื้นที่  มีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

 ศาสนา  อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติ  ที่เดินทางเขามาในไทย
มากข้ึน  เชน  อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  อาจมีการกระทบกระทั่งกัน  ระหวางผูนับถือ
ศาสนาที่แตกตางกัน  เชน  ชาวคริสเตียน  มาทองเที่ยวในวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว  และมีการลบหลูอยาง
รูเทาไมถึงการณ  เปนตน 

 วัฒนธรรม  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) 
มีแผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สำคัญ  คือ  การพัฒนา
มนุษยและการสรางอัตลักษณอาเซียน  ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม  เชน 
มุสลิมมีอาหารที่เปนขอหาม   ตามธรรมเนียมบรูไน  ไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม   การใชมือซายในการสง
ของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิม  ถือเปนสิ่งไมสุภาพ  เปนตน 

 3.  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตองใหความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคม  และ
ความสงบเรียบรอยมากข้ึน  เน่ืองจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติ  อาจมีความแตกตางกัน   
ดังน้ัน   อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึน  ทั้งโดยต้ังใจและความไมรูกฎหมาย  อีก
ทั้งอาจเกิดปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  เพิ่มมากข้ึน  จากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาว  ที่เขามาทำงาน
ในไทยมากข้ึน 

 4. ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการทองเท่ียว 

 องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ง 
รวมบูรณาการ  การทำงานกับโรงแรม   รีสอรท  ที่พักในพื้นที่   เพื่อพัฒนาไปสูความย่ังยืนของแหลงทองเที่ยว
ดังกลาว 

 5. ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 การบุกรุกพื้นที่ปาอาจมีมากข้ึน   ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ   สาเหตุที่
เกิดจากคนไทย  คือการเพิ่มข้ึนของจำนวนประชากร   ทำใหที่ทำกินไมเพียงพอตอความตองการ  หรือการขาย
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ที่ดินใหนายทุนตางชาติ  แลวไมมีที่ทำกิน  จึงตองไปเปดปาใหม  สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ   อาจมีนายทุน
เขามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่น  ๆ  

6. ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
 ดานการเมืองในระดับชาติ  อาจยังความขัดแยงดานการเมือง  ระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมทั้งปญหาการกอการราย  ที่เปนผลมาจากการเมือง  ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึง  ไมสามารถแกไขไดโดย
ลำพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนา  ใหตอบสนองการใหบริการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
ใหบริการในดานการอนุญาต  อนุมัติตาง ๆ   ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ  จีน  เปนตน  เพื่อสื่อสารกับ
ชาวตางชาติ  ที่ตองการทำนิติกรรมตาง  ๆ  ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ   เชน   การเสียภาษีบำรุงทองที่   การเสียภาษีปาย 
เปนตน   อีกทั้งเจาหนาที่ภาครัฐ  จำตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ   ใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่
เปนชาวตางชาติได 
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สวนที่  3 

การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสุนน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน และระบบ 
โลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองชาง 
อบจ. 

สำนักงาน
ปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

การสาธารณสุข และการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ       

บริการชุมชนและ
สังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

แผนงานเคหะและชุมชม 

สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง,
กองชาง, 
กองการ 
ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
และสำนัก 
งานปลัด 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารทั่วไป 

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด 
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ชาง 
ศึกษา 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

วางแผนการสงเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 

แหลงน้ำและการทองเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการการเกษตร 

สำนักปลัด คลัง ชาง 
ศึกษา 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

การเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 

สำนักปลัด คลัง ชาง 
ศึกษา 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

บริหารทั่วไป 
การดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารท่ัวไป สำนักปลัด 
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ชาง 
ศึกษา 



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)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน และระบบโล

จิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS

1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 367,000 7 1,055,000 6 1,796,000 36 7,745,200 48 11,110,700 100 22,073,900

2 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 16 2,604,000 16 2,393,000 19 4,704,000 53 12,441,325 60 13,859,325 164 36,001,650

รวม 19 2,971,000 23 3,448,000 25 6,500,000 89 20,186,525 108 24,970,025 264 58,075,550

รวม 5 ป
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

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  2  การพัฒนา

ดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต 

 การสาธารณสุข การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 26 3,586,000 29 2,896,000 32 3,116,000 33 3,326,000 30 3,276,000 150 16,200,000

2  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 340,000 13 420,000 13 430,000 12 410,000 12 410,000 58 2,010,000

3  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

4  แผนงานสาธารณสุข 54 596,870 52 676,670 52 721,570 52 721,570 52 721,470 262 3,438,150

5  แผนงานการศึกษา 22 3,662,600 30 4,122,600 32 4,182,600 31 4,172,600 31 4,172,600 146 20,313,000

6 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 3 1,050,000 7 2,342,000 6 2,052,000 5 1,700,000 5 1,700,000 26 8,844,000

7  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 120,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 420,000

8. แผนงานงบกลาง 3 11,750,000 3 11,750,000 3 13,450,000 3 15,750,000 3 17,250,000 15 69,950,000

รวม 117 20,995,470 137 22,337,270 140 24,062,170 138 26,190,170 135 27,640,070 667 121,225,150
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ

ความสงบเรียบรอย

1  แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 7 190,000 7 190,000 7 190,000 7 140,000 7 140,000 35 850,000

2 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

รวม 8 200,000 8 200,000 8 200,000 8 150,000 8 150,000 40 900,000
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รวม 5 ปป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

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)

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การวางแผนการสงเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และ

การทองเที่ยว

1  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

6 980,000 6 1,500,000 7 1,700,000 8 2,000,000 8 2,000,000 35 8,180,000

2. แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

3 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

1 30,000        3 130,000      3 130,000       3 130,000        3 130,000        13 550,000

4 แผนงานการเกษตร 1 24,000         - -              2 700,000       3 700,000        16 4,000,000     22 5,424,000

รวม 9 1,084,000 10 1,680,000 13 2,580,000 15 2,880,000 28 6,180,000 75 14,404,000
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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)

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,230,000 7 1,530,000 5 630,000 5 630,000 5 630,000 28 4,650,000

5.2  แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

0 0 4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 16 160,000

5.3 แผนงานการเกษตร 8 140,000 10 160,000 11 210,000 11 210,000 11 210,000 51 930,000

5.4  การศาสนา วัฒนธรรม 

นันทนาการ

0 0 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000

รวม 14 1,370,000 22 1,740,000 21 890,000 21 890,000 21 890,000 99 5,780,000

รวม 5 ป
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

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)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเมืองและการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 8 449,000 10 564,000 8 1,000,000 8 1,000,000 8 1,000,000 42 4,013,000

6.2 แผนงานงบกลาง 1 45,000 1 45,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 3,090,000

รวม 9 494,000 11 609,000 9 2,000,000 9 2,000,000 9 2,000,000 47 7,103,000

รวมทั้งสิ้น 176 27,114,470 211 30,014,270 216 36,232,170 280 52,296,695 309 61,830,095 1,192  207,487,700
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน และระบบโล

จิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS

    แผนงานเคหะและชุมชน  

(แบบ ผ.02/1) 3 6,398,400    3 6,398,400    6 11,642,300   6 11,642,300   6 11,642,300   24 47,723,700      

แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา (แบบ ผ.02/1)  - -               - -              11 41,779,000   11 41,779,000   12 68,779,000   34 152,337,000    

รวม 3 6,398,400    3 6,398,400    17 53,421,300   17 53,421,300   18 80,421,300   58 200,060,700    

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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

ดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต 

 การสาธารณสุข การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

 แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา (แบบ ผ.02/1) 0 -              - -             2 3,889,000   2 3,889,000    2 3,889,000    6 11,667,000     

รวม 0 -            0 -            2 3,889,000   2 3,889,000   2 3,889,000   6 11,667,000    
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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)

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การวางแผนการสงเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และ

การทองเที่ยว

  แผนงานการเกษตร         

(แบบ ผ.02/1)  -  -  -  - 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 3 900,000,006

รวม  - 0 0 0 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 3 900,000,006

รวมทั้งสิ้น 3 6,398,400   3 6,398,400   20 357,310,300  20 357,310,300  21 384,310,300   67 1,111,727,700 
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รวม 5 ปป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แบบ ผ.01



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)

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20 384,040 13 246,860 8 1,419,400 9 2,147,500 11 2,161,300

แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 21,300 0 0 1 95,000    1 95,000    1 95,000   
แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 1 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนงานการศึกษา 9 186,200   5 44,800      16 426,790    14 417,700    14 417,700    

แผนงานเคหะและชุมชน 2 226,400   6 3,460,000 1 700           0 -            0 -            

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 1 4,300 1 8,000 1 8,000 1 8,000 1 8,000

รวมทั้งสิ้น 35 838,240   25 3,759,660  27 1,949,890  25 2,668,200  27 2,682,000 139 11,897,990   
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รวม 5 ป

บัญชีสรุปครุภัณฑ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แบบ ผ.01



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  4 13,200,000    

รวมทั้งสิ้น 1 1,000,000 2 4,300,000  2 4,300,000  2 4,300,000  2 4,300,000 9 18,200,000   

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

41

แบบ ผ.01



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 1

1 โครงการขยายเขตวาง

ทอประปาในหมูบาน

เพื่อใหประชาชน

มีน้ํา สําหรับ

อุปโภค บริโภค 

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

ขยายเขตวางทอ

ประปาในหมูบาน

แมกรณ หมูที่ 1

- - 320,000 - 320,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

42

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง      
 สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



0 0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการติดตั้งกระจก

สองจุดเสี่ยงภายใน

หมูบาน จํานวน 4 จุด

เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ของประชาชน

ติดตั้งกระจกสงจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

บานแมกรณ หมูที่ 1

- - - 43,000 43,000 อัตราการเกิด

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

3 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบาน

เพื่อสะดวก  

สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่ง

สาธารณะบาน     

แมกรณ หมูที่ 1 

จํานวน 10 ชุด

- - - - 37,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0 43,000 43,000

43
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 2
4 โครงการโซลาเซลล

ระบบประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย หมูที่ 2 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2561)

เพื่อลดภาระ

คาใชจายคา

น้ําประปา ของ

ประชาชนใน

หมูบาน

โซลาเซลลระบบ

ประปาหมูบาน  บาน

เวียงหวายหมูที่ 2 ต.

แมกรณ อ.เมือง จ.

เชียงราย

 -    250,000  -  -  - ภาระคาใชจาย

คาน้ําประปา

ของประชาชน

ภาระคาใชจาย 

คาน้ําประปาของ

ประชาชนใน

หมูบานลดลง

กองชาง

5 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายในหมูบาน

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่ง

สาธารณะบาน       

เวียงหวาย หมู 2 

จํานวน 10 ชุด

- - - 37,000 37,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

44
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 3

6 โครงการกอสราง 

ขยายทอประปา

ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานสวนดอก 

 หมูที่ 3

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน       

(ระบบกรองน้ํา)      

 บานสวนดอก     

หมูที่ 3

 -  -      400,000 -  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

7 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายในหมูบาน

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ขยายเมนพรอมชุด

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ   

      บานสวนดอก หมู

ที่ 3    จํานวน 37 ชุด

 - -  - 26,000 26,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0             -   400000
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด

พรอมอุปกรณ

บันทึกภาพเครือขาย 

บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ของประชาชน

โทรทัศนวงจรปดชนิด

เครือขาย แบบ

มุมมองคงที่ สําหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคาร

แบบที่ 1 พรอม

อุปกรณบันทึกภาพ

ผายเครือขาย

- - -    119,000      119,000 จํานวน

โทรทัศนวงจร

ปด

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

9 โครงการเรียงหิน

ปองกันตลิ่งพัง      

บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อปองกันน้ํากัด

เซาะตลิ่ง

เรียงหินปองกันตลิ่ง

พัง ระยะทางรวม  2

 ฝง 1,500.00 

เมตรซอยทันใจ     

บานสวนดอก หมูที่ 3

- - - 600,000 600,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ตลิ่งไมถูกน้ํากัด

เซาะ

กองชาง

0    719,000      719,000 

46
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 4

10 โครงการปรับปรุง    ตอ

เติมระบบประปา

หมูบาน บานแมสาด 

หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ปรับปรุงระบบทอ

ประปาหมูบาน    

บานแมสาด หมูที่  4

- - 300,000 300,000 300,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

11 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลพรอมวางทอ

ระบบประปา         

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค  อยาง

เพียงและทั่วถึง

วางทอระบบประปา 

บานแมสาด หมูที่ 4
- - - 320,000 320,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

เพื่ออุโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

งบประมาณ
47

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการขยายเขตไฟฟา

เขาสูพื้นที่การเกษตร

บานแมสาด  หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่มีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 800 ม. 1 

เสน

- -  - 116,000 116,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

ไฟฟาใช

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

13 โครงการขยายเขตไฟฟา

เขาสูพื้นที่การเกษตร

บานแมสาด  หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่มีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา

ระยะทาง 550 ม. 1 

เสน หนาบานนายดวง

ดีอุตตะมะ ถึงสวนนาย

ปรีชา จายวรรณ    

บานแมสาด หมูที่ 4

- -  - 253,000 253,000 รอยละของ

ประชาชนที่มี

ไฟฟาใช

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

14 โครงการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง ซอมแซม

ทอประปา ทอพีวีซีจาก

 2 นิ้ว เปน 3 นิ้ว  

บานแมสาด  หมูที่  4

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง 

ซอมแซมทอประปา 

ทอพีวีซี จาก 2 นิ้ว 

เปน 3 นิ้ว        

บานแมสาด หมูที่ 4

- - - 320,000 320,000 จํานวน

ครัวเรือนที่มี

น้ําใช

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

0 689,000 689,000

งบประมาณ
48 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลน บานแมสาด   

หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางฝายน้ําลน 

บานแมสาด หมูที่  4
- -  - 320,000 320,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

16 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา บานแมสาด 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค  อยาง

เพียงและทั่วถึง

รางระบายน้ํา ลํา

เหมืองประตูลอ   

บานแมสาด ม.4   

ถึงบานเมืองรวง     

ม.5 ระยะทาง 

2,000 ม.

- -   - 437,500 437,500 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

เพื่ออุโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

17 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายในหมูบาน

รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ความสะดวก 

สบาย และความ

ปลอดภัย

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

 บานแมสาด หมู 4 

จํานวน 10 ชุด

- - 37,000 37,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

งบประมาณ
49

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลพรอมวางทอ

ระบบประปาหมูบาน 

แมสาด หมูที่ 4 

(ขอเสนอ สนง.พัฒนา

ชุมชนอําเภอเมือง

เชียงราย (ตาม

โครงการสงเสริมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค  อยาง

เพียงและทั่วถึง

วางทอระบบประปา

หมูบาน  แมสาด หมู

ที่ 4

- - - -     320,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

เพื่ออุโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0     320,000 

งบประมาณ
50 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการกอสรางฝาย

น้ําอนุรักษ บานแมสาด

 หมูที่ 4 (ขอเสนอ 

สนง.พัฒนาชุมชน อ.

เมืองเชียงรายตาม

โครงการสงเสริมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางฝายน้ําลน

บานแมสาด  หมูที่  4

- -  - 320,000 320,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

20 โครงการกอสราง

ประปาภูเขา        บาน

แมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางประปา   

บานแมสาด หมูที่  4
- - - 500,000 500,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

820,000 820,000

51
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 5

21 โครงการขุดลอกลําเหมือง

สาธารณะหลังบานนายทวี 

จันทรเลนถึงพื้นที่นา นาย

บัญญัติ มณีรัตน บานเมือง

รวง  หมูที่ 5  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564)

เพื่อใหทางไหลผาน

ไดสะดวก  ลดปญหา

ลําเหมืองตื้นเขิน

ในชวงฤดู แลง  และ

น้ําทวมในชวงฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมือง

สาธารณะขนาดปากกวาง

 เฉลี่ย 1.50 ม. กนกวาง

เฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 

690.00 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 

0.80 ม. ปริมาณงานดิน

ขุดรวมไม นอยกวา 

633.00 ม.

24,000          -  -  -  - รอยละของ 

ประชาชนที่ 

ไดรับผล 

ประโยชน

น้ําสามารถไหลผาน

ไดสะดวก ลด

ปญหาลําเหมืองตื้น

เขินและปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

22 โครงการโซลาเซลลระบบ

ประปาหมูบาน บานเมือง

รวง หมูที่ 5  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้ง

ที่ 1/2561     หนา 10)

เพื่อลดภาระ

คาใชจายคา

น้ําประปา     

ของประชาชนใน

หมูบาน

โซลาเซลลระบบ

ประปาหมูบาน  

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 -    250,000  -  -  - ภาระคาใชจาย

คาน้ําประปา

ของประชาชน

ภาระคาใชจาย 

คาน้ําประปาของ

ประชาชนใน

หมูบานลดลง

กองชาง

งบประมาณ
52

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการกอสรางพนัง

หินกลองกั้นลําน้ํา ลํา

น้ําแมกรณ บริเวณขาง

วัดทาไคร บานเมืองรวง

  หมูที่ 5 (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564) เพิ่มเติม

 และปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 

2/2561 หนา 32)

เพื่อปองกันน้ํากัด

เซาะตลิ่ง ไมใหต

ลิงพัง

เรียงหินลําน้ํากรณ

ปองกันตลิ่งพังแนว

ฐานหินกลองลวดตา

ขายเหล็ก ยาว 23 ม.

 สูงเฉลี่ย 3.00 ม.

 -    119,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความพึง

พอใจ

ตลิ่งมีความ

คงทนไมถูกน้ํา

กัดเซาะเสียหา

กองชาง

24 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบานเมืองรวง

 หมูที่ 5 ถนนเชื่อม

บานเมืองรวง ถึงบาน

ฝงหมิ่น

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะ ระยะทาง

 800 ม.จํานวน 10 

ชุด

- - - 37,000 37,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย 

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

งบประมาณ
53

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการปรับปรุง 

ระบบประปาภายในหมู

บานเมืองรวง        หมู

ที่ 5

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

ปรับปรุง ระบบ

ประปาภายในหมูบาน

         บานเมืองรวง

 หมูที่ 5

- - - 220,000 220,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

26 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ํา ลําน้ํากรณและ

ลําน้ําแมสาด   

บานเมืองรวง  หมูที่ 5

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและ

ทั่วถึงและเพื่อ

อนุรักษพันธุปลา

กอสรางฝายกั้นน้ํา 

ลําน้ํากรณและลําน้ํา

แมสาด บานเมืองรวง

 หมูที่ 5

- - - - 530,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง และเพื่อ

อนุรักษพันธุปลา

กองชาง

งบประมาณ
54 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ําเขาสูพื้นที่

การเกษตร

บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กอสรางฝายกั้นน้ํา

เขาสูพื้นที่การเกษตร

บานเมืองรวง หมูที่ 5

- - - - 320,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่ 6

28 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายในหมูบาน

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่ง

สาธารณะบานปางมุง

 หมูที่ 6 จํานวน5 ชุด

-  - - 18,500 - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

งบประมาณ
55 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการขยายเขตไฟฟา

  บานปางมุง  หมูที่ 6 

บริเวณซอย 4

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา 

บริเวณซอย 4   บาน

ปางมุง หมูที่ 6

- -  - 43,000 43,000 รอยละของ

ประชาชนที่ได

ใชไฟฟา

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

30 โครงการวางระบบทอ

ประปาจากอางเก็บน้ํา

แมหาง บานปางมุง  

หมูที่ 6

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

วางระบบทอประปา

จากอางเก็บน้ํา     

แมหางระยะทาง 

2,000 ม.        

บานปางมุง  หมูที่ 6

- - - 430,000 430,000 จํานวน

ครัวเรือนที่มี

น้ําใช

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

0 473,000 473,000

งบประมาณ
56 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการสรางคันกั้นน้ํา

หวยลึก บานปางมุงหมู

ที่ 6

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

สรางคันกั้นน้ําหวย

ลึกบานปางมุง     

หมูที่ 6

- - - 530,000 530,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

32 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ํา/ประปาภูเขา  

หวยปูปวง , หวยแมหาง

   บานปางมุง  หมูที่ 6

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางฝายกั้นน้ํา/

ประปาภูเขา  หวยปู

ปวง, หวยแมหาง  

บานปางมุง หมูที่ 6

- - - - 220,000 จํานวนครัว 

เรือนที่มีน้ําใช

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

งบประมาณ
57 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 7

33 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบานบานฝง

หมิ่น หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

 จํานวน 17 ชุด      

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- - - 64,000 64,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย 

  และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

2,561 2,562 2,563 596,564 816,565

งบประมาณ
58 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการกอสรางพนัง

เรียงหินกลองกันแนว

ตลิ่งลําน้ํากรณ บานฝง

หมิ่น หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางพนังเรียงหิน

กลองกันแนวตลิ่งลํา

น้ํากรณ ระยะทาง 

1,000 ม.         

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

 -  -  - 789,500 789,500 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

35 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพื่อการเกษตร 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล    

 บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- - -  - 300,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

36 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ํา บานฝงหมิ่น หมู

ที่ 7

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กอสรางฝายกั้นน้ํา  

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

-  - - - 220,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

งบประมาณ
59 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 8

37 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลหมูบาน  บานใหม

 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําที่สะอาดสําหรับ

อุปโภค บริโภค 

อยางพอเพียงและ

ทั่วถึง

เจาะบอบาดาลขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว   

ลึก 100 ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากร

น้ําบาดาลแบบกรุรอบบอ

พรอมปายโครงการซอย 

1  บานใหม หมูที่ 8

 - 156,000    156,000        -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

ความพึงพอใจ

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค 

บริโภคอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กองชาง

38 โครงการขยายเขตระบบ

ประปาหมูบาน บานใหม

 หมูที่ 8 (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564) เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 

2/2561 หนา 25)

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําที่สะอาดสําหรับ

อุปโภค บริโภค 

อยางพอเพียงและ

ทั่วถึง

ขยายเขตระบบประปา

หมูบาน บานใหม     

หมูที่ 8

 - 110,000     -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่มี

ความพึงพอใจ

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค 

บริโภคอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กองชาง

60
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการระบบโซลา

เซลลระบบประปา

หมูบาน บานใหม หมูที่

 8

เพื่อลดภาระ

คาใชจายคา

น้ําประปา ของ

ประชาชนใน

หมูบาน

โซลาเซลลระบบ

ประปาหมูบาน    

บานใหม หมูที่ 8

 -   -  - 250,000 250,000 ภาระคาใชจาย

คาน้ําประปา

ของประชาชน

ภาระคาใชจาย 

คาน้ําประปาของ

ประชาชนใน

หมูบานลดลง

40 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบาน      บาน

ใหม  หมูที่ 8

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

 บานใหม หมู 8      

จํานวน 10 ชุด

 - - - 37,000 37,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

               -   287,000 287,000

61
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่  9

41 โครงการกอสรางฝาย

กั้นลําน้ําแมกรณโดย

การเรียงหินใหญคละ

บรรจุในกลอง 

(Gabions) บริเวณโรง

ชาเดิมหมูที่ 10   บาน

ปางริมกรณ  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 

2/2561 หนา 10)

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ฝายกั้นลําน้ําแมกรณ

โดยการเรียงหินใหญ

คละบรรจุในกลอง 

(Gabions)ขนาดยาว

 10.00 ม.สูง 1.00

 ม. บริเวณโรงชาเดิม

 บานปางริมกรณ หมู

ที่ 10

203,000      - -  -  - จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0 0 220,000

งบประมาณ
62 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการขุดสระเก็บน้ํา

ในที่สาธารณะหมูบาน 

บานปางกอก  หมูที่ 9

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ขุดสระเก็บน้ําในที่

สาธารณะหมูบาน

บานปางกอก หมูที่ 9

-  - 220,000 - 220,000 จํานวนครัว 

เรือนที่มีน้ําใช

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

43 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายใน

หมูบาน หมูที่ 9    

บานปางกอก

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

 ระยะทาง 1,400 ม.

 ซอย 1  ถึงซอย 12

- - - 93,000 93,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย 

   และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

44 โครงการกอสราง

ประปาภูเขา บานปาง

กอก หมูที่ 9

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางประปาภูเขา

บานปางกอก หมูที่ 9

- - -  - 320,000 จํานวนครัว 

เรือนที่มีน้ําใช

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

งบประมาณ
63 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 10

45 โครงการขยายเขตไฟฟา

 ซอย 7 บานปางริม

กรณ   หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่มีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา    

ซอย 7 บานปางริม

กรณ หมูที่ 10

- - - 22,000 22,000 รอยละของ

ประชาชนที่

สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไป

มา

กองชาง

46 โครงการปรับปรุงแทงค

 กรองน้ําภายในหมูบาน

  ปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

ปรับปรุงแทงคกรอง

น้ําภายในหมูบานปาง

ริมกรณ หมูที่ 10

- - - 106,000 106,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

47 โครงการเสริมฝายกั้นน้ํา

เดิมใหสูงขึ้น บานปาง

ริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

เสริมฝายกั้นน้ําเดิม

ใหสูงขึ้น บานปางริม

กรณ หมูที่ 10

- - - - 220,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0 128,000 348,000

64
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 11

48 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบาน       

หมูที่ 11 บานปางออ

เพื่อความ

สะดวกสบาย 

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟกิ่ง ระยะทาง

 1,750 ม.       

บานปางออ หมูที่ 11

- - - 139,000 139,000 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ความสะดวก 

สบาย     และ

ความปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

49 โครงการขยายเขตไฟฟา

 ซอย 3 บานปางปาออ 

 หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟา ซอย 

3 ตั้งแตบานนาย

นพดล  ไชยชุมภู  ถึง

บานนายอานนท  ศรี

บุญปน   บานปางออ

 หมูที่ 11

- - - 139,000 139,000 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ความสะดวก 

สบาย     และ

ความปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

278,000 278,000

65
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 โครงการ ปรับปรุง 

เปลี่ยน ทอประปาภูเขา

 ภายในหมูบานปางปา

ออ หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

ปรับปรุง เปลี่ยนทอ

ประปาภูเขาน้ํา

ภายในหมูบานปาง

ปาออ หมูที่ 11

- - - 106,000 106,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่ 12

51 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบาน      หมู

ที่ 12  บานหนองเขียว

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

 จํานวน 10 ชุด  

บานหนองเขียว    

หมูที่ 12

- - - - 37,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย 

  และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0 106,000 143,000

66
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการเปลี่ยนสายไฟ 

จาก 2 เฟลต เปน 3 

เฟลต  พรอมติดตั้งไฟ

กิ่ง  บานหนองเขียว 

หมูที่ 12 คุมที่ 3 และ

คุมที่ 4

เพื่อขยาย

กําลังไฟฟา

เพื่อใหมีไฟฟา

ใชไดอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

เปลี่ยนสายไฟจาก 2 

เฟลต เปน 3 เฟลต 

พรอมติดตั้งไฟกิ่ง

 - - - 127,000 127,000 รอยละของ

ประชาชนที่ได

ใชไฟฟา

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่ 13

53 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบาน หมูที่ 

13   บานปาสักทอง

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

 จํานวน 4 ชุด   

บานปาสักทอง     หมู

 13

 - - - 22,000 22,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย

 และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0 0 149,000 149,000

67
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการกอสรางพนัง

เรียงหินลําน้ํากรณ   

บานปาสักทอง         

หมูที่ 13

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กอสรางพนังเรียงหิน

ลําน้ํากรณ ยาว 500

 ม.

- - - 473,700 473,700 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

55 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล  บานปาสักทอง

 หมูที่ 13

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล

บานปาสักทอง หมูที่ 

13

- - - - 320,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0 0 0 473,700 793,700

68
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการระดับตําบล

56 อุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอแมลาว 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)

 ครั้งที่ 1/2561 หนา 

20)

เพื่อขยายเขต

ไฟฟาใหกับอาคาร

โรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณที่

กอสรางใหมใหมี

ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

โครงการขยายเขต

ไฟฟาพรอมติดตั้ง

ระบบจําหนายไฟฟา

ภายในที่ทําการ 

องคการบริหารสวน

ตําบล แมกรณ

140,000      - - -  - โรงเรียน

ผูสูงอายุตําบล

แมกรณมี

ไฟฟาอยาง

เพียงพอ

อาคารโรงเรียน

ผูสูงอายุที่

กอสรางใหม มี

ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

กองชาง

69
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 อุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาวตาม

โครงการขยายเขต

ไฟฟาบานปางปาออ  

หมูที่ 11  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564) 

เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)

 ครั้งที่ 3/2561 หนา 

8)

เพื่อใหประชาชน

ภายในพื้นที่ 

ดังกลาวไดมีไฟฟา

สองสวางในเวลา

กลางคืน ทําใหมี

ปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ ลดพื้นที่

เสี่ยงภัยจาก

มิจฉาชีพ และยัง

เปนการเพิ่มความ

เจริญสูหมูบานใน

ชนบท ชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดียิ่งขึ้น

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทางยาว

150.00 ม.

 - 120,000    -  -   - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีไฟฟา

สองสวางใน

เวลากลางคืน 

ทําใหมีความ

ปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ ลด

พื้นที่เสี่ยงภัย

จากมิจฉาชีพ

พื้นที่มีความ

เจริญคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชนดียิ่งขึ้น

กองชาง

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 โครงการอุดหนุนอําเภอ

เมืองเชียงราย ตาม

โครงการประชาสัมพันธ

ศิลปวัฒนธรรม และ

สงเสริมของดีอําเภอเมือง

เชียงรายในการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 

"เจียงฮายเกมส"  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 

3/2561 หนา 9)

1.เพื่อรวมกัน

ประชาสัมพันธการ

เปนเจาภาพการ

จัดการแขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งที่ 46

 (พ.ศ. 2561) 

"เจียงฮายเกมส" 

และกีฬาคนพิการ

แหงชาติ ครั้งที่ 36

 (พ.ศ. 2562) "น้ํา

กกเกมส" ในนาม

ของอําเภอเมือง

เชียงราย

โครงการอุดหนุนอําเภอ

เมืองเชียงราย ตาม

โครงการประชาสัมพันธ

 ศิลปวัฒนธรรม และ

สงเสริมมของดีอําเภอ

เมืองเชียงรายในการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ 

ครั้งที่ 46 "เจียงฮาย

เกมส"

 - 50,000       -  -  - ผลสําเร็จของ

โครงการ

1.ทุกภาคสวนใน

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อ.

เมืองเชียงราย จ.

เชียงราย ไดมี

สวนรวมในการ

เปนเจาภาพการ

จัดการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ 

ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 

2561)"เจียงฮาย

เกมส"และกีฬา

คนพิการแหงชาติ

 ครั้งที่ 36 (พ.ศ.

 2562)"น้ํากก

เกมส"

กองชาง

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2.เพื่อสงเสริม

ความรวมมือและ

การบูรณาการ 

การทํางานรวมกัน

ในการเชื่อมโยง

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาอันอี

ของทุกภาคสวนใน

อําเภอเมือง

เชียงรายและ

จังหวัดเชียงราย

2.ทุกภาคสวนใน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย

 ไดรวมสงเสริม

ภาพลักษณการเปน

เมืองแหง

ศิลปวัฒนธรรมของ

จังหวัดเชียงรายให

ปรากฎสู

บุคคลภายนอก

3.เพื่อสงเสริม

ภาพลักษณการเปน

เมืองแหง

ศิลปวัฒนธรรมของ

อําเภอเมือง

เชียงราย และ

จังหวัดเชียงราย

3.ทุกภาคสวนใน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย

 ไดสงเสริมใหเกิด

การทองเที่ยวเพื่อ

เพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจของ จ.

เชียงราย

72
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4.เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาใหเกิดการ

เพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจของ

จังหวัดเชียงราย

ผานการ

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว

59 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปา อบต. (ระบบ

กรองน้ํา)

เพื่อใหมีน้ําที่

สะอาดสําหรับใช

ภายในสํานักงาน

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

ปรับปรุงระบบประปา 

อบตง (ระบบกรองน้ํา)

 ภายในสํานักงาน 

อบต.แมกรณ

 -  -        400,000  -  - ระบบกรองน้ํา 

จํานวน 1 ชุด

มีน้ําที่สะอาดใช

ภายในสํานักงาน

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

กองชาง

73
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 ขยายเสาไฟฟาแรงต่ํา 

ในหมูบาน

เพื่อรองรับการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

 ภายในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ําภายในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

-  - - 200,000 200,000 ในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ

 มีไฟฟาใช

อยางเพียงพอ

มีไฟฟาใชในการ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ เพียงพอ

กองชาง

61 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําภายในที่

ทําการ อบต.แมกรณ

เพื่อรองรับการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

 ภายในที่ทําการ 

อบต.แมกรณ

ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ําจํานวน 10 ตน 

ภายในที่ทําการ 

อบต.แมกรณ

 - - - 150,000 150,000 ในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ

 มีไฟฟาใช

อยางเพียงพอ

มีไฟฟาใชในการ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ อยาง

ทั่วถึง

กองชาง

367,000 1,055,000 1,796,000 7,745,200 11,110,700

3 7 6 36 48

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 1

1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.    

ยาว 80.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 320 ตร.ม.  

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอยบาน

นายเดช พรมเลขถึงถนน

เขาไรบบุญรอดฯ    บาน

แมกรณ หมูที่ 1

179,000  -  -  -  -        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณ หมูที่ 1  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

 2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง 

(เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 

2/2561 หนา 40)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.    

ยาว 600.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 1,800 ตร.ม.  

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอยบาน

นายทวี มะโนหวัน    

บานแมกรณ หมูที่ 1

 - 110,000 202,000 341,600 341,600        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

76

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณ  หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว

 250 ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

1,000 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ   เขาบานนาย

เดช  พรมเลข  ถึงถนน

เขาไรบุญรอดฯ  บานแม

กรณ  หมูที่ 1

 -  -  - 275,000 275,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

77
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา

 0.15 ม.ยาว 60.00 ม.

 รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

240 ตร.ม. ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ  

  ซอยบานนายสนม ดอน

เนตร  บานแมกรณ     

หมูที่ 1

 -  -  - 66,000 66,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

5 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทางพรอมวางทอระบายน้ํา

 หนาบานนายสมจิต ไชยวงค

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ํา ระยะทาง 

180.00 ม. หนาบาน

นายสมจิต ไชยวงค บาน

แมกรณ หมูที่ 1

- -  - 265,000 265,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

78
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกอสรางเสริม

ไหลทางถนนเขาหมูบาน

พรอมวางทอระบายน้ํา 

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางเขา

หมูบานพรอมวางทอ

ระบายน้ํา  ระยะทาง 

300.00 ม.  เริ่มตน

บานนางรุงฤดี ไชยลังกา

 ถึงสี่แยกบานนายสมจิต

 ไชยวงค                

บานแมกรณ หมูที่ 1

 -  -  - 132,525 132,525 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

  และปลอดภัย

กองชาง

79
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา

 0.15 ม.ยาว 150.00 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

600ตร.ม. ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ 

 ซอยบานนางสมนา    

คําแกน   บานแมกรณ    

 หมูที่ 1

 -  -  - 165,000 165,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแม

กรณ หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 

0.15 ม.ยาว 200.00 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 800 

ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ  ซอย

บานนายวันชัย คําภีระ   

บานแมกรณ  หมูที่ 1

 -  -  - 220,000 220,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

และปลอดภัย

กองชาง

80
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 2

9 โครงการกอสรางเสริมไหลทาง

 พรอมวางทอระบายน้ํา      

 บานเวียงหวาย หมูที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 

ยาว 115.00 ม.และบอพัก

 คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม.

 ยาว 1.00 ม. จํานวน 7 

บอ พรอมถมดินไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ซอย 2

 บานเวียงหวาย หมูที่ 2 ต.

แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย

200,000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

กองชาง

81
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกอสรางเสริมไหลทาง

 พรอมวางทอระบายน้ํา      

 บานเวียงหวาย หมูที่ 2 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง)  

ครั้งที่ 2/2561 หนา 41)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 

ยาว 107.00 ม.และบอพัก

 คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม.

 ยาว 1.00 ม. จํานวน 4 

บอ พรอมถมดินไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ซอย 4

 บานเวียงหวาย หมูที่ 2 

และบอพักคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม. จํานวน 

4.00 บอ พรอมถามดิน

ไหลทาง ซอย 4 บานเวียง

หวาย หมูที่ 2 ต.แมกรณ อ.

เมือง จ.เชียงราย

 - 125,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
82

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงคคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานเวียงหวาย ม. 2  

(แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 

2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่

 1/2562 หนา 6)

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นบานเวียง

หวาย หมูที่ 2  

และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ 

 มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

กอสรางลานอเนกประสงค 

คสล. ขนาดกวาง 20.00 

ม. ยาว 27.60 ม. หนา 

0.15 ม. ปริมาณงาน

คอนกรีตไมนอยกวา 

552.00 ตร.ม.  ตามแบบ

ที่ อบต.กําหนด  พรอมปาย

โครงการ      บานเวียง

หวาย  หมูที่ 2   ต.แมกรณ

 - 319,000    -  -  - ลาน

อเนกประสงค 

จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้น  

    บานเวียง

หวาย หมูที่ 2 

และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแม

กรณ  มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

83
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

 บานเวียงหวาย หมูที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 ม. ยาว 154.00 

ม. และบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 

0.90 ม. ยาว 1.00 ม. 

จํานวน 11.00 บอ 

พรอมถามดินไหลทาง 

ซอย 6 บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2 ต.แมกรณ อ.

เมือง จ.เชียงราย

 -  - 233,000  -  - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

  และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
84

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 3

13 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอ คสล.

และบอพัก บานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.80 ม. ยาว 56.00 ม.

 และบอพักคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 1.50 

ม. ยาว 1.50 ม. จํานวน 

 6 บอ พรอมถามดินไหล

ทาง ซอยพระธาตุศรีจอม

จันทร บานสวนดอก หมูที่

 3 ต.แมกรณ อ.เมือง จ.

เชียงราย

257,000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

งบประมาณ
85

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานสวนดอก หมูที่ 3 

(แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2564)

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

2/2562 หนา 4)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

200.00 ม. หนา 0.15 ม.

 รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

800.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยจิตตเมต 

บานสวนดอก หมูที่ 3

 - 109,000 201,000 118,800 118,800        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 200

 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

800.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ   ซอยบานนาง

คณานวล  บุญเจิม บาน

สวนดอก หมูที่ 3

 -  -  - 220,000 220,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

b กองชาง

งบประมาณ
86 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการกอสรางเสริมไหล

พรอมวางทอระบายน้ําและ

บอพัก บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอ ระบายน้ํา และบอพัก

  ระยะทาง 200 เมตร  

บานสวนดอก หมูที่ 3

 -  -  - 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานสวนดอก หมูที3่

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ถนน คสล. กวาง 4.00

ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15

 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

320.00 ม. พรอมปาย

โครงการ  ซอยบานนาง

นภา มาฟู บานสวนดอก 

หมูที่ 3

 -  -  - 176,000 176,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับความ

สะดวก สบาย 

และความ

ปลอดภัย

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

87
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 4

18 โครงการกอสรางเสริมไหล

พรอมวางทอระบายน้ํา 

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 ม. ยาว 126.00 

ม. และบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 

0.90 ม. ยาว 1.00 ม. 

จํานวน  6 บอ พรอม

ถามดินไหลทาง หนา

บานนางเปง  แปงปุก ถึง

หนาบานนายอินหอม 

สุวรรณไทย บานแมสาด 

หมูที่ 4  ต.แมกรณ อ.

เมือง จ.เชียงราย

205000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

งบประมาณ
88 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการกอสรางถนน     

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมสาด  หมูที่ 4 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง 

(เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 

2/2561 หนา 42)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 

700.00 ม. หนา 0.15 

ม. (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,800.00 ตร.ม. ชนิด

ไมมีไหลทาง พรอมปาย

โครงการ บริเวณบาน

นายอารีย พรมเลข        

(ซอยกลางทุง)         

บานแมสาด หมูที่ 4

 - 110,000  - 524,000 524,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
89 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค บานปาง

กลาง หมูบานบริวารบาน

แมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

ในหมูบานมีสถาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

อาคารอเนกประสงค

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว

 12.00 ม. สูง 3.00 ม.

 พรอมปายโครงการ 

บานปางกลาง หมูบาน

บริวาร    บานแมสาด 

หมูที่ 4

 -  - 222,000  -  - อาคาร

อเนกประสงค 

จํานวน 1 หลัง

ประชาชนใน

หมูบานมีสถาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

21 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค บานปางกอง

 หมูบานบริวารบานแมสาด

 หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

ในหมูบานมีสถาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

อาคารอเนกประสงค

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว

 12.00 ม. สูง 3.00 ม.

 พรอมปายโครงการ 

บานปางกลาง หมูบาน

บริวารบานแมสาด หมูที่ 4

 -  - 222,000 222,000  - อาคาร

อเนกประสงค 

จํานวน 1 หลัง

ประชาชนใน

หมูบานมีสถาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

90
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเขาสู

พื้นที่การเกษตร          

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขนาดกวาง 3.00 ม.    

ยาว 120.00 ม.หนา 

0.15.00 ม.  (หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 360.00 ตร.

ม.) ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ  ซอย 

9/1 (ซอยขางวัด)   บาน

แมสาด หมูที่ 4

 -  -  - 198,000 198,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

23 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบาย

น้ําหนาบานนายจันทรแกว 

อุปนันชัย ถึงหนาบานนาง

รําพึง ออสันเที๊ย         

บานแมสาด  หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวางทอ

ระบายน้ําระยะทาง 

250.00 ม. หนาบานนาย

จันทรแกว อุปนันชัย ถึง

หนาบานนางรําพึง ออ

สันเที๊ย บานแมสาด  หมูที่ 4

-  - - 325000 325000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

91
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 5

24 โครงการขยายถนนพรอม

วางทอระบายน้ํา บานเมือง

รวง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

 รวดเร็ว และ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ขยายถนนพรอมวางทอ

ระบายน้ําโดยการวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

1.00 ม. ยาว 67.00 ม.

 และบอพักคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 1.50 

ม. ยาว 1050 ม. จํานวน

 3 บอ พรอมถามดินไหล

ทาง พรอมปายโครงการ 

หนาบานนางสุแกว สวน

มาลา ถึงหนาบานนาย

อิ่นคํา ไชยชมพู 

บานเมืองรวง หมูที่ 5 ต.

แมกรณ อ.เมือง จ.

เชียงราย

247,000   -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

กองขาง

92
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทางพรอมวางทอระบายน้ํา

บานเมืองรวง  หมูที่ 5 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 3/2561 

หนา 5)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา 

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

พรอมวางทอระบายน้ํา

โดยวางทอคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง

เสนผาศูนยกลาง0.40 ม.

 ยาว 60.00 ม. และบอ

พักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 6 บอ ขนาด

กวาง0.90 ม.  ยาว 

1.00 ม. พรอมถมดิน

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ  บริเวณบาน

นางเข็มเพชร  พรม

สุวรรณ บานเมืองรวง 

หมูที่ 5

 - 190,000    -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการสัญจรไป

มา

กองชาง

งบประมาณ
93

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงคหมูบาน 

บานเมืองรวง  หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

โดมขนาดกวาง 12.00 

ม. ยาว 16.00 ม. สูง 

6.00ม. พรอมปาย

โครงการ ลานฌาปณ

สถาน บานเมืองรวง    

หมูที่ 5

 -  -   202,000  -  -        โดม      

  จํานวน 1 

หลัง

ประชาชนใน

พื้นที่มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

27 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

 บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ําระยะทาง 

400.00 ม. พรอมปาย

โครงการซอยบานนาย

บุญชวน พรมสุวรรณ  

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 -  -  - 600,000 600,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

  และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
94

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 6

28 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปางมุง  หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 380.00 ม. หนา 0.15

 ม. (พื้นที่ไมนอยกวา 

320.00 ตร.ม.) ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ทางเชื่อมไปยัง

อางเก็บน้ําหวยแมหาง 

บานปางมุง หมูที่ 6

179,000  -  201,000  330,000  - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

95
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก    บาน

ปางมุง  หมูที่ 6  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 2/2561 

หนา 43)

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 56.00 ม. หนา 0.15 

ม. (พื้นที่ไมนอยกวา 

224.00 ตร.ม.) ชนิดไมมี

ไหลทาง ซอยบอน้ําทิพย 

บานปางมุง หมูที่ 6

 - 125,000 - -  - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

30 โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยม บานปางมุง หมูที6่ 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2561 

หนา 7)

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การระบายน้ําเขา

สูพื้นที่การเกษตร

กอสรางทอลอดเหลี่ยม

ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว

 5.00 ม. สูง 1.80 ม. 

พรอมปายโครงการ     

ซอย 4 บานปางมุง    

หมูที่ 6

 - 293,000    -  -  - ทอลอดเหลี่ยม

จํานวน 1 จุด

การระบายน้ํา

เขาสูพื้นที่

การเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

กองชาง

งบประมาณ
96

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงคหมูบาน  

บานปางมุง  หมูที่  6

เพื่อใหประชาชน

ในหมูบานมีสถาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

อาคารอเนกประสงค 

ขนาดกวาง 6.00 ม.   

ยาว 12.00 ม. สูง 3.00

 ม. พรอมปายโครงการ   

  ซอย 5 บานปางมุง   

หมูที่ 6

 -  - 278,000  -  - อาคาร

อเนกประสงค 

จํานวน 1 หลัง

ประชาชนใน

หมูบานมีสถาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก    บาน

ปางมุง  หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 60.00 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 180.00 ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอย 3 

บานปางมุง หมูที่ 6

-  - -    106,000      106,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

97
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 7

33 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทางพรอมวางทอระบายน้ํา

และฝาครอบไหลทาง บาน

ฝงหมิน หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา 

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง โดย

การวางทอคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 

ยาว 116.00 ม. และบอ

พักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จํานวน 6.00 บอ ขนาด

กวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 

ม. พรอมถมดินไหลทาง 

และพรอมปายโครงการ

หนา รพ.สต.แมกรณ ถึง

บานนายพิเนตร เชื้อเมือง

พาน บานฝงหมิ่น หมูที่ 7 

ต.แมกรณ  อ.เมือง จ.

เชียงราย

211,000   -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการสัญจรไป

มา

กองชาง

98
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทางพรอมวางทอระบายน้ํา

 และฝาครอบไหลทาง 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที2่/2561)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางเสริมไหลทาง

พรอมวางทอระบายน้ํา 

และฝาครอบไหลทาง 

โดยวางทอ คสล. ขนาด

กวางเสนผาศูนยกลาง

0.40 ม. ยาว 42.00 ม.

และบอพัก คสล. จํานวน

3.00 บอ ขนาดกวาง 

0.90 ม.ยาว 1.00 ม. 

พรอมถมดินไหลทาง 

บานนายคํามี บรรดิ ถึง

บานนายอินจันทร พรม

อริยะ บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

65,000     -  -  - - ความยาวของ

ไหลทาง

จํานวนทอ

ระบายน้ําและ

ฝาครอบไหล

ทาง

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
99

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนน

สายหลักจํานวน 3 จุด บาน

ฝงหมิ่น หมูที่ 7                 

        -จุดที่ 1 ซอยเชื่อม

บานเมืองรวง -จุดที่ 2 ซอย

กลางบาน        -จุดที่ 3 ซอย

โรงเรียนบานปางคึก  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

 2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

 หนา 24)

เพื่อใหถนนมี

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาของ

ประชาชน

กอสรางถนน คสล.เชื่อม

ถนนสายหลัก          

จํานวน 3 จุด              

 จุดที่ 1 ปริมาณงานไม

นอยกวา 47.00 ตร.ม.  

จุดที่ 2 ปริมาณงานไม

นอยกวา101.00 ตร.ม. 

จุดที่ 3 ปริมาณงานไม

นอยกวา 58.00 ตร.ม.

 - 117,000      -  -  - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวก และ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

36 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 

8.00 ม. หนา 0.15 ม.   

รวมพื้นที่ไมนอกกวา 

32.00 ตร.ม.   ซอยขาง

โรงเรียนบานปางคึก บาน

ฝงหมิ่น หมูที่ 7

 - 18,000  -  -    - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

    และปลอดภัย

กองชาง

100
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

 รางระบายน้ํา และฝา

ครอบไหลทาง  บานฝงหมิ่น

 หมูที่  7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

วางทอ คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.

 ยาว 194.00ม.และบอ

พัก คสล.ขนาดกวาง 0.90

 ม. ยาว 1.00 ม. จํานวน

 13 บอ พรอมถมดินไหล

ทาง  บริเวณบานนาย

พิเนตร เชื้อเมืองพาน บาน

ฝงหมิ่น    หมูที่ 7

 -  - 303,000 135,000  - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

38 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานฝงหมิ่น    หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

92.00 ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

368.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยเดนตะเคียน  

 บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- - 201,000 228,800 228,800 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

101
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

 รางระบายน้ําและฝาครอบ

ไหลทาง บานฝงหมิ่น      

หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ํา/รางระบาย

น้ําและฝาครอบไหลทาง

ระยะทาง 60 ม.  หนา

บานนายเทียนชัย ธรรมธิ

 ถึงหนาบานนายธิคุณ ใจ

ดี  บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- -  - 95,000 95,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

40 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

รางระบายน้ํา และฝาครอบ

ไหลทาง บานฝนหมิ่น  หมูที่

 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ํา/รางระบาย

น้ําและฝาครอบไหลทาง

ระยะทาง 200 ม.  หนา

บานนายพร  ธรรมธิ ถึง

หนาบานนางออน  มามูล

 บานฝงหมิ่น    หมูที่ 7

 -  -  - 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

102
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 160.00 ม. หนา 

0.15.00 ม. รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 480.00 

ตร.ม.ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ  

บานนายเดช ไชยชมภูถึง

ทุงนา บานฝงหมิ่น       

หมูที่ 7

 -  -  - 264,000 264,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

  และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
103

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

 บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอรางระบายน้ํา และฝา

ครอบไหลทาง  ระยะทาง

 120.00 ม. หนาบาน

นางจันทรสม เมืองชื่น   

ถึงหนาบาน นางธิดา    

อภิวงค บานฝงหมิ่น    

หมูที่ 7

 -   -  - 180,000 180,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

    และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
104

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 8

43 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงคหมูบาน   บาน

ใหม  หมูที่ 8 (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 

1/2561) หนา 11)

เพื่อใหประชาชน 

และบุคคลทั่วไป 

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

 ของหมูบาน

ลานอเนกประสงคพื้นที่

ไมนอยกวา288.56 ตร.ม.

157,000     - - -  - จํานวนลาน

อเนกประสงค

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

 ของหมูบาน

กองชาง

44 โครงการตอเติมอาคาร

อเนกประสงคหมูบาน   บาน

ใหม หมูที่ 8  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564 )เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) ครั้งที่

 1/2561) หนา11)

เพื่อใหมีพื้นที่

เพียงพอสําหรับ

การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของหมูบาน

ตอเติมอาคาร

อเนกประสงคขนาดกวาง

 5.00 ม.ยาว 10.00 ม.

    94,000  - - - - จํานวนพื้นที่ที่

ตอเติม

เพื่อใหมีพื้นที่

เพียงพอสําหรับ

การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของ

หมูบาน

กองชาง

งบประมาณ
105 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่  9

45 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก   บาน

ปางกอก หมูที่ 9 

(แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 

2561-2564)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

2/2561 หนา 18)

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

กวาง 3.00 ม. ยาว 

62.00 ม. หนา 0.15 

ม.พื้นที่ไมนอยกวา 

186.00 ตร.ม.บานปาง

กอก หมูที่ 9 ซอย 8

    117,000  -  -  -  - จํานวนถนน  

คสล.

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

46 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก     

บานปางกอก หมูที่ 9 

(แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม) ครั้ง

ที่ 2/2561 หนา 25)

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว

 205.00 ม. หนา 0.15

 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 

615.00 ตร.ม.ชนิดไมมี

ไหลทาง  พรอมปาย

โครงการ  ซอย 4/1 

บานปางกอก หมูที่ 9

 -      110,000  - 231,000      231,000         จํานวนถนน  

คสล.

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

งบประมาณ
106

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบานปาง

กอก หมูที่ 9  ซอย 7 ขาง

บานนางบังอร  คํานิลนคร

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว  52.00 ม.

 หนา 0.15 ม. (พื้นที่ไม

นอยกวา  208.00 ตร.

ม.) ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ      

ซอย 7   บานปางกอก 

หมูที่ 9

-  - 115000 178000 178000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

  และปลอดภัย

กองชาง

107
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม

ถนนสายหลักจํานวน 5จุด 

 บานปางกอก หมูที่ 9      

 -จุดที่ 1 ซอย 1            

 -จุดที่ 2 ซอย 4           -

จุดที่ 3 ซอย 5           -

จุดที่ 4 ซอย 9           -

จุดที่ 7 ซอย 11

เพื่อใหถนนมี

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาของ

ประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เชื่อมถนนสายหลัก  

จํานวน 5 จุด พรอมปาย

โครงการ                  

จุดที่ 1 ซอย 1 ปริมาณ

งานไมนอยกวา 62.80 

ตร.ม.                       

จุดที่ 2 ซอย 4 ปริมาณ

งานไมนอยกวา 137.23

 ตร.ม.                     

จุดที่ 3 ซอย 5 ปริมาณ

งานไมนอยกวา 56.56 

ตร.ม.

 -  -  - 234,000    - จํานวนถนน  

คสล.

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวก และ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

งบประมาณ
108 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 จุดที่ 4 ซอย 9 

ปริมาณงานไมนอยกวา

 99.16 ตร.ม.           

 จุดที่ 5 ซอย 11 

ปริมาณงานไมนอยกวา

 58.39 ตร.ม.         

บานปางกอก หมูที่ 9

49 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก        

ปางกอก หมูที่  9

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.  ยาว 

 20.00 ม.หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา ชนิด

ไมมีไหลทาง  พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาง

ณัทชริกา ติ๊บตอม

-  - - 35,000 35,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
109

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบาน ปาง

กอก หมูที่  9

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 

 100.00 ม. หนา 0.15 

ม. พื้นที่ไมนอยกวา 

300.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง  พรอมปาย

โครงการ  ซอย 12 บาน

นางละอองดาว บุญรัตน  

บานปางกอก   หมูที่ 9

- -  - 165,000 165,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

  และปลอดภัย

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในหมูบานปาง

กอก   หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 

3.00 ม.  ยาว  120.00 

ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 360.00 ตร.

ม.) ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ  ซอย 3

 บริเวณฌาปนสถาน      

บานปางกอก หมูที่ 9

 -  -  - 198,000 198,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

  และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
110

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานปางกอก หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 

3.00 ม. ยาว  60.00 ม.

 หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 180.00 

ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ซอย

 5/1 บานนางคํามี คํา

นิลนคร

 -  -  - 99,000 99,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

  และปลอดภัย

กองชาง

53 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา พรอมพนังกั้นดิน

   บานปางกอก หมูที่ 9

เพื่อปองกันน้ํากัด

เซาะถนน

รางระบายน้ํา พรอมพนัง

กั้นดิน  ยาว 55.00 ม.  

ซอย 4/1

 -  -  -    130,000      130,000 จํานวนราง

ระบายน้ํา

ปองกันน้ํากัด

เซาะถนน

กองชาง

งบประมาณ
111

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 10
54 โครงการกอสรางทาง

ระบายน้ําบานปางริมกรณ 

หมูที่ 10  จากบานอาขา 

ซอย 8 ถึงหลังบาน นาง

ศศิธร  เครือวงค

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนในพื้นที่

 เวลาที่ฝนตกเกิด

น้ําทวมขัง

ทางระบายน้ํา             

บานปางริมกรณหมูที่ 10

  ระยะทาง 80 ม.

106,000 - - -  - ประชาชน

ไดรับความ

สะดวก

บรรเทาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนใน

พื้นที่ เวลาที่ฝน

ตกเกิดน้ําทวมขัง

กองชาง

55 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปางริมกรณ หมูที่ 10 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

 2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 

2/2561 หนา 43)

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.      

 ยาว  265.00 ม.   หนา

 0.5 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 795.00 ม. ชนิดไม

มีไหลทาง   พรอมปาย

โครงการ  ซอยปางทายาว

(ซอย 2) บานปางริมกรณ 

หมูที่ 10

-      110,000 -    330,000      330,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

112
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยู บานปางริม

กรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

รางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด

ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 

65.00 ม. พรอมปาย

โครงการ  ซอย 6     

บานปางริมกรณ        

หมูที่ 10

-  - 144,000 -  - รางระบายน้ํา

จํานวน 1 จุด

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

ปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.      

 ยาว  121.00 ม. รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 

363.00 ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอย  7/2  

บานปางริมกรณ        

หมูที่ 10

-  -   200,000  -  - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

113
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.      

 ยาว  290.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 870.00 ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ทางขึ้นฌา

ปนสถานอาขา           

บานปางริมกรณ        

หมูที่ 10

-  - -    479,000      479,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

114
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.      

   ยาว  45.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 135.00 ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอยบาน

นายมนัส จรรยาปางริม

กรณ หมูที่ 10

-  - -      75,000        75,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
115

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.     

 ยาว  55.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 165.00 ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอยบาน

นายไพบูลย ชุมภูทิพย    

 บานปางริมกรณ หมูที่ 

10

-  - -      91,000        91,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

116
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.    

ยาว  90.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 270.00 ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอยบาน

เทิดไท  บานปางริมกรณ

 หมูที่ 10

-  - -  149,000     149,000 จํานวนพื้นที่

การเกษตรที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

117
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

ปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.      

 ยาว  63.00 ม. รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 

189.00 ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

ศนิวาร เสพากู        

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

-  - -   -      104,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

118
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 11

63 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางออ  หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ขนาดกวาง 3.00 ม.    

 ยาว 195.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 585.00 ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอย 3     

 บานปางออ หมูที่ 11

174,000 - - 190,000 190,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

119
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงคบริเวณ

ฌาปณสถานหมูบาน     

บานปางออ หมูที่ 11 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 2/2562 หนา 25

เพื่อใหประชาชน

มีพื้นที่สําหรับ

การจัดกิจกรรม

บริเวณฌาปณ

สถาน

ลานอเนกประสงคพื้นที่

ไมนอยกวา273.00 ตร.

ม. บริเวณฌาปณสถาน

หมูบาน บานปางออ หมูที่

 11

 - 109,000    -  -  - ลาน

อเนกประสงค

ประชาชนมี

พื้นที่สําหรับ

การจัดกิจกรรม

บริเวณฌาปณ

สถาน

กองชาง

65 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงคหมูบาน

บานปางออ หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตางๆ

อาคารอเนกประสงค

หมูบาน ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 12.00 ม.

 สูง 3.00 ม.

 - -   423,000 -  - อาคาร

อเนกประสงค 

จํานวน 1 หลัง

ประชาชนมี

สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ

กองชาง

120
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 โครงการกอสรางรานคา

ชุมชน บานปางออ หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน

มีสถานที่สําหรับ

ขายสินคาของ

หมูบาน

รานคาชุมชน บานปางออ

 หมูที่ 11

 - - -    300,000      300,000 รานคาชุมชน

จํานวน 1 หลัง

ประชาชนมี

สถานที่สําหรับ

ขายสินคาของ

หมูบาน

กองชาง

67 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางออ  หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ขนาดกวาง 3.00 ม.    

 ยาว 70.00 ม.หนา 

0.15ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 210.00 ตร.ม.   

ชนิดไมมีไหลทาง  พรอม

ปายโครงการ   ซอย 4   

บานปางออ   หมูที่ 11

 -  -  - 116,000 116,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

121
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

68 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานปางปาออ  หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ขนาดกวาง 3.00 ม.    

 ยาว 70.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 210.00 ตร.ม.

 ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอย 6 

บานปางออ หมูที่ 11

 -  -  - 116,000 116,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

122
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานปางปาออ หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ขนาดกวาง 3.00 ม.    

ยาว 200.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา  600.00 ตร.ม.

 ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอย เขา

ประปาภูเขา       บาน

ปางออ หมูที่ 11

 -  -  - 330,000 330,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

123
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก       

บานปางออ  หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ขนาดกวาง 3.00 ม.     

 ยาว 550.00 ม. หนา 

0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,650.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอย 2 

เริ่มจากวัดพระธาตุเจดีย

ทองตลอดซอย  บานปาง

ออ  หมูที่ 11

 -  -  - 908,000 908,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

124
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางปาออ หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 400.00 ม. หนา 0.15

 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

1,200.00 ตร.ม. ชนิด

ไมมีไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอย 4   เชื่อม 

ซอย 2    บานปางออ 

หมูที่ 11

 -  -  -  - 660,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

125
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 12

72 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว หมูที่ 12

ซอย 1 บานนายอาโบ    

ถึงบานนายจะอือโบ

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 92.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

368.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.30 

ม. ยาว 34.00 ทอ และ

บอพัก พรอมปาย

โครงการ ซอย 1 บาน

นายอาโบ ถึงบานนายจะ

อือโบ  บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

249,000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

126
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหนองเขียว หมูที่ 12
เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 49.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

196.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง  พรอมปาย

โครงการ ซอยบาน

นางสาวสุชาดา จาเงิน 

บานหนองเขียว          

หมูที่ 12

 - 109,000  -  -  -        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
127

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

74 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานหนองเขียว หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 300.00 ม. หนา 0.15

 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

1,200 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

จะงะ จาเงิน บานหนอง

เชียว  หมูที่ 12

 -  - 204,000 229,000 229,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
128

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 90.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

360 ตร.ม. ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ 

ซอย 2 บานนางซางเหมย

 แชแสง ถึงบานนายจะหา

 จะสี บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

 -  -  - 198,000 198,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

129
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

76 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว   หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 60.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

180 ตร.ม. ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายลีฟู  อาสือ 

 บานหนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  - 99,000 99,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
130

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 30.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

90 ตร.ม. ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ 

ซอย  บานนางสาว

ธัญธิญาวรรณ ปอวา  

บานหนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  - 50,000 50,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

131
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

78 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 32.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

96.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

มานิตย กุยแกว  บาน

หนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  -    53,000       53,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

132
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

79 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 52.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

156.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

ดาวิ จะเตาะ   บานหนอง

เขียว หมูที่ 12

 -  -  - 86,000 86,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

133
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

80 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว   หมูที่ 12

 บานนายจะยอ จะเดอ ถึง

บานนางนาเหวย จะโอ

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 80.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

320.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

จะยอ จะเดอ บานหนอง

เขียว หมูที่ 12

 -  -  -  - 176,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

134
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว    หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

 65.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

195.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

ปญญา ลอสือ บานหนอง

เขียว หมูที่ 12

 -  -  -  - 108,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

135
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 80.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

320.00 ตร.ม.  ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอย 3  บาน

หนองเขียว      หมูที่ 12

 -  -  -  - 176,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
136

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

83 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 80.00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

320.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยขางศาลา

อเนกประสงคหมูบาน   

บานหนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  -  - 176,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
137 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว    หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 100.00 ม. หนา 0.15

 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

400.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

จะมู บานหนองเขียว หมู

ที1่2

 -  -  -  - 220,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

138
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 13

85 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.      

 ยาว 35.00 ม หนา 

0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 105 ตร. ม. ชนิดไม

มีไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานบัวเงา 

ใจมูล  บานปาสักทอง  

หมูที่ 13

    88,000 -  -  -  -        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

139
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

86 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.      

 ยาว 34.50 ม หนา 

0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 138 ตร. ม. ชนิดไม

มีไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

นพดล เกียรติยศ บานปา

สักทอง  หมูที่ 13

    76,000 -  -  -      132,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

140
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

เชื่อมถนนสายหลักบริเวณ

ซุมหมูบานบานปาสักทอง 

หมูที่ 13 (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)  

ครั้งที่ 2/2561 หนา 26)

เพื่อใหถนนมี

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาของ

ประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เชื่อมถนนสายหลัก       

 หนา 0.15 ม. ปริมาณ

งานคอนกรีตไมนอยกวา 

203.00 ตร.ม. พรอม

วางทอ คสล.ขนาดเสนผา

ศูนย กลาง 0.60 ม. 

จํานวน 20 ทอน บริเวณ

ซุมหมูบานบานปาสักทอง

 หมูที่ 13

 -    139,000  -  -  - จํานวนถนนค

สล.

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

141
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

88 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.      

 ยาว 30.00 ม หนา 

0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 120 ตร. ม. ชนิดไม

มีไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอยบานนาย

อินจันทร บุญตัน      

บานปาสักทอง หมูที่ 13

- - 66,000  -  -        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
142

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 

4.00 ม.   ยาว 50.00 ม

 หนา 0.15 ม. (พื้นที่ไม

นอยกวา 200.00 ตร.

ม.)ชนิดไมมีไหลทาง   

พรอมปายโครงการ     

บานนายชาติ เทพสุภา  

บานปาสักทอง หมูที่ 13

- - 110,000  -  -        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

143
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

90 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคสล. ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 136.00 

ม หนา 0.15 ม. รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 

544.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ บานนายเปง 

ปนนา ถึงบานนายภพ 

มณีวรรณ บานปาสักทอง

 หมูที่ 13

- -  -    149,600      149,600        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

144
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

91 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปาสักทอง หมูที่ 13  

ทางขึ้นพระธาตุศรีสักทอง

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 117.00 ม หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

468.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ทางขึ้นพระธาตุ

ศรีสักทอง  บานปาสัก

ทอง หมูที่ 13

- -  -    258,000      258,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
145

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.  

ยาว 175.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 700.00 ตร.ม.

 ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ ซอย

บานนายประวิง จันทรา

 -  -  - 385,000 385,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
146 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

93 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานปาสักทอง     หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.  

ยาว 40.00 ม หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 120.00ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ซอยบาน

นายทองสุข ศรีกัลยา  

บานปาสักทอง หมูที่ 13

- - -  - 66,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

147
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

94 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.    

ยาว 50.00 ม หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 150.00 ตร.ม.

 ชนิดไมมีไหลทาง     

พรอมปายโครงการ        

 ซอยบานนายอนันต อิ่น

สุวรรณ   บานปาสักทอง 

 หมูที่ 13

- - -  - 83,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
148

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

95 โครงการเสริมไหลทาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ราง

ระบายน้ํา ฝาครอบไหลทาง

 บานปาสักทอง  หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก 

และความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาของ

ประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ํา  ระยะทาง 

500.00 ม. บาน

นางสาวศรีบาย พรม

โวหาร ถึงบาน  นาย

อาคม  มณีรัตน

 -  -  -  - 750,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

96 โครงการเสริมไหลทาง

พรอมวางทอระบายน้ํา ราง

ระบายน้ํา ฝาครอบไหลทาง

  บานปาสักทอง หมูที1่3

เพื่อความสะดวก

และความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาของ

ประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ํา  ระยะทาง 

320.00 ม. บานนาย

สุทัศน ที่ปรึกษาถึงบาน

นายบุญเลื่อน เพชรัตน

 -  -  -  - 480,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
149

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการระดับตําบล

97 โครงการกอสรางโรงจอดรถ

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2561 

หนา 28)

เพื่อเปนที่จอดรถ

สําหรับพนักงาน

และประชาชน

ทั่วไปที่มาติดตอ

ราชการองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

โรงจอดรถขนาดกวาง 

7.00 ม.  ยาว 30.00 ม.

 สูง 3.00 ม. พรอมเท

คอนกรีตพื้นกวาง 7.00 

ม. ยาว 30.00 ม. หนา 

0.15 ม. กวา 224.00 

ตร.ม.

 - 300,000    -  -  - จํานวนโรงจอด

รถ

มีที่จอดรถ

สําหรับ

พนักงานและ

ประชาชนทั่วไป

ที่มาติดตอ

ราชการ

องคการบริหาร

สวนตําบลแม

กรณ

กองชาง

งบประมาณ
150

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

98 โครงการตอเติมอาคาร

สํานักงานฝงทิศตะวันออก

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน

และการ

ใหบริการกับ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ

ปรับปรุงตอเติมอาคาร

สํานักงาน ขนาดกวาง 

3.80 ม. ยาว 10.00 ม.

 สูง 2.80 ม. สํานักงาน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

 -  -   385,000  -  - พื้นที่

สํานักงานที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

การบริหารงาน

และการบริการ

ประชาชนมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

กองชาง

151
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

99 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตภายในที่ทําการ

สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

เพื่อปรับปรุงถนน

ในบริเวณที่ทําการ

 อบต.แมกรณ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว

 240.00 ม. หนา 0.15

 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

 1,440 ตร.ม. พรอม

ปายโครงการ ภายใน

บริเวณสํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

 - -   792,000    792,000  - รอยของ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ 

เดินทางสะดวก

เพื่อความ

สะดวก และ

ปลอดภัย 

สําหรับ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ

ภายใน อบต.  

แมกรณ

กองชาง

2,604,000 2,393,000 4,704,000 12,441,325 13,859,325

16 16 19 53 60

152
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมและ

สงเสริมอาชีพใหกับกลุม

ตางๆในพื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่ออบรมและสงเสริม

อาชีพใหกับกลุมตาง ๆ เชน

 กลุมพัฒนาสตร,ี ผูสูงอายุ

,ผูติดเชื้อ,ผูดอยโอกาศ 

และกลุมอาชีพตางๆ

สงเสริมอาชีพกลุม

ตางๆ เชน แปรรูปเห็ด

,กลุมทําแหนม, กลุม

ไมกวาด,กลุมจักรสาน

,กลุมน้ําสมุนไพร,กลุม

ผักปลอดสารพิษ

,กลุมปุย,กลุมเย็บผา

,กลุมชาวนา,กลุมทํา

ดอกไมจากกานกลวย

 กลุมทําดอกไมและ

ของใชจากวัสดุเหลือ

ใช  กลุมพัฒนาสตรี 

ฯลฯ

10,000 50,000 150,000 150,000 150,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนอยูดีมี

สุข มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

153

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2565 – 2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด  ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                                                                     ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการดูแลชวยเหลือ

ผูสูงอายุผูพิการ

ผูดอยโอกาส

เพื่อสนับสนุนสงเสริม

สวัสดิการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสพื้น 

ที่ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ผูสูงอายุผู

พิการ

ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแล

ผูสูงอายุ ผูพิการ

 ผูดอยโอกาส 

ไดรับการดูแล

เอาใจใส

สนง.ปลัด

3 โครงการอบรมใหความรู

แกเด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อและ

ผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ

 ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาส

พื้นเด็กเยาวชน, 

สตร,ีผูสูงอายุ,ผูติด

เชื้อ,ผูดอยโอกาส

ในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

กลุมเปาหมาย

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

4 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน

คณะกรรมการหมูบาน 

และ อสม.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชนคณะกรรมการ

หมูบานและ อสม.

ผูนําชุมชน

คณะกรรมการและ

 อสม.หมูบาน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูนําชุมชนและ

คณะกรรมการ

หมูบานไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (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 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

เด็กและเยาวชน

ไดรับการพัฒนา

เติบโตเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ

สนง.ปลัด

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 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

เด็กและเยาวชน

ความรูและความ

เขาใจในการ

ปองกันและ

รักษาตัวเองจาก

โรคเอชไอวี

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการเยี่ยมบาน

ผูสูงอายุ , ผูพิการ , ผูปวย

เอดสและผูดอยโอกาส

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ

ใหผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย

เอดสและผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุ, ผูพิการ,

ผูปวยเอดสและ

ผูดอยโอกาสใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูสูงอายุ, ผูพิการ

,ผูปวยเอดสและ

ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแล

เอาใจใส ทําใหมี

ความสุขและ

เห็นคุณคาของ

ตนเอง

สนง.ปลัด

8 โครงการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย

เอดส, ดอยโอกาสและ

ประชาชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ , ผูพิการ, ผูปวย

เอดส, ผูดอยโอกาสใหดีขึ้น

ผูสูงอายุ,ผูพิการ, 

ผูปวยเอดส, ดอย

โอกาสในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูสูงอายุ , ผู

พิการ, ผูปวย

เอดส, 

ผูดอยโอกาส 

ไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหดี

ขึ้น

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการอบรมใหความรู

การปองกันการละเมิด

สิทธิเด็กและสตรี

เพื่อใหกลุมเด็กและสตรี มี

ความรูความเขาใจในเรื่อง

การปองกันการละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

เด็กและสตรีมี

ความรูความ

เขาใจในเรื่อง

การปองกันการ

ละเมิดสิทธิเด็ก

และสตรี

สนง.ปลัด

10 โครงการอบรมและ

สงเสริมอาชีพการปลูกผัก

ปลอดสารพิษในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริม สนับสนุนให

แตละครัวเรือนปลูกผักโดย

ไมใชสารเคมี

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ลดตนทุนการ

ผลิต, ลดการใช

สารเคมี มีผัก

ผลไมที่ปลอด

สารพิษไวบริโภค

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหประชาชนมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้นตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแม

กรณสามารถนํา

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใน

การดําเนินชีวิต 

แกไขปญหา

ความยากจน

สนง.ปลัด

158
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการเลี้ยงปลา 

เลี้ยงกบ เลี้ยงไกไข บาน

แมสาด หมูที่ 4 (ขอเสนอ

สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ

เมืองเชียงราย(ตาม

โครงการสงเสริมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง)

เพื่อเปนการลดคาใชจาย 

และเพิ่มรายไดภายใน

ครัวเรือน ใหกับประชาชน 

 ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพื้น  

ที่ บานแมสาด 

หมูที่ 4

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

และลดภาระ

คาใชจายภายใน

ครัวเรือน

159
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓ โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพและศึกษาดูงาน

ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

 พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจางองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก

สภาทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่น

 พนักงานสวน

ตําบลและ

พนักงานจาง

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภา

ทองถิ่น  พนักงาน

สวนตําบล และ

พนักงานจาง

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

 มีศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

๑๔ โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพและศึกษาดูงาน

ของสตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก

กลุมพัฒนาสตรีตําบล    

แมกรณ

กลุมพัฒนาสตรี

ตําบลแมกรณ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

กลุมพัฒนาสตรี

ตําบลแมกรณ มี

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕ สงเคราะหผูยากจน เด็ก 

เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผู

พิการและผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนใหดีขึ้นและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชน

ยากจน เด็ก 

เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุ ผูพิการ

และผูดอยโอกาส 

พื้นที่ตําบลแมกรณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูยากจนเด็ก 

เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุคน

พิการและ

ผูดอยโอกาส 

ไดรับการ

สงเคราะหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สนง.ปลัด

๑๖ ทบทวนการจัดทําแผน

ชุมชนระดับหมูบานและ

ระดับตําบล

เพื่อบูรณาการทํางาน

รวมกันระหวางภาค

ประชาชนและภาครัฐใน

การใชงบประมาณอยาง

สรางสรรค

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ไดรับขอมูล

ความตองการ

ของประชาชน

ในพื้นที่เพื่อ

นําไปพัฒนาดาน

ตาง ๆ

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการ

หมูบานในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มความรู ทักษะ 

ประสบการณการทํางาน

ของคณะกรรมการหมูบาน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ

หมูบานในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

คณะกรรมการ

หมูบานมีความรู

 ทักษะและ

ประสบการณ 

การทํางาน มาก

ขึ้น

สนง.ปลัด

18 โครงการสงเสริม

สนับสนุนคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนา สงเสริม     

และสนับสนุนใหผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

โรงเรียนผูสูงอายุ

ในพื้นที่ตําบล    

แมกรณ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สนง.ปลัด

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการอบรมสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อใหสูงอายุไดรับความรู

เรื่องการดูแลสุขภาพ ดาน

ตาง ๆ

ผูสูงอายุในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูสูงอายุมีความรู

เรื่องการดูแล

สุขภาพตัวเองใน

ดานตาง ๆ

สนง.ปลัด

20 เพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของคณะ

ผูบริหาร,ส.อบต.,พนง.

สวนตําบล,พนง.จาง 

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ มีความรู ความ

เขาใจ ในเรื่องการคัดแยก

ขยะ และเกิดความตระหนัก

ในการจัดการขยะ

ผูนําชุมชน ,

ประชาชนทั่วไป

และสวนราชการ

ในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

 ในเรื่องการคัด

แยกขยะ และเกิด

ความตระหนักใน

การจัดการขยะ

สนง.ปลัด

21 โครงการปรับปรุงลานกีฬา

   บานเวียงหวาย  หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ

หมูบาน

ปรับปรุงลานกีฬา

ของหมูบานเวียง

หวาย  หมูที่ 2

- - - 100,000 100,000 รอยละของ

ประชาชนที่มา

ใชลานกีฬา

ประชาชนใน

พื้นที่มีลานกีฬา

สําหรับออก

กําลังกาย

กองชาง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการปรับปรุงลานกีฬา

 บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ

หมูบาน

ปรับปรุงลานกีฬา

ของหมูบานแม

สาด หมูที่ 4

- - - 100,000 100,000 รอยละของ

ประชาชนที่มา

ใชลานกีฬา

ประชาชนใน

พื้นที่มีลานกีฬา

สําหรับออก

กําลังกาย

กองชาง

23 โครงการอสม.สัมพันธ เพื่อสรางความพันธและ

ความสามัคคีระหวางอสม.

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

จัดกิจกรรมเพื่อ

สรางความ 

สัมพันธระหวาง 

อสม.ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกิด

ความสัมพันธที่

ดีและความ

สามัคคีระหวาง

 อสม.

อสม.ในพื้นที่มี

ความสัมพันธที่ดี

 และมีความ

สามัคคีตอกัน

สนง.ปลัด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุ 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที2่/2561 หนา12)

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ ของผูสูงอายุ

กอสรางอาคาร

ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพ

โรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณ 

ขนาดกวาง 

10.00 ม. ยาว 

17.00 ม. สูง 

4.00 ม.

    1,000,000  - - - - จํานวนอาคาร ผูสูงอายุมี

สถานที่ในการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน (แผนพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที1่/2562 หนา7)

 1. เพื่อใหสตรีในทองถิ่น

ไดรับความรู ดานการ

จัดทําบัญชีครัวเรือนของ

ตน                            

 2. เพื่อใหสตรีในทองถิ่น

รูจักออม  และมีความ

ระมัดระวังในการใชจาย

มากขึ้น                      

3. เพื่อไดนําความรูไป

ประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน

กลุมพัฒนาสตรี

และกองทุน

บทบาทพัฒนา

สตรีตําบลแมกรณ

- 150,000   150,000   150,000   150,000   รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

1. กลมเปา หมาย

ในทองถิ่นไดมีการ

จัดทําบัญชี

ครัวเรือน           

 2.กลุม เปาหมาย

ในทอง ถิ่นรูจัก

ออมและ

ระมัดระวังในเรื่อง

การใชจายมากขึ้น

   3. กลุมเปา 

หมาย ในทองถิ่น

ไดนําความรูที่ได

ไปประยุกตใชกับ

ชีวิต ประจํา  วัน

สํานักปลัด

 , กลุม

พัฒนาสตรี

,กองทุน

บทบาท

พัฒนาสตรี

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการตลาดประชารัฐ

ทองถิ่นสุขใจ

1. เพื่อสงเสริมใหมีพื้นที่

การตลาดใหม               2.

 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

พื้นที่คาขายเพิ่มมากขึ้น       

         3. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

โครงการตลาด

ประชารัฐภายใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

วางไว

1. มีพื้นที่

การตลาดใหม 2.

 ประชาชนมีพื้นที่

คาขายเพิ่มมากขึ้น

 3. ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึน

เพิ่มขึน

สํานักปลัด

27 โครงการเพาะเห็ดนางฟา

โรงเรียนแมกรณโครงการ

เพาะเห็ดนางฟาโรงเรียน

เพื่อใหเด็กมีความคิดสราง 

สรรคและจิตนาการมีการ

พัฒนาทักษะอาชีพเปนการใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

สามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

จํานวน 141 คน - 10,000 - - - นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป

ที1่ – 6 มี

ความรูเกี่ยวกับ

การเพาะเห็ด

นางฟารอยละ

100

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการเพาะ

เห็ดนางฟาได

  โรงเรียน

บานแม

กรณ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการบําเพ็ญประโยชน เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรมมีจิต

สาธารณะประโยชนในการ

ชวยเหลือผูอื่น

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณทุกคน

- 10,000 - - - นักเรียนมี

ความอยากที่

จะชวย เหลือ

ผูอื่นรอยละ 

100

นักเรียนมีจิต

สาธารณะ

ประโยชน  

สามารถชวย 

เหลือผูอื่นได

โรงเรียน

บานแม

กรณ

168
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการเลี้ยงไกพันธุไข เพื่อเปนอาหารกลางวัน

นักเรียน

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณ 

จํานวน 162 คน

- - 20,000 - - นักเรียนรอยละ

 100

นักเรียนมีไขไก

เปนอาหาร

กลางวันไว

รับประทาน

กอง

การศึกษา

ฯโรงเรียน

บานแม

กรณ

30 โครงการเพาะเห็ดฟาง

เพื่อการศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1 - 6

เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง

 มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการ

ทํางานอยางเปน

ระบบและเปนการ

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

- - 10,000 - - นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา   

 ปที่ 1 – 6   

รอยละ 80

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการเพาะ

เห็ดฟางเปนการ

นอมนําหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวันได

โรงเรียน

บานแม

กรณ

169
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการสรางสรรคยุว

เกษตรกรตามรอยพอ

เพื่อใหเกอดความรูรอบ ตัว

 มีทักษะในการวาง 

แผนงานการทํางานอยาง

เปนระบบ ลดปญหาของ

สังคม และเปนการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการดําเนินชีวิต

นักเรียนประถม 

ศึกษาปที่ 5 – 6 

ทุกคน

- - - 30,000 - นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป

ที1่ – 6 มี

ความรูความ

เขาใจมีทักษะ

ดานการเกษตร

เบื้องตนและ

เปนการนําเอา

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช

ในชีวิตประจํา 

วันรอยละ 80

นักเรียนสามารถ

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

กอง

การศึกษา

ฯโรงเรียน

บานแม

กรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการประดิษฐดอกไม

แหง

เพื่อใหนักเรียนมีความรู

และทักษะสามารถนําไป

เปนอาชีพเพริมไดและเปน

การใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและสามารถ

เผยแพรความรูใหกับผูอื่นได

นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาทุกคน

- - 10,000 - - นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา

ทุกคน

นักเรียนมีอาชีพ

เสริม เปนการใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนและ

สามารถเผยแพร

ความรูแกผูอื่นได

โรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ

33  โครงการถนอมอาหาร เพื่อใหนักเรียนมีความรู

สามารถถนอมอาหารที่ถูก

สุขลักษณะสะอาด

ปลอดภัยในการบริโภคมี

วัตถุดิบในการปรุงอาหาร

ในชวงฤดูที่ขาดแคลน

นักเรียน

ระดับ

ประถมศึกษาทุกคน

- - 10,000 - - นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา

ทุกคน

นักเรียนมีความรู

ในการถนอม

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

สะอาดปลอดภัย

ในการบริโภค

ในชวงฤดูที่ขาด

แคลน

โรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการประดิษฐของใช

จากเศษวัสดุเหลือใชใน

ทองถิ่น

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจ หลักการเลือกใช

วัสดุอุปกรณที่เหลือใช

นํามาประดิษฐและ

สามารถนําไปเปนอาชีพ

เสริมได

นักเรียน

ระดับ

ประถมศึกษาทุกคน

- - - 10,000 - นักเรียน

ระดับ

ประถมศึกษา

ทุกคน

นักเรียนสามารถ

มีความรูในการ

ประดิษฐจาก

สิ่งของที่เหลือใช

และสามารถ

นําไปเปนอาชีพ

เสริมได

โรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ

35 โครงการจัดดอกไมสด

และงานใบตอง

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจหลักการเลือกใชวัสดุ

อุปกรณหลักการจัดดอกไม

งานใบตองและสามารถ

นําไปเปนอาชีพเสริมได

นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาทุกคน

- - - 10,000 - นักเรียน

ระดับ

ประถมศึกษา

ทุกคน

นักเรียนสามารถ

มีความรูในการ

จัดดอกไมสด

และงานใบตอง

สามารถนําไป

เปนอาชีพเสริมได

กอง

การศึกษา

ฯโรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการพัฒนาของกลุม

พัฒนาสตรีตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกลุมในการ

สรางงาน สรางอาชีพ 

สรางรายไดแกกลุมสตรี

ภายในหมูบานในเขตพื้นที่

ตําบลแมกรณ

กลุมพัฒนาสตรี

ตําบลแมกรณทั้ง 

13 หมูบาน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุมพัฒนา

สตรีตําบลแม

กรณสามารถ

ดําเนินการ

บรรลุตาม

วัตถุประสงค

กลุมพัฒนาสตรี

มีอาชีพเสริม 

เพิ่มรายไดใหแก

ครอบครัว

สํานักงาน

ปลัด งาน

พัฒนา

ชุมชน

37 โครงการพัฒนาชมรม

ผูสูงอายุตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการสงเสริมการ

รวมกลุมของผู สูงอายุ

ตําบลแมกรณ เพื่อสราง

ประสบการณการเรียนรู 

สรางสุขภาพพลานามัยทั้ง 

กายและจิตใจเปนการ

พบปะเพื่อแลก เปลี่ยนการ

เรียนรูของผูสูงอายุตําบล

แมกรณ

ผูสูงอายุตําบล  

แมกรณทั้ง 13 

หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณ

ทั้ง 13 

หมูบานบรรลุ

ตาม

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

กลุมผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณได

พบปะระหวาง

ผูสูงอายุดวยกัน

ทําใหมีสุขภาพ 

จิตใจที่ดี

สํานักงาน

ปลัด งาน

พัฒนา

ชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โครงการสนับสนุนเพื่อ

การพัฒนาชุมชนยั่งยืน

ตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการขับเคลื่อน

ภารกิจของหมูบาน พัฒนา

ศักยภาพของ

คณะกรรมการหมูบานใหมี

ความรู ความเขาใจบทบาท

 อํานาจหนาที่ตามระเบียบ

กฎหมายเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดของ

ประชาชน

ทั้ง 13 หมูบาน 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 คณะกรรมการ

หมูบาน ทั้ง 13

 หมูบานบรรลุ

ตาม

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

คณะกรรมการ

หมูบาน มีความ 

รู ความเขาใจ

เกี่ยวกับบทบาท

 อํานาจหนาที่

ของตนเอง

สํานักงาน

ปลัด งาน

พัฒนา

ชุมชน

39 โครงการสงเสริมอาชีพ

ชางตัดผมนักเรียน

เพื่อเปนการสงเสริมการ

ฝกทักษาอาชีพการตัดผม

ใหกับนักเรียน

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณ 

จํานวน 162 คน

- - - 20,000      - นักเรียนรอยละ

 100

นักเรียนมีทักษะ

อาชีพดานการ

ตัดผมนักเรียน

โรงเรีบน

บานแม

กรณ และ

กอง

การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการประดิษฐของใช

จากวัสดุธรรมชาติ (ไม

กวาดทางมะพราวและไม

กวาดดอกหญา)

เพื่อเปนการเสริมทักษะใน

การสรางอาชีพใหกับ

นักเรียน

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณ 

จํานวน 129 คน

- - - - 20,000      นักเรียนรอยละ

 100

นักเรียนมีทักษะ

การสรางอาชีพ

ในอนาคต

โรงเรีบน

บานแม

กรณ และ

กอง

การศึกษา

41 โครงการนอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สู

โรงเรียนบานปางริมกรณ

เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม

การเรียน การสอนเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรมและ

รูจักประหยัด อดออม

นักเรียนชั้นอนุบาล

 1-ป.6 โรงเรียน

บานปางริมกรณ 

จํานวน 73 คน

- - 10,000      - - รอยละ 100 

ของนักเรียน

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณได

เขารวม

กิจกรรม

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ผูเรียนเกิดความ

ตระหนักรูคุณคา

มีความรูความ

เขาใจในการ

ดําเนินชีวิตรูจัก

ประหยัด อด

ออม ใชชีวิต

แบบพอเพียง

โรงเรีบน

บานปาง

ริมกรณ 

และกอง

การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณ

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2/2561 หนา12)

1. เพื่อสงเสริมกิจกรรม

กลุมของผูสูงอายุในการทํา

กิจกรรมรวมกัน            

2. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

ความรูอยางตอเนื่องใน

การดูแลสุขภาพกายและ

จิตใจ                          

 3. เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ

ใหกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

100,000   100,000      100,000    100,000    100,000 ผูสูงอายุมี

ความสุข

สุขภาพแข็งเรง

สุขภาพจิตทีดีมี

กําลังใจไมเปน

โรคซึมเศรา

1. ความตอเนื่อง 

ยั่งยืนผูสูงอายุ

ไดรับการเยี่ยม

บานและดูแล

อยางตอเนื่องทุก

เดือนโดยสห

วิชาชีพ     2. 

ผูสูงอายุหวง  ใย

ไมทอดทิ้งกันมี

การรวม กลุม

ชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน             

 3. ผูสูงอายุ

สุขภาพแข็งแรงอยู

ในสังคมไดอยางมี

ความสุข

สํานักงาน

ปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. เพื่อสงเสริมกิจกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรม     

 5. เพื่อสงเสริมอาชีพ เพิ่ม

รายไดใหผูสูงอายุ

4. ผูสูงอายุมี

ความสุข มี

รอยยิ้มมีกําลังใจ

ไมเปนโรคซึงเศรา

และสุขภาพดี มี

รายไดเพิ่ม

43 โครงการฝกอบรมอาชีพ

ใหกับประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริม สนับสนุนให

ประชาชนมีอาชีพและ

รายไดเพิ่ม

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนไดรับ

การพัฒนาและ

สงเสริมอาชีพ มี

รายไดเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

3,596,000 2,906,000 3,126,000 3,336,000 3,286,000

27 30 33 34 31

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตางๆ เชนกีฬาภายในตําบล

แมกรณ                       

 - โครงการกีฬาชมรม อปท.

   -โครงการแขงขันกีฬา 

ศพด.                          

 - โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียน ฯลฯ

เพื่อตานภัยยาเสพติดและ

เสริมสรางสุขภาวะอันดีแกผู

เลนกีฬา

จัดการแขงขันกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถดําเนิน

โครงการได

บรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

ตานภัยยาเสพติด 

เสริมสรางสุข

ภาวะอันดีแกผู

เลนกีฬา

กอง

การศึกษา 

รร.อบต.  

ศพด. ฯลฯ

2 สืบสานจัดงานประเพณีลอย

กระทง

เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณี

ทองถิ่น
งานประเพณีลอย

กระทง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

อนุรักษสืบสาน

งานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

กอง

การศึกษา

3 สืบสานจัดงานประเพณี

สงกรานตรดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุ (ปใหมเมือง)

เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
 งานประเพณี

สงกรานต

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูที่เขา

รวมโครงการ

อนุรักษ สืบสาน

งานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

กอง

การศึกษา

2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 สืบสานจัดงานประเพณี

หลอเทียนพรรษา

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

งานประเพณีหลอ

เทียนพรรษา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูที่เขา

รวมโครงการ

อนุรักษ สืบสาน

งานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

กอง

การศึกษา

5 โครงการรักษแมน้ํากรณ เพื่อใหนักเรียนนําความรู

และทักษะที่ไดไปพัฒนา

ชุมชน

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ครูจัดกิจกรรม

โดยใชสื่อและ

แหลงเรียนรูใน

ทองถิ่น

นักเรียนมีความ

รักและภาคภูมิใจ

ในทองถิ่นของตน

กอง

การศึกษา

6 โครงการสงเสริมศิลปะ จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนนาฏศิลปพื้นบาน

ลานนา

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนจัด

กิจกรรมการ

สอนนาฏศิลป

พื้นบานลานนา 

ในลักษณะของ

ชมรมสัปดาหละ

 1 ครั้ง

นักเรียนมีทักษะ 

สามารถนําความรู

ความสามารถที่

ไดรับแสดงผลงาน

ได

กอง

การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการสรงน้ําพระธาตุ

ศรีจอมจันทรประจํา

ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

พื้นที่ตําบลแมกรณ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สามารถดําเนิน

โครงการได

บรรลุ

วัตถุประสงค

ทุกประการ

อนุรักษสืบสาน

งานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

กอง

การศึกษา

8 โครงการเด็กไทยใสใจภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 2/2561 หนา29)

1. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ

รักและหวงแหนเห็นคุณคา

ของภูมิปญญาทองถิ่น       

2. เพื่อใหโรงเรียนมีแหลง

เรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น

จัดกิจกรรมอุย

สอนหลานอยาง

นอยปละ 2 ครั้ง

 - 20,000      20,000      20,000      20,000      จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

1. นักเรียนได

เรียนรูเกี่ยวกับ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น  2. ครู

ไดจัดกิจกรรม

สงเสริมการ

เรียนรูจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น

กอง

การศึกษา

ฯ/โรงเรียน

อบต.แม

กรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3. เพื่อใหครูผูสอนไดจัด

กิจกรรมเรียนรูโดยใชภูมิ

ปญญาทองถิ่น              

4. เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน

 มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรม สําหรับนักเรียน

3. นักเรียนได

เรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่นจากแหลง

เรียนรูที่

หลากหลาย

315,000 375,000 375,000 375,000 375,000

181

รวมโครงการ

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการสืบสานดนตรี

พื้นเมืองโรงเรียนบานปาง

คึก

เพื่อเปนการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น

 ทั้งดนตรีพื้นเมืองและ

ฟอนลานนา เพิ่ม

ความสามารถพิเศษใหแก

นักเรียน เปนการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

หางไกลยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึก ชั้น 

ป.1 - ม.3

- 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนไดรับ

ความรูเกี่ยวกับ

เครื่องดนตรี

รอยละ 100

นักเรียนทุกคนที่

เรียนสามารถ

เลนดนตรี

พื้นเมืองและ

ฟอนประกอบ

เพลงได

โรงเรียน

บานปางคึก

10 โครงการอนุรักษแมไมมวย

ไทย

เพื่อเปนการปลูกฝงและ

สงเสริมใหนักเรียนออก

กําลังกายทําใหรางกาย

แข็งแรงและเปนการดํารง

รักษามรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติ

นักเรียนที่เขารวม

โครงการ จํานวน 

70 คน

10,000 - - - - นักเรียนที่เขา

รวมโครงการมี

ความรู

นักเรียนสามารถ

เผยแพรและ

ถายทอดความรู

มรดกทาง

วัฒนธรรมของ

ชาติได

กอง

การศึกษาฯ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการสงเสริมสุขภาพ

การออกกําลังกายเตนแอ

โรบิค

เพื่อสงเสริมการออกกําลัง

กาย เปนการใชเวลาวางให

เกิดประโยชน ทําให

หางไกลจากยาเสพติด

คณะครูและ

นักเรียนโรงเรียน

บานปางริมกรณ 

ทั้งหมด 80 คน

- 10,000 - - - นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ทั้งหมด 80คน

ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

และหางไกลจาก

ยาเสพติด

กอง

การศึกษา

ฯ  

โรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ

12 โครงการสงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนากีฬา

จังหวัดเชียงราย

เพื่อเปนการสงเสริมการ

กีฬาของจังหวัดเชียงราย

นักกีฬาที่เขารวม

การแขงขันทุกคน

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 นักกีฬาที่เขา

รวมการแขง 

ขัน รอยละ 

100

เปนการสงเสริม

นักกีฬาของ

จังหวัดเชียงราย

กอง

การศึกษา

ฯ  จังหวัด

เชียงราย  

สมาคม

กีฬาแหง

จังหวัด

เชียงราย
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการสืบสานประเพณี

นมัสการและสรงน้ําพระ

ธาตุดอยตุง

เพื่อเปนการสงเสริมและ

อนุรักษประเพณีทองถิ่น

อันดีงามใหคงอยูสืบตอไป

พุทธศาสนิกชน

ชาวเชียงราย 

คณะสงฆจังหวัด

เชียงราย สวน

ราชการ องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 พุทธศาสนิกชน

ชาวเชียงราย 

คณะสงฆ

จังหวัดเชียงราย

 สวนราชการ

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น ปละ 1

 ครั้ง

สงเสริมและ

อนุรักษ

ประเพณีทองถิ่น

อันดีงามใหคง

อยูสืบตอไป

กอง

การศึกษา

ฯวัดพระ

ธาตุดอยตุง

14 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนโรงเรียนบานปาง

คึก

สงเสริมใหนักเรียนมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง  

รักการออกกําลังกาย 

สรางความสามัคคีและ

หางไกลยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึกทุกคน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ

 100  ไดเขา

รวมโครงการ

นักเรียนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง สราง

ความสามัคคี มี

น้ําใจเปน

นักกีฬาและ

หางไกลยาเสพติด

โรงเรียน

บานปางคึก
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนในจังหวัดเชียงราย

1.เพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนาการศักยภาพ

ทางดานการกีฬา  สงเสริม

การใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและหางไกลยา

เสพติด                      

2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

ไดพัฒนาคุณธรรมและจริ

ยะธรรม  ใหรูแพ รูชนะ รู

อภัย

1.จัดกิจกรรม

สงเสริมแขงขัน

กีฬาใหนักเรียน

โรงเรียนบานแม

กรณ               

2.โรงเรียนในกลุม

เครือขายกลุมขุน

กรณดอนชัยและ

โรงเรียนตางๆใน

จังหวัดเชียงราย

- - 20,000 - - นักเรียนรอยละ

 100  ไดเขา

รวมโครงการ

1.นักเรียนตื่นตัว

ในการเลนกีฬา

และรักการออก

กําลังกายมากขึ้น

 2.นักเรียนมี

สวนรวมในการ

แขงขันและมี

ประสบการณใน

การเลนกีฬามาก

ยิ่งขึ้น

โรงเรียน

บานแม

กรณ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

ไดแสดงออกถึงความ 

สามารถในดานการกีฬา  

และพัฒนาคุณภาพของ

การกีฬาในระดับทองถิ่น  

เพื่อมุงสูระดับที่สูงขึ้นตอไป

3.นักเรียนมีการ

พัฒนาทักษะ

ทางดานการกีฬา 

 พัฒนาจากระดับ

ทองถิ่นสูระดับที่

สูงขึ้น

3.นักเรียนมีการ

พัฒนาการเลน

กีฬาทั้งในดาน

ทักษะ  เทคนิค

การเลน รู

ระเบียบ กฎ 

กติกาการ

แขงขันมากขึ้น  

 4.ปญหาสังคม

ตางๆโดยเฉพาะ

ยาเสพติดลดลง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5.นักเรียนรูจักใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชนโดย

การออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

  สงผลใหมี

สุขภาพ

พลานามัยและ

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

340,000 420,000 430,000 410,000 410,000

8 13 13 12 12

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

187
แบบ ผ.02



2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสรางหลักประกันดาน

รายไดแกผูสูงอายุ

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

9,000,000 9,000,000 10,200,000 12,000,000 13,000,000 รอยละรอยของ

ผูสูงอายุที่มีสิทธิ์

รับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุมีรายได

เพื่อใชจายใน

ชีวิตประจําวัน

สนง.ปลัด

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ

หรือทุพพลภาพ

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการทาง

สังคมใหแกคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยัง

ชีพความพิการ

2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 รอยละรอยของ

ผูพิการที่มีสิทธิ์

รับเบี้ยยังชีพ

ความพิการ

ผูพิการมีรายได

เพื่อใชจายใน

ชีวิตประจําวัน

สนง.ปลัด

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการทาง

สังคมใหแกผูปวยเอดส

เบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส จํานวน

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

ผูปวยเอดส ที่

ลงทะเบียนเพื่อ

ขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดสมี

รายไดเพื่อใชจาย

ในชีวิต ประจําวัน

สนง.ปลัด

11,750,000 11,750,000 13,450,000 15,750,000 17,250,000

3 3 3 3 3

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอและโรค

ไมติดตอในพื้นที่

เพื่อควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและไมติดตอ

ตางๆในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ควบคุม ปองกัน

และลดการ

ระบาดของโรคใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

สนง.ปลัด

2 โครงการปองกันโรคพิษ

สุนัขบาในพื้นที่

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

ในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

สนง.ปลัด

3 โครงการพนหมอกควันใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง) 

ครั้งที่ 1/2561 หนา 47 และ

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 

หนา15)

เพื่อปองกันโรค

ไขเลือดออกและโรคที่มียุง

เปนพาหนะ

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ปองกันโรค

ไขเลือดออกและ

โรคที่มียุงเปน

พาหนะในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

สนง.ปลัด

งบประมาณ

2.4  แผนงานสาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการรณรงคควบคุม

ปองกันโรคไขเลือดออก

ในพื้นที่

เพื่อควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออกในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ควบคุมและ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก

พื้นที่ตําบล     

แมกรณ

สนง.ปลัด

5 โครงการรณรงคปองกัน

โรคตางๆ ในพื้นที่

เพื่อรณรงคปองกันโรค

ตาง ๆ ในพื้นที่

พื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ปองกันโรคตางๆ

ในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

สนง.ปลัด

6 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน

คณะกรรมการหมูบาน

และ อสม.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชนคณะกรรมการ

หมูบาน และ อสม.

ผูนําชุมชน

คณะกรรมการและ

 อสม.หมูบาน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูนําชุมชนและ

คณะกรรมการ

หมูบานไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามปฏิธานศาต

ราจารยดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 1/2561 หนา 

14 และเปลี่ยนแปลงครั้ง

ที่ 2/2561 หนา 19)

1. เพื่อปองกันและควบคุม

การแพรระบาดโรคพิษ

สุนัขบาลดอัตราเสี่ยงของ

การเจ็บปวยและตายของ

ประชาชน จากสุนัขและ

แมวจรจัดในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

โครงการสัตว

ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา

ตามปฏิธานศาต

ราจารยดร.สมเด็จ

พระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี 

กรมพระศรี

สวางควัฒนวร

ขัตติยรานารี

41,000      41,000      80,000      80,000      80,000      1. ควบคุมการ

แพรระบาดของ

โรคพิษการเกิด

โรคพิษสุนัขบา

ในคนที่ถูกสุนัข

กัดในเขต

องคการบริหาร

สวนตําบลแม

กรณ   2. สุนัข

และแมวจรจัด

ในเขตองคการ

บริหารสวน

ตําบลแมกรณ

1. สามารถ

ควบคุมการแพร

ระบาดโรคพิษ

สุนัขบา ลดอัตรา

เสี่ยงของการ

เจ็บปวยและ

ตายของ

ประชาชน จาก

สุนัขและแมวจร

จัดในเขต

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ตําบลแมกรณ

ไดรับการฉีด

วัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

ยาคุมกําเนิด 

และควบคุม

ประชากรโดย

วิธีการทําหมัน 

 3. ประชาชน

มีความ

ตระหนักมาก

ขึ้นในการนํา

สัตวมาเลี้ยง

192
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน

สัตวตามโครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบาตามปฏิธาน

ศาตราจารยดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

 2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

1/2561 หนา 15 และ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

2/2561 หนา 20)

เพื่อสํารวจจํานวนสุนัข 

และแมวที่มีเจาของและไม

มีเจาของ

โครงการสํารวจ

ขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียน

สัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบาตาม

โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา

ตามปฏิธานศาตรา

จารยดร.สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวร

ขัตติยรานารี

4,100        4,100        10,000      10,000      10,000      จํานวนสุนัข

และแมวในพื่น

ที่ตําบลแมกรณ

การดําเนินการ

สํารวจจํานวน

สุนัขและแมว ที่มี

เจาของและไมมี

เจาของ

สํานักปลัด

115,100 255,100 300,000 300,000 300,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการตรวจคัดกรองเชิง

รุกและการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผูที่มีภาวะเสี่ยง

โรคmetabolic 

(โรคเบาหวาน,โรคความดัน

โลหิตสูง,โรคไตวายเรื้อรัง

,โรคหัวใจ) ในประชาชนอายุ

 ๓๕ ปขึ้นไป

1.เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงตอ

โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูงในประชาชนอายุ ๓๕

 ปขึ้นไป                      2.

เพื่อใหกลุมเสี่ยงสูงไดรับการ

สงตอและรับการรักษาตาม

มาตรฐานแนวทางที่กําหนด  

                     ๓ .เพื่อให

กลุมเสี่ยงไดรับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

๑.ประชาชนอายุ 

35 ป ขึ้นไปจํานวน

 2,427 คน         

 ๒.กลุมเสี่ยงจาก

การคัดกรองใน

ปงบประมาณ 

๒๕๕9 จํานวน 

259 คน โดยแยก

เปน            - กลุม

เสียงโรคความดัน

โลหิตสูงจํานวน 

212 คน

36,670 36,670 36,670 36,670 36,670 ๑.รอยละ80 

ของประชาชน

อายุ๓๕ปขึ้นไป 

ไดรับการคัด

กรอง

โรคเบาหวาน

และความดัน

โลหิตสูง         

2.รอยละ100 

ของกลุมเสี่ยงสูง

ไดรับการสงตอ

และรับการ

รักษาที่ได

มาตรฐาน

1.ประชากร

กลุมเปาหมาย

ไดรับการคัดกรอง

ภาวะเสี่ยงตอ

ภาระโรค 

METABOLIC  2.

กลุมเปาหมาย มี

ความรูละทักษะ

ในการสรางเสริม

สุขภาพ อยาง

เหมาะสม 

สามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยาง

ถูกตองในเรื่อง 

อาหาร อารมณ 

ออกกําลังกาย

สํานักงาน

ปลัดงาน

ฝายการ

รักษาพยาบา

ล ( รพ.สต. 

 แมกรณ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓.รอยละ 80 

ของกลุมเสี่ยงมี

ความรูในการดูแล

สุขภาพตนเองและ

ไดรับการติดตาม

เยี่ยมบาน

3.กลุมเปาหมายได

ตระหนักถึงการ

พัฒนาตนเองเปน

แบบอยางที่ดีแก

ครอบครัวและ

ประชาชนทั่วไปได

10 โครงการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาศักยภาพผูดูแล 

ผูปวยโรคเรื้อรัง

1.เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อรังไดรับ

การดูแลอยางทั่วถึงและ

ครอบคลุม                         

   2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขในการ

ดูแลผูปวยเรื้อรัง                  

  3.เพื่อลดอัตราการเกิด

ภาวะแทรกซอนในผูปวยโรค

เรื้อรัง

1.กลุมผูปวย 

จํานวน 30 คน     

      2.กลุม อสม. 

จํานวน 60 คน

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 1.ผูปวยเรื้อรัง

ไดรับการดูแล

อยางทั่วถึง     

2.ผูปวยเรื้อรังไม

เกิด

ภาวะแทรกซอน

 1.ผูปวยโรค

เรื้อรังไดรับการ

ดูแลอยางใกล ชิด

และครอบคลุม    

   2.อาสาสมัคร

สาธารณสุขมี

ศักยภาพในการ

ดูแลผูปวยเรื้อรัง 

 3.ผูปวยโรค

เรื้อรังไมเกิด

ภาวะแทรกซอน

สํานักงาน

ปลัดงาน

ฝายการ

รักษา 

พยาบาล 

(รพ.สต.แม

กรณ )

195
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการสงเสริมและพัฒนา

สุขภาพจิตในชุมชน

1.เพื่อสรางเครือขายและ

กําหนดแผนการดําเนินงาน

ดานสุขภาพจิต   2.เพื่อ

เสริมสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชน ในการดําเนินงาน

สุขภาพจิต     3.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพสังคมในการปองกัน

 สงเสริม ดูแล และฟนฟู

สมรรถภาพดานสุขภาพจิต

๑.กลุมผูปวยโรคไม

ติดตอเรื้อรังและ

กลุมเสี่ยง หมูบาน

ละ ๓ คนรวม 30 

คน      ๒.กลุม

ผูสูงอายุและผูดูแล 

หมูบานละ ๓ คน   

              ๓ .กลุม

ผูพิการและผูดูแล 

หมูบานละ ๓ คน

รวม 30 คน

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 1.เสริมสรางการ

มีสวนรวมของ

ชุมชนในการ

ดําเนินงาน

สุขภาพจิต   2.

มีการดําเนินงาน

การปองกัน 

สงเสริม ดูแล 

และฟนฟู

สมรรถภาพดาน

สุขภาพจิต

๑.สรางรวมมือมือ

ของภาคสวน

ตาง ๆ ในดานการ

สงเสริมสุขภาพจิต

ในชุมชน          

 ๒.ประชาชน

กลุมเปาหมาย

และกลุมเสียง

ภาวะทางจิตใน

พื้นที่ไดเรียนรู

ทางออกในการ

แกไขปญหา

สุขภาพจิตไดมาก

ขึ้น                
๓.ทีมสุขภาพ รพ.

สต.แมกรณ

สํานักงาน

ปลัด  งาน

ฝายการ

รักษาพยาบา

ล ( รพ.สต. 

    แมกรณ )

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔.กลุมผูปวยทางจิต

และผูดูแล  หมูบาน

ละ ๑ คน รวม 10

คน                   

๕.กลุมอาสา สมัคร

สาธารณสุข 

หมูบานละ ๓ คน

รวม 30 คน

และอาสาสมัคร

สาธารณสุข ต.แม

กรณ ไดเรียนรู

กระบวน การ

จัดการสุขภาพ

อยางมีสวนรวม

มากขึ้น

12 โครงการอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐานตาม

โครงการสุขอนามัยในชุมชน

และศูนยสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน ตําบลแมกรณ

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับใช

งานในศูนยและการจัดกิจกรรม

ประชา สัมพันธเกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขตางๆ และปรับปรุง

ศูนย(ศสมช.)เพื่อใชในการ

บริการประชาชนภาย ใน

หมูบานในเขตพื้นที่ตําบลแมกรณ

กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน

พื้นที่ตําบลแมกรณ 

ทั้ง 13 หมูบาน

97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูล

ฐานพื้นที่ตําบล

แมกรณ ทั้ง13 

หมูบานบรรลุ

ตาม

วัตถุประสงคที่

วางไว

สามารถตอบ สนอง

ความตอง การของ

ประชา ชนภาย ใน

หมูบานเกี่ยว กับ

การจัดกิจกรรม

ประชา สัมพันธ

และการบริการ

เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพของ

ประชาชนภายใน

หมูบานได

สํานักงาน

ปลัด  อสม.

ตําบลแม

กรณ ทั้ง 

13 หมูบาน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการอบรมชองปากผู

พิการและฟนฟูสุขภาพ

ชองปากแบบเชิงรุกใน

ชุมชน

1.เพื่อใหผูพิการมีทักษะใน

การดูแลทันตสุขภาพของ

ตนเอง                   2.

เพื่อใหผูดูแลผูพิการ

สามารถทันตสุขภาพตาม

ความเหมาะสมกับสภาวะ

ผูพิการได                   

3.เพื่อใหผูพิการไดมีทักษะ

ในการดูแลทันตสุขภาพ

ชองปากโดยการเยี่ยมบาน

รวมกับ   เวชปฏิบัติและ

งานแพทยแผนไทยอันจะ

สงเสริมใหผูพิการในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

ผูพิการที่ไดรับการ

ขึ้นทะเบียนผูพิการ

ในพื้นที่ตําบลแม

กรณจํานวน 90 

คน

28,000 - - - - 1.รอยละ 100

 ของผูพิการ

ไดรับการตรวจ

คัดกรองตาม

การขึ้นทะเบียน

ใหผูพิการ       

   2.รอยละ

100 ของผู

พิการไดรับการ

ตรวจสุขภาพ

ชองปาก

1.ผูพิการในเขต

พื้นที่ตําบลแม

กรณ ไดรับการ

ดูแลพัฒนา

ทักษะสงเสริม

ตามตัวชี้วัดใหดี

ขึ้น              

2.ผูพิการไดรับ

การตรวจเฝา

ระวังสงเสริม

สุขภาพสุขภาพ

ชองปากโดยทีม

ทันตเวชปฏิบัติ

ของ   รพ.สต.

แมกรณ

สํานักงาน

ปลัด  งาน

ทันตกรรม

 รพ.สต.

แมกรณ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.รอยละ80

ของผูพิการได 

รับการตรวจ

วินิจฉัยโรคใน

ชองปาก4.รอย

ละ 80 ของผู

เขารับการ

อบรมไดรับ

ความรู และ

สามารถดูแลผู

พิการไดอยาง

ถูกตอง

3.เกิดเครือขาย

ผูดูแลผูปวยใน

ระดับพื้นที่ อัน

จะสงผลในการ

ทํางานเชิงรุกมี

ประสิทธิ์ภาพ

มากยิ่งขึ้น        

 4.เกิดการบูร

ณาการงาน

สงเสริมสุขภาพ

โดยการเยี่ยม

บาน อันจะเนน

การสงเสริมในผู

ผูพิการไดรับการ

ดูแลอยางครอบ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการสงเสริมสุขภาพ

เด็กใหมีการเจริญเติบโต

และพัฒนาการสมวัย

1.เพื่อใหเด็ก0 - 5 ป 

ไดรับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการและมีการ
เจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย

 2. พอแมผูดูแลเด็ก อ.

ส.ม.สามารถเฝาระวังและ

สงเสริมพัฒนาการเด็กได

๑.พอแมและ

ผูปกครอง เด็ก 0 -

 5 ป จํานวน 

110 คน           

 2.ผูดูแลเด็ก 

จํานวน 5 คน

32,200 - - - - ๑.เด็ก 0 - 5 ป

ในเขต รพ.สต.

แมกรณไดรับ

การตรวจคัด

กรองพัฒนา 

การไมนอยกวา

รอยละ 80   

2.เด็ก 0 -5 ป

ในเขต รพ.สต.

แมกรณมี

พัฒนาการ

สมวัยไมนอย

กวารอยละ 85

1.เด็ก0 - 5 ป

โดยเฉพาะเด็ก

อายุ9,18, 30, 

42 เดือนทุกคนใน

เขตรพ.สต.แม

กรณได รับการคัด

กรองพัฒนา การ

รอยละ 100      

       2. เด็กอายุ

 9,18,30,42 

เดือนในเขต รพ.

สต. แมกรณมี

พัฒนาการสมวัย

เพิ่มขึ้นและพบ

พัฒนาการสงสัย

ลาชาไมนอยกวา

รอยละ 20

สํานักงาน

ปลัดงาน

ฝาย

สงเสริม

สุขภาพ 

รพ.สต.แม

กรณ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3. เด็กที่คัดกรองแลวสงสัย

ลาชาหรือชา ไดรับการ

กระตุนพัฒนาการ             

       4.เด็กที่ไดรับการ

กระตุนพัฒนาการแลวยัง

ลาชาไดรับการสงตอและ

วินิจฉัย

3.อ.ส.ม.จํานวน 20

 คน

3.เด็กอายุ

9,18,30,42 

เดือนไดรับการ

ประเมิน

พัฒนาการและ

พบพัฒนาการ

สงสัยลาชาไม

นอยกวารอยละ

 20              

4.เด็ก 0-5 ปที่

สงสัยพัฒนาการ

ลาชาที่อยูในเขต

 รพ.สต.แมกรณ

ไดรับการ

สงเสริม/กระตุน

พัฒนาการ และ

สงตอรอยละ 

100

3. เด็กที่สงสัย

พัฒนาการลาชา

ไดรับการสงเสริม/

กระตุนพัฒนาการ

และสงตอรอยละ

 100

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมกรณ   

หมูที่ 1 (แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 21

1 เพื่อใหประชาชนมีความรู

และมีทักษะในการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานมดวย

ตนเองอยางถูกตอง            

       2. เพื่อใหประชาชน

ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

เตาน

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

ตานภัยมะเร็งเตานม

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 จํานวนผูเขา

อบรม

1 ประชาชนมี

ความรูและทักษะ

ในคัดมะเร็งเตา

นมดวยตนเอง

อยางถูกตอง       

    2. ประชาชน

ไดรับการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานม

สํานักงาน

ปลัด

16 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมกรณ   

หมูที่ 1 (แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 21

1. เพื่อใหประชาชนมีความรู

ดานการดูแลสุขภาพตนเอง

อยางถูกตอง2. เพื่อให

ประชาชนตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง

โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ 

สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรม

พระศรี

สวางควัฒนวร

ขัตติยรานารี

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 จํานวนผูเขารับ

การอบรม

1. ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง       2. 

ประชาชน

ตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพของ

ตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมกรณ   

หมูที่ 1  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561หนา 22

1. เพื่อการปองกันการติด

เชื้อโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและโรคเอดส     

                    2. เพื่อให

ประชาชนมีความรูความ

เขาใจ และทักษะในการ

ปองกันตนเอง และมี

พฤติกรรมที่ปลอดภัยจาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

และโรคเอดส

โครงการชวยลด

การติดเชื้อเอดส

จากแมสูลูก

สภากาชาดไทยพระ

เจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี

 กรมหมื่นสุทธนารี

นาถ

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

สามารถปอง กัน

การติดเชื้อ

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและ

โรคเอดสได       

2. ประชาชน  มี

ความรูความเขาใจ

 และทักษะใน

การปองกันตนเอง

 และมีพฤติกรรม 

ที่ปลอดภัยจาก

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ และ

โรคเอดส

สํานักปลัด

งบประมาณ

203
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการพระราช ดําริดาน

สาธารณสุขบานเวียงหวาย 

หมูที่ 2 (แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 22

1. เพื่อใหความรูเรื่องมะเร็ง

เตานมใหแกผูที่เขาอบรม    

 2. เพื่อสงเสริมใหแมบาน มี

พฤติกรรมการตรวจเตานม

ตนเองที่ถูกตองและสม่ําเสมอ

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

6,230 6,230 6,230 6,230 6,230 จํานวนผูเขา

อบรม

1. กลุมเปา หมาย

 มีความรูเรื่องการ

ตรวจมะเร็งเตานม

เพิ่มมากขึ้นและ

สามารถนําไป

เผยแพรได       

2.กลุมเปา หมาย

 สามารถคนหา

มะเร็งเตานม

ตั้งแตระยะ

เริ่มแรกโดยการ

ตรวจเตานมดวย

ตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

204
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุขบานเวียงหวาย

 หมูที่ 2  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 23

1. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการดูแล

สุขภาพตนเอง               

        2. เพื่อพัฒนาให

ประชาชนในชุมชนและ 

อสม. ใหมีความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 จํานวนผูเขา

อบรม

1.กลุมเปา 

หมายสามารถ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองและผูอื่น

ได        2.กลุม

เปา หมายมี

ความรูเพิ่มมาก

ขึ้นความรูเพิ่ม

มากขึ้นและ

สามารถนําไป

เผยแพรได

สํานักงาน

ปลัด

205
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุขบานเวียงหวาย

 หมูที่ 2  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 24

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน                  

   2. เพื่อรณรงคใหบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

โครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

6,230 6,230 6,230 6,230 6,230 จํานวนผูเขา

อบรม

1.ประชาชนบาน

เวียงหวาย ม. 2

 มีความรูเรื่อง

การควบคุม

ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีนมาก

ขึ้น    2.

ประชาชนมีการ

บริโภคเกลือ

เสริมไอโอดีน

เพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

206
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานสวนดอก

  หมูที่ 3  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 24

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรค

หนอนพยาธิ                  

 2. เพื่อใหประชาชนหัน

มาบริโภคอาหารสุก 

สะอาด และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกัน

โรคหนอนพยาธิ

มากขึ้น          

 2. ประชาชน

หันมาบริโภค

อาหารสุก 

สะอาดและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น                

 3. ประชาชน

ไดรับการ

ตรวจหา

หนอนพยาธิ

สํานักงาน

ปลัด

207
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานสวนดอก  

หมูที่ 3  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561หนา 25

1. เพื่อใหประชาชนไดตรวจ

สุขภาพและมีความรูดานการ

ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  2. 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ดานการดูแลสุขภาพตนเอง

อยางถูกตอง 3. เพื่อให

ประชาชนเกิดความตระหนัก

และเห็นความสําคัญใหความ

สนใจและใสใจในครอบครัว

โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่

สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรม

พระศรี

สวางควัฒนวร

ขัตติยรานารี

5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง           

2. ประชาชนเกิด

ความตระหนัก

และเห็น

ความสําคัญให

ความสนใจและใส

ใจในสุขภาพของ

ตนเองและคนใน

ครอบครัว

สํานักงาน

ปลัด

208
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานสวนดอก

  หมูที่ 3 (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 26

1. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานมีความรูดานการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน     

 2. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษาพยาบาลเบื้องตนได

สามารถรักษาพยาบาล

เบื้องตนได

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานการปฐม

พยาบาลเบื้องตน

 2. ประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษา พยาบาล

เบื้องตนได

สํานักงาน

ปลัด

24 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมสาด 

 หมูที่ 4 (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 26

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรค การสรางเสริม

สุขภาพรักษาพยาบาล

เบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพ

 2. เพื่อใหประชาชนที่ไดรับ

ฝกอบรมไดนําความรูไป

ชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 จํานวนผูเขา

อบรม

ประชาชนกลุม 

เปาหมายมีความรู

ในการการดูแล

สุขภาพและ

สามารถชวยเหลือ

คนในชุมชนได

สํานักงาน

ปลัด

209
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมสาด 

 หมูที่ 4 (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 26

1 เพื่อกระตุนใหผูหญิง

ไทยตรวจเตานมดวยตนเอง

 และสนับสนุนสงเสริม

อุปกรณและสื่อตาง ๆ เพื่อ

ชวยในการวินิจฉัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ              

  2. ศึกษารูปแบบการ

ตรวจเตานมดวยตนเอง 

(Breast Self Exam หรือ 

BSE)อยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อการคนพบมะเร็งเตา

นมตั้งแตเริ่มแรก

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

สตรีในหมูบานมี

ความรูความ 

สามารถตรวจ

มะเร็งดวยตนเอง

 และเสียชีวิต

จากโรคนี้นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

210
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุขบานแมสาด  

หมูที่ 4  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 27

1. เพื่อสงเสริมใหหญิงมี

ครรภ  หญิงใหนมบุตร 

และเด็กทารก  แรกเกิด

จนถึงอายุ 5 ป ไดรับการ

บริการที่เหมาะสม และ

ไดรับความรูดานอาหาร

และโภชนาการ   2. เพื่อ

ชวยเหลือใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอด มี

การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการไดเต็มศักยภาพ

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

 กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

211
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเมืองรวง 

 หมูที่ 5  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 27

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรค

หนอนพยาธิ                 

2. เพื่อใหประชาชนหันมา

บริโภคอาหารสุก สะอาด 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกัน

โรคหนอนพยาธิ

มากขึ้น          

 2. ประชาชน

หันมา             

  3. ประชาชน

ไดรับการตรวจ 

หาหนอนพยาธิ

บริโภคอาหารสุก

 สะอาดและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

212
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเมืองรวง 

 หมูที่ 5  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 28

1. เพื่อใหความรูเรื่อง

มะเร็งเตานมใหแกผูที่เขา

อบรม    2. เพื่อสงเสริม

ใหแมประชาชนมี

พฤติกรรมการตรวจเตานม

ตนเองที่ถูกตองและ

สม่ําเสมอ

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

5,480 5,480 5,480 5,480 5,480 จํานวนผูเขา

อบรม

1. กลุมเปา 

หมายมีความรู

เรื่องการตรวจ

มะเร็งเตานม

เพิ่มมากขึ้นและ

สามารถนําไป

เผยแพรได       

2. กลุมเปา 

หมายสามารถ

คนหามะเร็งเตา

นมตั้งแตระยะ

เริ่มแรกโดยการ

ตรวจเตานมดวย

ตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

213
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเมืองรวง 

 หมูที่ 5  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 29

1. เพื่อรณรงค สงเสริมให

มีการพัฒนาและทําความ

สะอาดบานตามหลัก

สุขาภิบาล                    

 2. เพื่อสงเสริมพฤติกรรม

สุขอนามัยในครัวเรือนที่

ถูกตอง                        

 3. เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมในหมูบาน/

ชุมชน                         

 4. เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี

โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

สวนรวมในการ

พัฒนาและทํา

ความสะอาด

บานและชุมชน

ตามหลัก

สุขาภิบาล       

 2. ประชาชนมี

พฤติกรรม

สุขอนามัยใน

ครัวเรือนที่ถูกตอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

214
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางมุง  

หมูที่ 6  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 30

1. เพื่อใหความรูเรื่อง

มะเร็งเตานมใหแกผูที่เขา

อบรม                         

 2. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีพฤติกรรมการ

ตรวจเตานมตนเองที่

ถูกตองและสม่ําเสมอ

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยาตานภัย

มะเร็งเตานม

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. กลุมเปา 

หมาย มีความรู

เรื่องการตรวจ

มะเร็งเตานม

เพิ่มมากขึ้นและ

สามารถนําไป

เผยแพรได       

2. กลุมเปา 

หมายสามารถ

คนหามะเร็งเตา

นมตั้งแตระยะ

เริ่มแรกโดยการ

ตรวจเตานมดวย

ตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

215
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางมุง    

หมูที่ 6  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561หนา 30

1. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

ตนเอง                       2. 

เพื่อพัฒนาใหประชาชน 

ชุมชนมีความรูดานการดูแล

ชุมชนมีความรูดานการดูแล

สุขภาพของตนเองได

โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคฯ

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

ตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

  2.  ประชาชน

ในชุมชนมี

ความรูดสนการ

ดูแลสุขภาพของ

ตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

32 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางมุง    

หมูที่ 6  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561หนา 31

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน

โครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน มี

ความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกัน

โรคขาดสาร

ไอโอดีนมากขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

216
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. เพื่อใหประชาชนบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีนและ

อาหารเสริมไอโอดีน ทุก

หลังคาเรือน

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

2. ประชาชน

บริโภคเกลือเสริม

ไอโอดีนและ

อาหารเสริม

ไอโอดีนทุกหลังคา

เรือน

33 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานฝงหมิ่น 

 หมูที่ 7  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 31

1. เพื่อควบคุมปองกันและ

แกไขปญหาโรคขาดสาร

ไอโอดีนในพื้นที่        2. 

เพื่อใหประชาชนตระหนัก

ถึงการใชเกลือเสริมไอโอดีน

โครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

สามารถควบคุม

 ปองกัน และ

แกไขปญาโรค

ขาดสารไอโอดีน

ในพื้นที่ได       

 2. ประชาชนมี

การตระหนักถึง

การใชเกลือ

ไอโอดีนเพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

217
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานฝงหมิ่น   

หมูที่ 7  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561หนา 32

1. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานมีความรูดานการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน         

    2. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษาพยาบาลเบื้องตนได

โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคฯ

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนใน

หมูบานมีความรูดาน

การปฐมพยาบาล

เบื้องตน                

 2. ประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตนได

สํานักงาน

ปลัด

35 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานฝงหมิ่น   

หมูที่ 7  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง(เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561หนา 32

1. เพื่อใหคนในชุมชนมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและ

เด็กของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร มหา

วชิราลงกรณวรราช

ภักดี  

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 จํานวนผูเขา

อบรม

1. คนในชุมชนมี

ภาวะโภชนาการ

และสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

218
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. เพื่อใหคนในชุมชนมี

ความรูดานโภชนาการแม

และเด็ก

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

2. คนในชุมขนมี

ความรูดาน

โภชนาการแมและ

เด็กเพิ่มมากขึ้น

36 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานใหม  

หมูที่ 8  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 33

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน                  

    2. เพื่อใหประชาชน

บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

และอาหารเสริมไอโอดีน 

ทุกหลังคาเรือน

โครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

6,230 6,230 6,230 6,230 6,230 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกัน

โรคขาดสาร

ไอโอดีนมากขึ้น  

2. เพื่อให

ประชาชนบริโภค

เกลือเสริม

ไอโอดีนและ

อาหารเสริม

ไอโอดีน ทุก

หลังคาเรือน

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

219
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานใหม  

หมูที่ 8  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 33

1. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการดูแล

สุขภาพตนเอง               

 2. เพื่อพัฒนาให

ประชาชนในชุมชนและ 

อสม. ใหมีความรูดานการ

ดูแลสุขภาพของตนเองได

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

ตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

 2. ประชาชนใน

ชุมชนและอสม. 

ใหมีสุขภาพของ

ตนเองได

สํานักงาน

ปลัด

38 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานใหม  

หมูที่ 8  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 34

1. เพื่อใหความรูเรื่อง

มะเร็งเตานมใหแกผูที่เขา

รวมอบรม                    

   2. เพื่อกระตุนให

ประชาชนมีการตรวจเตา

นมดวยตนเองอยางถูกตอง

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

6,230 6,230 6,230 6,230 6,230 จํานวนผูเขา

อบรม

1.กลุมเปา หมาย

มีความรูเรื่อง

มะเร็งเตานมเพิ่ม

มากขึ้น            

 2. แมบาน

สามารถตรวจเตา

นมดวยตนเอง

อยางถูกตอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

220
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริบานปางกอก

  หมูที่ 9  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 34

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรคการสรางเสริม

สุขภาพ รักษาพยาบาล

เบื้องตน และการฟนฟู

สุขภาพ                       

 2. เพื่อใหประชาชนที่

ไดรับการฝกอบรม ไดนํา

ความรูไปชวยเหลือ

ประชาชนในทองถิ่นของตน

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

7,100 7,100 7,100 7,100         7,100 จํานวนผูเขา

อบรม

ประชาชนกลุม 

เปาหมายมี

ความรูในการ

ดูแลสุขภาพ 

และสามารถ

ชวยเหลือคนใน

ชุมชนได

สํานักปลัด

งบประมาณ

221
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริบานปางกอก

 หมูที่ 9  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 35

1. เพื่อกระตุนใหสตรีอายุ 

30 ปขึ้นไป ทําการตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง  

2. เพื่อสงเสริมใหความรู 

ทักษะการตรวจมะเร็งเตา

นมดวยตนเองใหแกสตรีที่

มีอายุ 30 ปขึ้นไป

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตาน

มะเร็ง

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

สตรีในหมูบานมี

ความรูความ 

สามารถตรวจ 

มะเร็งเตานม

ดวยตนเอง และ

เสียชีวิตจากโรค

นี้นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

222
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริบานปางกอก

  หมูที่ 9  (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 35

1. เพื่อสงเสริมใหหญิงมี

ครรภ หญิงใหนมบุตร และ

เด็กทารกแรกเกิดจนถึง

อายุ 5 ป ไดรับการบริการ

ที่เหมาะสม และไดรับ

ความรูดานอาหารและ

โภชนาการ                 

2. เพื่อชวยใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมี

การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการไดเต็มศักยภาพ

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

 กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

223
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริบานปางริม

กรณ  หมูที่ 10  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 36

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรค การสรางเสริม

สุขภาพ รักษาพยาบาล

เบื้องตนและการฟนฟู

สุขภาพ                      

 2. เพื่อใหประชาชนที่

ไดรับการฝกอบรมไดนํา

ความรูไปชวยเหลือ

ประชาชนในทองถิ่นของตน

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 จํานวนผูเขา

อบรม

ประชาชน

กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ดูแลสุขภาพ 

และสามารถ

ชวยเหลือคนใน

ชุมชนได

สํานักงาน

ปลัด

224
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริบานปางริม

กรณ  หมูที่ 10  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 36

1. เพื่อสงเสริมใหหญิงมี

ครรภ หญิงใหนมบุตร และ

เด็กทารกแรกเกิดจนถึง

อายุ 5 ป ไดรับการบริการ

ที่เหมาะสม และไดรับ

ความรูดานอาหารและ

โภชนาการ      2. เพื่อ

ชวยใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอดมี

การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการไดเต็มศักยภาพ

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

 กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

225
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริบานปางริม

กรณ  หมูที่ 10  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 37

1. เพื่อกระตุนใหสตรีอายุ 

30 ปขึ้นไป ทําการตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง   

2. เพื่อสงเสริมใหความรู 

ทักษะการตรวจมะเร็งเตา

นมดวยตนเองใหแกสตรีที่

มีอายุ 30 ปขึ้นไป

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

สตรีในหมูบานมี

ความรู ความ 

สามารถตรวจ

มะเร็งเตานม

ดวยตนเอง และ

เสียชีวิตจากโรค

นี้นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

45 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางปา

ออ  หมูที่ 11  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 37

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรคการสรางเสริม

สุขภาพเบื้องตน และการ

ฟนฟูสุขภาพ                

2. เพื่อใหประชาชนที่

ไดรับการฝกอบรม ไดนํา

ความรูไปชวยเหลือ

ประชาชนในทองถิ่นของตน

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 จํานวนผูเขา

อบรม

ประชาชนกลุม 

เปาหมายมี

ความรูในการ

ดูแลสุขภาพ 

และสามารถ

ชวยเหลือคนใน

ชุมชนได

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

226
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางปา

ออ  หมูที่ 11  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 38

1. เพื่อกระตุนใหสตรีอายุ 

30 ปขึ้นไป ทําการตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง  2. 

เพื่อสงเสริมใหความรู ทักษะ

การตรวจมะเร็งเตานมดวย

ตนเองใหแกสตรีที่มีอายุ 30

 ปขึ้นไป

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

สตรีในหมูบานมี

ความรูความ 

สามารถตรวจ 

มะเร็งเตานมดวย

ตนเอง และ

เสียชีวิตจากโรคนี้

นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

47 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางปา

ออ  หมูที่ 11  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 38

1. เพื่อสงเสริมใหหญิงมี

ครรภ หญิงใหนมบุตร และ

เด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 

5 ป ไดรับการบริการ ที่

เหมาะสม และไดรับความรู

ดานอาหารและโภชนาการ   

 2. เพื่อชวยใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอดมี

การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการไดเต็มศักยภาพ

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

 กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 จํานวนผูเขา

อบรม

แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

227
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

48 โครงการพระราช ดําริ

ดานสาธารณสุข บาน

หนองเขียว  หมูที่ 12  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 39

1. เพื่อใหประชาชนได

ตรวจสุขภาพและมีความรู

ดานการดูแลสุขภาพที่

เหมาะสม                     

 2. เพื่อใหประชาชนมี

ความรูดานการดูแล

สุขภาพตนเองอยางถูกตอง

   3. เพื่อใหประชาชนเกิด

ความตระหนักและเห็น

ความสําคัญใหความสนใจ

และใสใจในสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครัว

โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ 

สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวร

ขัตติยรานารี

6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยาง

ถูกตอง            

2. ประชาชนเกิด

ความตระหนัก

และเห็น

ความสําคัญให

ความสนใจและใส

ใจในสุขภาพของ

ตนเองและคนใน

ครอบครัว

สํานักปลัด

งบประมาณ

228
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการพระราช ดําริ

ดานสาธารณสุข บาน

หนองเขียว  หมูที่ 12  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 39

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน                 

 2. เพื่อรณรงคใหบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

โครงการควบคุม

โรคขาดสาร

ไอโอดีนของ

สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

6,230 6,230 6,230 6,230 6,230 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

บานหนองเขียว 

ม. 12 มีความรู

เรื่องการควบคุม

ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีนมาก

ขึ้น            2. 

ประชาชนมีการ

บริโภคเกลือ

เสริมไอโอดีน

เพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

229
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานหนอง

เขียว  หมูที่ 12  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 40

1. เพื่อคนหาเด็กขาด

สารอาหารรายใหม เพื่อ

ติดตามและดูแลเด็กขาด

สารอาหารทั้งรายใหมและ

รายเกาอยางตอเนื่อง      

 2. เพื่อใหผูปกครองเด็ก 

สามารถจัดหาอาหารที่มี

คุณคาและเหมาะสมกับวัย

ใหแกเด็กที่ขาดสารอาหาร

ไดอยางถูกตอง              

 3. เพื่อใหเด็กขาด

สารอาหารมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น                           

 4. เพื่อวิเคราะหหาปญหา

และสาเหตุการขาด

สารอาหารของเด็ก

โครงการปรับปรุง

 ภาวะโภชนาการ

เด็กอายุ 0-72 

เดือนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 จํานวนผูเขา

อบรม

1. เด็กขาด

สารอาหารไดรับ

การดูแลอยาง

ตอเนื่องและมี

ภาวะโภชนาการ

เพิ่มขึ้น   2. 

ผูปกครองเด็กมี

ความรูในการ

จัดหาอาหารที่มี

ประโยชนและ

เหมาะสมแกเด็ก  

 3. เด็กขาด

สารอาหารมี

สุขภาพแข็งแรงไม

เจ็บปวยบอย      

 4. ผูปกครองเด็ก

และเจาหนา ที่

ทราบถึงปญหาที่

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

230
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ทําใหเด็กขาด

สาร อาหารและ

หาแนวแกไข

ปญหาดังกลาว

รวมกัน

51 โครงการพระราชดําริดาน

ดานสาธารณสุข บานปา

สักทอง  หมูที่ 13  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 41

1 เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและมีทักษะในการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตา

นมดวยตนเองกรองมะเร็ง

เตานมดวยตนเอง          

2. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการตรวจมะเร็ง

เตานมและการดูแล

สุขภาพตนเอง

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1 ประชาชนมี

ความรูและมี

ทักษะในการ

ตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานมดวย

ตนเองอยาง

ถูกตอง   2. 

ประชาชน

ตระหนักถึงการ

ตรวจมะเร็งเตา

นมและการดูแล

สุขภาพตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

231
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการพระราชดําริดาน

ดานสาธารณสุข บานปา

สักทอง  หมูที่ 13  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 42

1. เพื่อใหคนในชุมชนมี

ภาวะโภชนาการและ

สุขภาพรางกายแข็งแรง    

 2. เพื่อใหคนในชุมชนมี

ความรูดานโภชนาการแม

และเด็ก

โครงการสงเสริม

โภชนาการแมและ

เด็ก ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

7,000 7,000 7,000 7,000 7000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. คนในชุมชนมี

ภาวะโภชนา 

การและสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

 2. คนในชุมชน

มีความรูดาน

โภชนาการแม

และเด็กเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

232
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 โครงการพระราชดําริดาน

ดานสาธารณสุข บานปา

สักทอง  หมูที่ 13  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 42

1.เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน                      

2.เพื่อใหประชาชนบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีนและ

อาหารเสริมไอโอดีนทุก

หลังคาเรือน

โครงการควบคุม

โรคขาดสาร

ไอโอดีนของ

สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐ

สีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรม

ราชกุมารี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1.ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกัน

โรคขาดสาร

ไอโอดีนมากขึ้น  

 2.ประชาชน   

บรืโภคเกลือ

เสริมไอโอดีน

และอาหารเสริม

ไอโอดีนทุก

หลังคาเรือน

สํานักงาน

ปลัด

233
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการผาตัด-ทําหมัน

เพื่อลดจํานวนสุนัขและ

แมวที่เปนสัตวพาหนะของ

โรคพิษสุนัขบาในสุนัข

และแมวไมมีเจาของใน

พื้นที่จังหวัดเชียงรายของ

สํานักงานปศุสัตว

เชียงรายจังหวัด  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 1/2561

หนา 43

1. เพื่อลดจํานวนสัตว

พาหนะนําโรคพิษสุนัขบาน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยการผาตัดทําหมัน      

2. เพื่อสรางความมั่นใจตอ

นักทองเที่ยวที่เขามา

ทองเที่ยวตามสถานที่

ทองเที่ยวที่สําคัญของ

จังหวัดเชียงราย มีความ

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

โครงการผาตัด-

ทําหมันเพื่อลด

จํานวนสุนัขและ

แมวที่เปนสัตว

พาหนะของโรค

พิษสุนัขบาในสุนัข

และแมวไมมี

เจาของในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชน

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา

1. จังหวัด

เชียงรายจะเปน

จังหวัดที่มีศัพย

ภาพดานการ

ทองเที่ยวสูงและ

เปนเมืองนาอยู  

  2. ลดจํานวน

สัตวพาหนะนํา

โรคพิษสุนัขบา

ในพื้นที่ อปท.ใน

ภาพรวมของ

จังหวัดเชียงราย

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3. ประชาชนชาวเชียงราย

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

3.ประชาชนชาว

เชียงรายปลอด 

ภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา

596,870 676,670 721,570 721,570 721,570

54 52 52 52 52
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดหาและ

สงเสริมสื่อการเรียนการ

สอนศพด.และโรงเรียน

อบต.

เพื่อใหครูมีสื่อใชในการ

สอนใหนักเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

นักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนทุกคน

มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่

สูงขึ้นทุก

รายวิชา

นักเรียนทุกคนมี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่

สูงขึ้นทุกรายวิชา

กอง

การศึกษา 

 รร.อบต. 

 ศพด.อบต.

2 โครงการจัดทําหลักสูตร/

ปรับปรุงหลักสูตร

โรงเรียนอบต.แมกรณ,

ศพด.แมกรณ,โรงเรียน

ผูสูงอายุต.แมกรณและ

โรงเรียนในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถิ่นใหมี

คุณภาพมาตรฐาน

พื้นที่ตําบลแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนมี

หลักสูตร

สถานศึกษา

และหลักสูตร

ทองถิ่นครบถวน

โรงเรียนมี

หลักสูตร

สถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถิ่น

มีคุณภาพ

มาตรฐาน

กอง

การศึกษา

2.5  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 สงเสริมนิสัยรักการอาน เพื่อสรางนิสัยรักการอาน

ของนักเรียน

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนทุกคน

เขารวม

กิจกรรมและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

นักเรียนอาน

คลอง เขียน

คลองและรัก

การอาน

กอง

การศึกษา

4 กิจกรรมสหกรณและออม

ทรัพย

เพื่อปลูกฝงความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับสหกรณ

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนทุกคน

เรียนรูและเขา

รวมเปน

สมาชิกสหกรณ

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

นําไปใชในชีวิต

จริงได

กอง

การศึกษา

5 จัดหาสื่อคอมพิวเตอร เพื่อใหมาสื่อคอมพิวเตอร

เพียงพอตอความตองการ

ของผูเรียน

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 20000 นักเรียนทุกคน

มีความรู

ความสามารถ

ในการใช

คอมพิวเตอร

มีความสามารถ

ในการใช

คอมพิวเตอรใน

การศึกษา

คนควาและ

สื่อสารได

กอง

การศึกษา

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ เพื่อซอมแซม/ปรับปรุง

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร/ภาษา/

วิทยาศาสตร/ดนตรี

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 20,000 หองปฏิบัติการ

ทุกหองมีความ

ปลอดภัยและ

พรอมในการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรูอยางม

คุณภาพ

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร/

ภาษา/

วิทยาศาสตร/

ดนตรี ไดรับการ

ปรับปรุง /

ซอมแซม

กอง

การศึกษา

7 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

โรงเรียนในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

เพื่อปลูกฝงความมีสวนรวม

ในการพัฒนา/รักษา/

ปรับปรุงสถานศึกษาใหแก

นักเรียน

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนมี

สภาพ 

แวดลอมนาอยู

โรงเรียนมีสภาพ

 แวดลอมนาอยู

กอง

การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 สนับสนุนอุปกรณเครื่อง

เลนในสนามเด็กเลนทุก

แหง

เพื่อพัฒนาการตามวัยของ

เด็ก

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนมี

พัฒนาการสมวัย

นักเรียนมี

พัฒนาการสมวัย

กอง

การศึกษา

9 ขยายโอกาสทาง

การศึกษาสนับสนุน

การศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อขยายโอกาสทาง

การศึกษาทุกเพศทุกวัย

พื้นที่ตําบลแมกรณ - - 30,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

สรางโอกาสทาง

การศึกษาแกผู

ตองการเรียนตอ

กอง

การศึกษา

10 ปรับปรุงระบบน้ําดื่มใน

โรงเรียนภายในตําบล

เพื่อใหนักเรียนมีน้ําดื่มที่

สะอาด

โรงเรียนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

- - 30,000 30,000 30,000 มีน้ําดื่มที่

สะอาดใหเด็ก

นักเรียนไดดื่ม

มีน้ําใหนักเรียน

ไดดื่มที่สะอาด

กอง

การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ชั้นพื้นฐาน เชน    - คา

จัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) 180,200 บาท 

 - คาหนังสือเรียน 

21,200 บาท  - คา

เครื่องอุปกรณการเรียน 

21,200 บาท  -คา

เครื่องแบบนักเรียน 

31,800 บาท - คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

45,580 บาท

-เพื่อสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนใน

โรงเรียน องคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละ 100 

ของนักเรียนใน

โรงเรียนไดรับ

การสนับสนุน

นักเรียนไดรับ

ความรูไดรับการ

พัฒนา

กอง

การศึกษา 

รร.อบต.  

แมกรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการสนับสนุน

คาใชจายคาจัดการเรียน

การสอน(รายหัว)     

94,0๐๐ บาท

เพื่อสนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) 

ใหแกนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กแมกรณ

นักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.แมกรณ

๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ รอยละ 100 

ของนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

สนับสนุน

นักเรียนไดรับ

ความรู ไดรับ

การพัฒนา

กอง

การศึกษา

13 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหนักเรียนระดับอนุบาล

โรงเรียนอบต.แมกรณ และ

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ ไดรับบริการ

อาหารกลางวันที่มีคุณคาทาง

โภชนาการที่ดี ไดรับอาหาร

ครบ ทั้ง 5 หมู

นักเรียนใน

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณนักเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.แมกรณ

693,500 693,500 693,500 693,500 693,500 รอยละ 100 

ของนักเรียน

ในรร.อบต.แม

กรณ และ

นักเรียน ศพด.

ตําบลแมกรณ

ไดรับการ

สนับสนุน

นักเรียนระดับ

อนุบาลในรร.

อบต.แมกรณ 

และศพด.ตําบล

แมกรณ ไดรับ

บริการอาหาร

กลางวันที่มีคุณคา

ทางโภชนาการ ที่

ดีไดรับอาหาร

ครบทั้ง 5 หมูทุก

คน

กอง

การศึกษา 

รร.อบต. 

แมกรณ 

ศพด.ตําล

แมกรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม 

(นม) สําหรับนักเรียน  

ระดับอนุบาล รร.อบต.แม

กรณนักเรียนระดับอนุบาล

 ศพด.อบต.แมกรณ

นักเรียนระดับอนุบาล ถึง

นักเรียนชั้น ป.1 - ป6 

โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ใน

พื้นที่ตําบล     แมกรณ  3 

โรง

นักเรียนโรงเรียน

อบต.แมกรณ ศพ

ด.ต.แมกรณและ

โรงเรียนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ 3  

โรง

910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 รอยละ100 

ของนักเรียน

ระดับอนุบาล 

รร.อบต.แม

กรณ ระดับ

อนุบาล ศพ

ด.ต.แมกรณ 

ระดับอนุบาล

ถึงนักเรียน

ชั้นป.1-ป.6

โรงเรียนใน

สังกัดสพฐ.ใน

อบต.แมกรณ

นักเรียนระดับ

อนุบาล รร.

อบต.แมกรณ 

ศพด.อบต.แม

กรณ เด็กอนุบาล

เด็กชั้น ป.1 -ป.

6 โรงเรียนใน

สังกัดสพฐ.ใน

พื้นที่ตําบลแม

กรณ 3 โรง 

ไดรับบริการ

อาหารเสริม(นม)

อยางเพียงพอ

 กอง

การศึกษา 

รร.อบต.

แมกรณ   

 รร.แม

กรณ    

รร.ปางริม

กรณ   รร.

บานปางคึก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

เพื่อเสริมสรางทักษะของ

เด็กใหมีพัฒนาการดาน

สติปญญาและประสบ 

การณที่ดี และเพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหเด็กกลาคิด 

กลาแสดงออก และพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพ

พื้นที่อบต.แมกรณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ80 ของ

เด็กในตําบลได

รวมงานวันเด็ก

แหงชาติ

เด็กมีพัฒนา 

การดานสติ 

ปญญาและ

ประสบการณที่ดี

 เด็กกลาคิด 

กลาแสดงออก 

และพัฒนา

ตนเองไดตาม

ศักยภาพ

กอง

การศึกษา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการวันแมแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดทราบถึงพระ

ราชกรณียะกิจของสมเด็จ

พระราชินีนาทฯและการ

ระลึกถึงแมผูมีพระคุณ

เด็กนักเรียน

โรงเรียนอบต.แม

กรณ/ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กอบต.แม

กรณ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ของ

เด็กนักเรียนทั้ง

โรงเรียน/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรวมกิจกรรม

วันแมแหงชาติ

เด็กนักเรียนได

ทราบถึงพระ

ราชกรณียะกิจ

ของสมเด็จพระ

ราชินีนาทฯและ

การระลึกถึงแม

ผูมีพระคุณ

กอง

การศึกษา 

 รร.อบต. 

 แมกรณ

17 โครงการศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานที่

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและ

ไดรับประสบการณจริง

เด็กนักเรียน

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แมกรณ

๑๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ของ

เด็กนักเรียนทั้ง

โรงเรียน/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรวมกิจกรรม

เด็กไดรับ

ประสบการณจริง

กอง

การศึกษา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการศึกษาดูงานของ

โรงเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กอบต.แมกรณ

เพื่อใหคร/ูบุคลากร

ทางการศึกษาไดพัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และเรียนรูทันตอการ

เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณของสังคม

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

โรงเรียน/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แมกรณ

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ 80 ครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

โรงเรียน /ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แมกรณได

ไปศึกษาดูงาน

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได

พัฒนาตนเองเพื่อ

เพิ่มศักยภาพ

และเรียนรูทัน

ตอการ

เปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ

ของสังคม

กอง

การศึกษา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียน อบต.แมกรณ

เพื่อใหโรงเรียนอบต.แม

กรณไดมีหลักสูตรที่ตรง

ตามตามบริบทและ

ตอบสนองความตองการ

ของผูเรียน

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูไดเขารวม

อบรมการปรับ

หลักสูตรครบ

ตามเปาหมาย

โรงเรียนอบต.

แมกรณไดมี

หลักสูตรที่ตรง

ตามตามบริบท

และตอบสนอง

ความตองการ

ของผูเรียน

กอง

การศึกษา

20 โครงการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน

เพื่อจัดบรรยากาศใน

หองสมุดเปนที่ดึงดูดความ

สนใจและสงเสริมรักการ

อานของเด็ก

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐0 

นักเรียน

โรงเรียนอบต.

แมกรณไดเขา

ศึกษาคนควา

โรงเรียนอบต.

แมกรณสามารถ

มีหองสมุดให

นักเรียนไดศึกษา

คนควาและ

เรียนรูไดอยาง

เหมาะสม

กอง

การศึกษา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการคาใชจาย

อินเตอรเน็ตโรงเรียน

1เพื่อจายคาอินเตอร เน็ต  

  2.เพื่อสืบคนขอมูลหนวย

การเรียน                3.

เพื่อกรอกขอมูลระบบ SIS

ผานเกณฑ

ประเมินมาตรฐาน

ดานการพัฒนา

ผูเรียน

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 โรงเรียน/ศพด.

อบต.แมกรณมี

อินเตอรเน็ตใช

สถานศึกษามีสื่อ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

นวัตกรรมที่

เหมาะสมตอการ

จัดการศึกษา

กอง

การศึกษา

อบต.แม

กรณ

22 โครงการคาใชจายในการ

พัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนอบต.แมกรณ

เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปน

แหลงเรียนรูและและสราง

บรรยากาศการเรียนรูที่

เอื้อตอพัฒนาการเด็ก

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โรงเรียน อบต.

แมกรณมีแหลง

เรียนรู

โรงเรียนอบต.

แมกรณมีแหลง

เรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถิ่นให

เด็กนักเรียนได

เรียนรูและไดรับ

ประสบการณที่

หลากหลาย

กอง

การศึกษา 

 อบต.แม

กรณ

งบประมาณ

247
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการอบรมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอบต.แมกรณ

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ขาราชการครู

และบุคคลากร

ทางการศึกษามี

ความรู 

ความสามารถใน

การจัดการเรียน

การสอน

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ปรับตัวไดทันตอ

การเปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ

ของสังคม

กอง

การศึกษา

24 โครงการสงเสริมสุภาพ

ชองปากฟนของหนูจะดี

เริ่มที่อนุบาล

1. เพื่อใหเด็กนักเรียนรูจัก

การแปรงฟนอยางถูกวิธี      

   2. เพื่อใหนักเรียนรูจักการ

รักษาฟนใหสะอาดอยูเสมอ  

  3.เพื่อใหนักเรียนรูจักการ

รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน

เด็กนักเรียน

โรงเรียนอบต.แม

กรณ/ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กอบต.แม

กรณ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๗๐เด็ก

นักเรียนรูจัก

การแปรงฟน

อยางถูกวิธีและ

รักษาฟนให

สะอาด

เด็กนักเรียนรูจัก

การแปรงฟน

อยางถูกวิธีและ

การรักษาฟนให

สะอาดอยูเสมอ

กอง

การศึกษา

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการสนามเด็กเลน

สรางปญญา (แผนพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 หนา8)

1. เพื่อออกแบบพื้นที่สนาม

ใหเปนพื้นที่นันทนาการและ

ออกกําลังกายของเด็ก

นักเรียนและเด็กในหมูบาน

ใกลเคียง         2. เพื่อ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

กลางแจง                3. 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญาของเด็ก

สนามเด็กเลน

สรางปญญาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ     

อ.เมือง จ.เชียงราย

 - 200,000   200,000   200,000   200,000   สนามเด็กเลน 

จํานวน 1 แหง

1. มีพื้นที่

บริเวณสนามเด็ก

เลนใหเด็กเลน

กลางแจง       

2. เด็กไดเลน

เครื่องเลน

กลางแจง        

3. เด็กไดรับการ

เสริมสราง

พัฒนาการ

ทางดานรางกาย

 อารมณ สังคม

และสติปญญา

ของเด็ก

กอง

การศึกษา

ฯ ศพด. 

รร.อบต.

งบประมาณ
249

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. เพื่อพัฒนาพลังสมองของ

เด็กวัยเรียนในชวง 2-3 ป

4.เด็กในชวงวัย 

2-3 ปไดรับการ

พัฒนาพลังสมอง 

5. เปนที่นันทนา 

การและออก

กําลังกายของเด็ก

นักเรียนและเด็ก

ในหมูบานใกลเคียง

26 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานปางคึก

เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น

อนุบาล– ชั้นประถมศึกษา

ปที6่ ไดรับประทาน

อาหารอาหารกลางวันทุก

คน

นักเรียนระดับชั้น

อนุบาล– ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 

6 จํานวน 60  คน

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 นักเรียนไดรับ 

ประทาน

อาหารลางวัน

ทุกคน รอยละ

100

นักเรียนไดรับ 

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน

กอง

การศึกษา

ฯ  

โรงเรียน

บานปางคึก

250
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียบบานแมกรณ

เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้น

ไดรับประทานอาหาร

อาหารกลางวันทุกคน

นักเรียนทุก

ระดับชั้นจํานวน  

155  คน

635,500 635,500 635,500 635,500 635,500 นักเรียนไดรับ 

ประทาน

อาหารลางวัน

ทุกคน รอยละ

100

นักเรียนไดรับ 

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน

กอง

การศึกษา

ฯโรงเรียน

บานแม

กรณ

28 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานปางริมกรณ

เพื่อใหนักเรียนทุก

ระดับชั้นอนุบาล– ชั้น

ประถมศึกษาปที6่ ได

รับประทานอาหารอาหาร

กลางวันทุกคน

นักเรียนทุก

ระดับชั้นจํานวน  

78  คน

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 นักเรียนได

รับประทาน

อาหารลางวัน

ทุกคน รอยละ

100

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ทุกคน

กอง

การศึกษา

ฯโรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ

251
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันโรงเรียน

บานปางคึก

นักเรียนสามารถปลูกผัก

สวนครัวซึ่งสามารถนํามา

ประกอบอาหารกลางวัน

ใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันทุกคน

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 

4 - 6 และ

มัธยมศึกษาปที่   

 1 - 3

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนมี

ความรูเกี่ยวกับ

การปลูกผัก

ปลอกสารพิษ

ไดรอยละ 100

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการ

ปลูกผักปลอด

สารพิษ

โรงเรียน

บานปางคึก

30 โครงการเขาคายพักแรม

และเดินทางไกลลูกเสือ

สามัญ ลูกเสือสามัญรุน

ใหญและยุวกาชาด

โรงเรียนบานปางคึก

เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม

ลูกเสือสามัญ  ลูกเสื้อ

สามัญรุนใหญ  และยุว

กาชาด  เพื่อใหนักเรียนมี

ทักษะดานตาง ๆ สามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางมีความสุข

นักเรียนทุกคนที่

เขารวมกิจกรรม

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ลูกเสือสามัญ 

ลูกเสื้อสามัญ

รุนใหญ และ

ยุวกาชาด

โรงเรียนบาน

ปางคึก  รอยละ

  100

นักเรียนมีทักษะ

ตาง ๆ สามารถ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

อยางมีคสวามสุข

โรงเรียน

บานปางคึก
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดใน

โรงเรียนบานปางคึก

เพื่อสรางภูมิคุมกัน  ทักษะ  

กระบงนการเรียนรู  เพื่อให

นักเรียนไดเขาใจ  รวม

รณรงคไมยุงเกี่ยวกับยาเสพ

ติดและเปนการใชเวลาวางให

เกิดประโยชน  ทํากิจกรรมที่

เปนการสรางสรรค

นักเรียนทุกคนที่

เขารวมกิจกรรม

- 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนทุกคน

ที่เขารวม

กิจกรรม  รอย

ละ  100

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับโทษ

และพิษภัยของ

ยาเสพติด ทําให

ไมยุงเกี่ยวกับยา

เสพติด

โรงเรียน

บานปางคึก

32 โครงการสงเสริมการใช

แหลงเรียนรูภายนอก

สถานศึกษา

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูนอก

หองเรียนเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูดวยประสบการณ

ตรง

นักเรียนชั้น

อนุบาล– ชั้น

ประถมศึกษาปที6่

20,000 - - - - นักเรียนชั้น

อนุบาล– ชั้น

ประถมศึกษาป

ที6่  รอยละ100

นักเรียนเกิด

ทักษะการเรียนรู

นอกหองเรียน

โดยประสบการณ

ตรง

กอง

การศึกษา

ฯโรงเรียน

บานแม

กรณ

33 โครงการจัดกิจกรรมคาย

วิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ

การคิดวิเคราะหการคิดที่

ถูกตอง รวดเร็ว และถูกตอง 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูใน

การสอบ O-Net ป.6

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

- 10,000 - - - นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป

ที่ 6 ทุกคน

รอยละ 100

นักเรียนมีการคิด

วิเคราะหไดอยาง

ถูกตอง เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ในการ

สอบ O-Net

กอง

การศึกษา

ฯโรงเรียน

บานแม

กรณ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการจัดหาหนังสือเขา

หองสมุด

เพื่อเปนการสงเสริมให

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

สงเสริมการศึกษาคนควาหา

ความรูดวยตนเอง

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึกทั้งหมด

10,000 - - - - จํานวนนักเรียน

เขาใชบริการ

หองสมุดในแต

ละวันเฉลี่ย รอย

ละ 60

นักเรียนมีนิสัยรัก

การอาน ชอบการ

คนควาหาความรู

ดวยตนเอง

กอง

การศึกษาฯ

  โรงเรียน

บานปางริม

กรณ

35 โครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และมี

คานิยมที่พึงประสงค

นักเรียนชั้นอนุบาล

 1-ป.6 โรงเรียน

บานปางริมกรณ 

จํานวน 73 คน

- - 10,000 - - รอยละ 100 

ของนักเรียน

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณได

เขารวมโครงการ

สงเสริมคุณธรรม

 จริยธรรม

นักเรียนเปนผูมี

คุณธรรม 

จริยธรรมและมี

คานิยมที่พึง

ประสงค และ

สามารถดําเนิน

ชีวิตอยูในสังคม

อยางมีความสุข

โรงเรีบน

บานปางริม

กรณ และ

กอง

การศึกษา

3,662,600 4,122,600 4,182,600 4,172,600 4,172,600

22 30 32 31 31

254
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รวมโครงการ
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอสรางโดมสนามเด็กเลน

 ศพด.ต. แมกรณ

เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับเด็กได

เลน และเรียนรู

โดมสนามเด็กเลน

ขนาด

500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยของเด็ก

นักเรียนที่ได

เรียนรูและเลน

ตามวัย

เด็กนักเรียนมี

พื้นที่สําหรับการ

เรียนรูและเลน

กองชาง  

กองการ  

ศึกษาฯ

2 กอสราง/ปรับปรุงอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.

แมกรณ ฯลฯ

เพื่อเปนการรองรับเด็ก

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 อบต.แมกรณ

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

อยางพอเพียง

มีสถานที่เรียน

อยางพอเพียง

กองชาง  

กองการ  

ศึกษาฯ

3 ปรับปรุงภูมิทัศนและ

อาคารภายในโรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบล

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนการปรับภูมิทัศน

ของโรงเรียนและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหรมรื่น

สวยงามนาอยูและได

มาตรฐาน

โรงเรียนอบต.แม

กรณ/ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กอบต.แม

กรณ

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

มี

สภาพแวดลอม

นาอยูและได

มาตรฐาน

โรงเรียน/ศพด.มี

สภาพแวดลอม

นาอยูและได

มาตรฐาน

กองชาง  

กองการ  

ศึกษาฯ

255

2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางหองน้ํา

โรงเรียน อบต.แมกรณ

เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอตอ

เด็กนักเรียน

โรงเรียนอบต.แม

กรณ

- 300,000 300,000 300,000 300,000 มีหองน้ํา

สําหรับเด็ก

พอเพียง

มีหองน้ําสําหรับ

เด็กพอเพียง

กองชาง

5 กอสราง/ปรับปรุง/อาคาร

เรียนในโรงเรียนใน

โรงเรียนอบต.แมกรณ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

ใหมีสภาพที่เหทะสมและ

ปลอดภัยเพื่อสราง

บรรยากาศที่ดีใหเกิดผลดี

ตอการเรียนการสอน

โรงเรียนอบต.แม

กรณ

- 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสถานที่เรียน

อยางพอเพียง

มีสถานที่เรียน

อยางพอเพียง

กองชาง  

กองการ  

ศึกษาฯ

256
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการกอสรางซุมพระ

ราชกรณียกิจสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้ง 1/2561 หนา 12 

ลําดับ 1)

1.เพื่อเปนการเผยแพรพระ

ราชกรณียกิจของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี        2.เพื่อ

เปนการแสดงความ

จงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี        3.เพื่อเปนแหลง

เรียนรู และประชาสัมพันธ 

ขาวสาร การจัดการหมูบาน

พอเพียง

ซุมพระราชกรณี 

ยกิจสมเด็จ

พระเทพรัตน ราช

สุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี

บานเมืองรวง  หมู

ที่  5 ขนาดกวาง 

 2.00  ม. สูง 

2.50 ม.

50,000       - - - - จํานวนซุม 1. ประชาชนได

สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

เกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจของ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 2. 

ประชาชนได

รับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการ

จัดการหมูบาน

พอเพียง

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการทําปายชื่อ

โรงเรียนองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้ง2/2561 หนา 27 

ลําดับ 2)

เพื่อใหโรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

มีปายชื่อโรงเรียนที่

สามารถมองเห็นไดชัดเจน

ทําปายชื่ออาคาร

ขนาดความสูง

ตัวอักษรไมต่ํากวา 

 0.40 ม.

 -    169,000  -  - - ปายชื่อ

โรงเรียนจํานวน

 1 ปาย

มีปายบอกชื่อ

สถานที่ตั้งของ

โรงเรียนที่

ชัดเจนมีความ

สะดวกในการ

ติดตอราชการ

กองชาง

8 โครงการกอสรางรั้ว

โรงเรียนองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจ

เกิดกับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน และปองกันการ

สูญหายของทรัพยนสินของ

โรงเรียน

กอสรางรั้ว ขนาด

ยาว 108.00 ม. 

พรอมประตูเขา - 

ออก พรอมปาย

โครงการ โรงเรียน

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

 -  -    352,000  -  - รั้วโรงเรียน 

จํานวน 1 แหง

เด็กนักเรียนและ

ทรัพยสินของ

โรงเรียนมีความ

ปลอดภัย

กองชาง
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการปรับปรุงติดตั้ง

เหล็กดัดหนาตางพรอมมุง

ลวด อาคารเรียน คสล. 3

 ชั้น 12 หองเรียน 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้ง2/2561 หนา 27 

ลําดับ 2)

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ใหแกเด็กนักเรียน และ

ทรัพยสินของทางราชการ

ปรับปรุงติดตั้ง

เหล็กดัดหนาตาง 

พรอมมุงลวด 

อาคารเรียน คสล.

3 ชั้น 12 

หองเรียน

 - 473,000    -  - - จํานวนเด็ก

นักเรียนและ

ทรัพยสินของ

ทางราชการที่

ไดรับความ

ปลอดภัย

เด็กนักเรียน 

และทรัพยสิน

ของทางราชการ

ไดรับความ

ปลอดภัย

กองชาง

1,050,000 2,342,000 2,404,000 1,700,000 1,700,000

3 7 6 5 5

259

รวมโครงการ

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ.02



2.7  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว

เพื่อเปนการดําเนินการ

เกี่ยวกับไฟฟาภายใน

โรงเรียนอบต.แมกรณและ

ศพด.ตําบลแมกรณ

เพื่อใหโรงเรียน

อบต.แมกรณและ

ศพด.ตําบลแม

กรณมีสิ่งสาธารณู

 ปโภคและ       

สาธารณูปการ

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนอบต.

แมกรณและ

ศพด.ตําบลแม

กรณ

โรงเรียนอบต.

แมกรณและ

ศพด.ตําบลแม

กรณมีสิ่ง

สาธารณูปโภค

และสิ่ง         

สาธารณู ปการ

กอง

การศึกษาฯ

กองชาง

2 อุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว

เพื่อติดตั้ง ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา โรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

โครงการติดตั้ง  

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา 

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณล

  -       20,000   -  - - โรงเรียนอบต.

แมกรณมีไฟฟา

อยางเพียงพอ

อาคารโรงเรียน 

อบต.แมกรณ มี

ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

กอง

การศึกษาฯ

กองชาง

0 120,000 100,000 100,000 100,000
0 2 1 1 1

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

260

แบบ ผ.02



    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝกอบรมทบทวน

และเพิ่มศักยภาพและ

ความรูใหแก อปพร.และ

ประชาชนตําบลแมกรณทุก

ภาค

เพื่อใหอปพร.

และประชาชน

ไดรับทราบถึง

อันตรายและ

วิธีการปองกันภัย 

 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ถูกวิธี

ฝกอบรมทบทวนและเพิ่ม

ศักยภาพและความรูใหแก

 อปพร.และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

อปพร.และ

ประชาชนมี

ความรูเกี่ยวกับ

อันตรายและ

วิธีการปองกัน

ภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

และถูกวิธี

สนง.ปลัด
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการฝกอบรมชุดรักษา

ความสงบเรียบรอยฯ

เพื่อเพิ่มความรู

ใหกับชุดรักษา

ความสงบ

เรียบรอย

ฝกอบรมชุดรักษาความ

สงบเรียบรอยพื้นที่ตําบล   

 แมกรณ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนไดรับ

การชวยเหลือ

ทันทวงทีเมื่อเกิด

เหตุ

สนง.ปลัด

3 โครงการตั้งจุดตรวจ       

จุดสกัดยาเสพติด

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติด

หนวยทหาร ตํารวจจังหวัด

 อําเภอและหนวยงาน

ตางๆ บูรณาการรวมกัน

ทําแผนและปฏิบัติการ

รวมกัน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ลดการแพร

ระบาดของยา

เสพติด

สนง.ปลัด

262
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม (แผนพัฒนา

ทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 

แกไขครั้งที่ 1/2562 หนา 

263 ลําดับ 4 แกไขขอความ

ชองโครงการ)

เพื่อใหบริการ

ดานความ

ปลอดภัยใหกับ

ประชาชนในพื้นที่

ในชวงเทศกาล

เทศกาลปใหม

บูรณาการการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและ

ลดอุบัติเหตุบนทองถนน

และใหบริการประชาชน

ชวงเทศกาลปใหม

80,000 80,000 80,000 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนไดรับ

บริการมีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

สนง.ปลัด

5 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันสาธารณภัยใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ตําบล  

แมกรณ

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่มีความรู 

ในการปองกันสา

ธารณภัย 

สามารถ

ชวยเหลือตัวเอง

ในเบื้องตนได

พื้นที่ตําบแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนใน

พื้นที่สามารถ

ชวยเหลือตัวเอง

ได หากเกิดสา

ธารณภัย

สนง.ปลัด

263
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการฝกอบรม          

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานที่ราชการ

เพื่อให อปพร. 

พนักงานสวน

ตําบลแมกรณ 

และประชาชน

ทั่วไป มีความรู

เกี่ยวกับการ

ปองกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานที่

ราชการ

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

อปพร.

พนักงานสวน

ตําบลแมกรณ

และประชาชน

ทั่วไป มีความรู

เกี่ยวกับการ

ปองกันและ

ระงับอัคคีภัยใน

สถานที่ราชการ

สนง.ปลัด

264
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการใหความรู

ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

ในที่อยูอาศัยและหอพัก

เพื่อใหประชาชน

มีความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในที่

อยูอาศัยและ

หอพัก

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมี

ความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและ

ระงับอัคคีภัยใน

ที่อยูอาศัยและ

หอพัก

สนง.ปลัด

190,000 190,000 190,000 140,000 140,000

7 7 7 7 7

265
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติดใน

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล

แมกรณ

เพื่อปองกันสาร

เสพติดและให

นักเรียนไดรูจัก

ปองกันและ

หางไกลจากยา

เสพติด

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล 

 แมกรณ
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ปองกันสารเสพ

ติดและให

นักเรียนไดรูจัก

ปอง กันและ

หางไกลจากยา

เสพติด

กอง

การศึกษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

1 1 1 1 1รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

266

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/

กอสราง/ตอเติม/ปรับปรุง/

ซอมแซม หองน้ํา/ลานจอด

รถ/รานคา/ซุม/ศาลาที่พัก

สําหรับนักทองเที่ยว/ถนน

เขาสูสถานที่ทองเที่ยว       

  ในสถานที่ทองเที่ยว เชน

ภายในพื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศน แหลง

ทองเที่ยวในพื้นที่

ตําบลแมกรณ    

ใหสวยงามนาเที่ยว

มีนักทองเที่ยวเขา

มาเที่ยวในพื้นมาก

ขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศน, กอสราง, 

ตอเติม, ปรับปรุงหองน้ํา,

ลานจอดรถ,รานคา,ซุม,

ศาลาที่พักนักทองเที่ยว และ

ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยว

หนองชางคต หมูที่ 8 ,   ทา

มวงขาว  หมูที่  4 ,ลําน้ํา

กรณสวนปาดอยชาง , อาง

เก็บน้ําหวยแมหาง , บอน้ํา

ทิพย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

สภาพภูมิ

ทัศนตาม

สถานที่

ทองเที่ยว

ตาง ๆ 

สวยงาม นา

เที่ยว

กองชาง

สนง.ปลัด

267

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

    ที่ 3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

, ถ้ําพุทธมิ่งโมลี , พระธาตุ

ศรีจอมจันทร ฯลฯ

2 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเที่ยวทุก

รูปแบบในพื้นที่ตําบล        

 แมกรณ

เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

สงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเที่ยวทุกรูปแบบในตําบล

  แมกรณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

นักทองเที่ยว

ที่เขามาใน

พื้นที่ตําบล

แมกรณ

จํานวนนัก

ทอง เที่ยว

ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

3 โครงการเพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของคณะ

ผูบริหาร,ส.อบต.,พนง.สวน

ตําบล,พนง.จาง องคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน

ความรู ทักษะ 

ประสบการณใหแก

คณะผูบริหาร,ส.

อบต.,พนง.สวน

ตําบล,พนง.จาง 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

อบรม ศึกษาดูงานใหแก

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวทุกกลุมทุกรูปแบบ

การทองเที่ยว

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูไดรับการ

อบรม ศึกษา

ดูงาน 

สามารถนํา

ความรูมา

พัฒนาการ

ทํางานได

บุคลากรใน

องคกรมี

ความรู 

ทักษะ 

ประสบการณ

เกี่ยวกับการ

ทองเที่ยว

มากขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดทําปาย

คัดเอาส/ปายเหล็กบอก

ชื่อสถานที่ทองเที่ยว/ปาย

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว/ปายซุมประจํา

หมวดของหมูบาน  ใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

จัดทําปายคัดเอาส/ปาย

เหล็กบอกชื่อสถานที่

ทองเที่ยว/ปาย

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว/ปายซุมประจํา

หมวดของหมูบาน  ใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

นักทองเที่ยว

ที่เขามาใน

พื้นที่ตําบล

แมกรณ

จํานวน

นักทองเที่ยว

ในพื้นที่

ตําบลแม

กรณเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

5 โครงการหมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

1/2561 หนา16 และ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

5/2562 หนา 3

1.เพื่อสงเสริม

กิจกรรมการ

ทองเที่ยวสีเขียว 

 2.เพื่อเปนแหลง

แลกเปลี่ยน

เรียนรูภายใน

ชุมชนและบุคคล

จากภายนอก

โครงการหมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน บานเมืองรวง  

หมูที่ 5  ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงราย

15,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ชุมชนเปน

แหลงทองเที่ยว

โดยชุมชน

อยางยั่งยืน     

       2. 

ชุมชนมีความ

เขมแข็งมาก

ยิ่งขึ้น

1. มีแหลง

ทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพ 

สามารถ

รองรับ

นักทองเที่ยว

และ

ประชาชน

ทั่วไปไดดียิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

1/2562 หนา 4)

 3.เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหกิน

ดีอยูดีมีความสุข

บนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  4.เพื่อ

ความสะอาด 

เรียบรอย 

สวยงาม  ภายใน

ชุมชน    5.เพื่อ

สงเสริมความ

ปลอดภัยดาน

อาหาร

3. ชุมชนมี

รายได

เพิ่มขึ้นจาก

การจากการ

ทองเที่ยว

2. ชุมชนมี

ความ

เขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น  

 3. ทําให

ชุมชนมี

รายได

เพิ่มขึ้นจาก

การ

ทองเที่ยว  

4. ชุมชน

เปนแหลง

ทอง เที่ยว

โดยชุมชน

อยางยั่งยืน

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการหมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

1/2561 หนา 17

1.เพื่อสงเสริม

กิจกรรมการ

ทองเที่ยวสีเขียว 

 2.เพื่อเปนแหลง

แลกเปลี่ยน

เรียนรูภายใน

ชุมชนและบุคคล

จากภายนอก    

3.เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหกิน

ดีอยูดี  มี

ความสุขบนตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน บานแมสาด  

หมูที่ 4  ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงราย

15,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ชุมชน

เปนแหลง

ทองเที่ยว

โดยชุมชน

อยางยั่งยืน

2. ชุมชนมี

ความ

เขมแข็งมาก

ยิ่งขึ้น

1. มีแหลง

ทองเที่ยวที่

มีศักยภาพ 

สามารถ

รองรับ

นักทองเที่ยว

และ

ประชาชน

ทั่วไปไดดี

ยิ่งขึ้น       

 2. ชุมชนมี

ความ

เขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4.เพื่อความ

สะอาด เรียบรอย

 สวยงาม  ภายใน

ชุมชน     5.เพื่อ

สงเสริมความ

ปลอดภัยดาน

อาหาร

3. ชุมชนมี

รายได

เพิ่มขึ้นจาก

การจากการ

ทองเที่ยว

3. ทําให

ชุมชนมี

รายได

เพิ่มขึ้นจาก

การ

ทองเที่ยว  

4. ชุมชน

เปนแหลง

ทอง เที่ยว

โดยชุมชน

อยางยั่งยืน

272
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวหนองชางคต

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในแหลง

ทองเที่ยวใหมี

ความสวยงามและ

เพิ่มจุดเดน และ

เปนการบริการ

นักทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน,กอสราง

ตอเติมปรับปรุง,ซอมแซม

ติดตั้ง/หองน้ํา ลานจอดรถ

รานคา ซุม ศาลาที่พัก 

ถนนและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ฯลฯ ภายในแหลงทองเที่ยว

 -   - 200,000 200,000 200,000 ปริมาณ

นักทองเที่ยว

และ

เศรษฐกิจ

ภายในตําบล

มิติดาน

สิ่งแวดลอม 

เกิดจิตสํานึก

ในการ

ปกปอง

รักษา

ทรัพยากร

และ

สิ่งแวดลอม

ใหคงความ

สมบูรณ

กองชาง/

สํานักงาน

ปลัด

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ที่สาธารณภายในหมูบาน

บริเวณทายหมูบาน

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนที่สาธารณะ

บริเวณทาย

หมูบานใหมีความ

สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศนที่สา

ธารณภายในหมูบาน 

บริเวณทายหมูบาน บาน

ปางออ หมูที่ 11

 - - -     300,000       300,000 เศรษฐกิจ

ภายใน

หมูบานดีขึ้น

ภูมิทัศนที่

สาธารณะ

บริเวณทาย

หมูบานใหมี

ความ

สวยงาม

กองชาง

980,000 1,500,000 1,700,000 2,000,000 2,000,000

6 6 7 8 8รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดภูมิทัศนที่ทํา

การ อบต.แมกรณ และ

ภายในหมูบานในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อสรางสภาพ

ภูมิทัศนที่สวยงาม

ใหกับสถานที่ทํา

การ อบต.แม

กรณและหมูบาน

ในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

จัดภูมิทัศนที่ทําการ อบต.

แมกรณ และภายใน

หมูบานในพื้นที่ตําบล   

แมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

และผูมา

ติดตอ

ราชการ

เพิ่มความ

สวยงาม  

นาอยูใหกับ

สถานที่

ทํางาน 

อบต.แมกรณ

สนง.ปลัด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

1 1 1 1 1

4.2. แผนงานเคหะและชุมชน

รวมโครงการ

274
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4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝกอบรม อาหาร

ปลอดภัยเพื่อรองรับ

หมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชน  บานเมืองรวง หมู

ที่ 5 "วิถีชุมชนหมูบานผัก

ปลอดสารอาหารปลอดภัย

 ชุมชนเขมแข็ง" 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 1/2561 หนา18

 และเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

2/2561 หนา 30

1.เพื่อรองรับ

หมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน         

 2.เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหกิน

ดีอยูดี มีความสุข

ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

  3.เพื่อสงเสริม

ใหคนในชุมชน มี

รายไดเพิ่มขึ้น

โครงการฝกอบรม อาหาร

ปลอดภัยเพื่อรองรับ

หมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานเมืองรวง หมูที่ 

5"วิถีชุมชนหมูบานผัก

ปลอดสารอาหารปลอดภัย

 ชุมชนเขมแข็ง"

30,000     30,000          30,000       30,000      30,000        จํานวนผูเขา

อบรม

1. มีกิจกรรม

รองรับ

หมูบาน

ทองเที่ยว

โดยชุมชน   

 2. คนใน

ชุมชนไดรับ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ใหกินดี อยูดี

มีความสุข

ตามแนว

เศรษฐกิจ

พอเพียง     

 3. คนใน

ชุมชนมีราย

ไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4.เพื่อสงเสริม

ความปลอดภัย

ดานอาหาร

4. อาหาร

ปลอดภัย

สารเคมี

2 โครงการสงเสริมจัดตั้ง

กลุมอาชีพแกประชาชน

ภายในตําบล

เพื่อใหประชาชน

มีทักษะการ

พัฒนาอาชีพ

รวมตัวกันสราง

อาชีพทุกกลุม

พื้นที่ในตําบลแมกรณ - 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

ประชาชนใน

พื้นที่มีการ

รวมตัวกัน

สรางกลุม

อาชีพ

สนง.ปลัด

3 โครงการสิ่งเสริมกลุม

ออมทรัพยเพื่อการผลิต

เพื่อสนับสนุนทุน

หมุนเวียนใหแก

กลุมออมทรัพย

เพิ่มขึ้น

พื้นที่ในตําบลแมกรณ - 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ

บรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

เกษตรกรมี

ทุนหมุน 

เวียนเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

    30,000        130,000     130,000    130,000      130,000 

1 3 3 3 3

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
276

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



4.4 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 1

1 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา

เพื่อการเกษตร บานแม

กรณ หมูที่ 1

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกแหลงน้ํา ลํา

เหมืองหวยฮอม , ลํา

เหมืองรองบง ,ลําเหมือง

จากฝายบานฝงหมิ่น  

บานแมกรณ  หมูที่ 1

- - - - 450,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

2 โครงการขุดสระเก็บน้ํา

ขนาดเล็ก  หรือขุดเจาะ

บอบาดาล บานแมกรณ  

หมูที่ 1

เพื่อขุดสระเก็บ

น้ําขนาดเล็กใน

พื้นที่บานแมกรณ

ขุดสระเก็บน้ําขนาดเล็ก 

หรือขุดเจาะบอบาดาล 

บานแมกรณ  หมูที่ 1

- - - - 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

277

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 2

3 โครงการขุดลอกราง

ระบายน้ํา บานเวียงหวาย

 หมูที่ 2

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกรางระบายน้ํา 

บริเวณสองขางทางถนน

สายกลาง  บานเวียงหวาย

 หมูที่ 2

- - - - 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้นเขิน

และปญหา

น้ําทวม

กองชาง

4 โครงการขุดลอกลําเหมือง 

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก ลด

ปญหาคลองตื้นเขิน

ในฤดูแลง น้ําทวม

ในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองเสนกลาง

หมูบาน  บานเวียงหวาย    

หมูที่ 2

- - - 200,000  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้นเขิน

และปญหา

น้ําทวม

กองชาง

278
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 3

5 โครงการขุดลอกลําคลอง 

บานสวนดอก  หมูที่ 3

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําคลองสายหลัง

วัด บานสวนดอก หมูที่ 3

- - - - 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

6 โครงการขุดลอกลําเหมือง

 บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง    

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองจากฝาย

บานฝงหมิ่นถึงบานสวน

ดอก(ทําเปนรางน้ําเขาสู

พื้นที่การเกษตร)      บาน

สวนดอก  หมูที่ 3

- -  - 300,000  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

279
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 4

7 โครงการขุดลอกลําเหมือง

 บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง    

 น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมือง        

บานแมสาด  หมูที่ 4

- - - - 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

หมูที่ 5

8 โครงการขุดลอกลําเหมือง

สาธารณะ  หลังบานนาย

ทวี จันทรเลนถึงพื้นที่นา

นายบัญญัติ มณีรัตน  

บานเมืองรวง  หมูที่ 5

เพื่อใหทางไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาลํา

เหมืองตื้นเขิน

ในชวงฤดูแลง  

และน้ําทวม

ในชวงฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมือง

สาธารณะขนาดปากกวาง

เฉลี่ย 1.50 ม. กนกวาง

เฉลี่ย 0.80 มยาว 

690.00 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 

0.80 ม.ปริมาณงานดิน

ขุดรวมไมนอยกวา 

633.00 ม.

     24,000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

น้ําสามารถ

ไหลผานได

สะดวกลด

ปญหาลํา

เหมืองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ําทวม

กองชาง

280
งบประมาณ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แกไขครั้งที่ 

1/2562 หนา 280ลําดับ

ที่ 8 พิมพงบประมาณป 

2561 ตกหลน)

ในชวงฤดูแลง  

และน้ําทวม

ในชวงฤดูฝน

ยาว 690.00 ม. ขุดลึก

เฉลี่ย 0.80 ม.ปริมาณ

งานดินขุดรวมไมนอยกวา 

633.00 ม.

หมูที่ 7

9 โครงการขุดลอกลํา

เหมืองบานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

ขุดลอกลําเหมืองตีนดอย 

สวนแยกน้ํากรณ         

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- - - - 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

10 โครงการขุดลอกลําน้ําที่

ไหลผานหมูบานฝงหมิ่น  

หมูที่ 7

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําน้ําที่ไหลผาน

หมูบานฝงหมิ่น เชน ลําน้ํา

แมตาก ฯลฯ หมูบานฝง

หมิ่น หมูที่ 7

- - 200,000 - 200,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

งบประมาณ
281 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการขุดลอกลํา       

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลงน้ํา

ทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมืองหลวง 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

-  - - 200,000  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

หมูที่ 8

12 โครงการขุดลอกลําเหมือง

 ลําหวยสาธารณะ    บาน

ใหม  หมูที่ 8

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมือง , ลําหวย

สาธารณะ  บานใหม หมูที่

 8

- - - - 150,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

งบประมาณ
282 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

 บานใหม หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

ขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะหนองชางคต   

บานใหม หมูที่ 8

- - - - 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

14 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะ บานใหม    

หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

โละปาสาด  บานใหม    

หมูที่ 8

- - - - 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่  9

15 โครงการขุดลอกลํา

เหมือง/ลําน้ํากรณ    

บานปางกอก หมูที่ 9

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมือง ลําหวย 

สาธารณะ ลําน้ํากรณ    

บานปางกอก   หมูที่ 9

- -  - - 200,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล  

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้นเขิน

และปญหา

น้ําทวม

กองชาง

283
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา

 ประปาภูเขาพรอมวางทอ

ประปา บานปางกอก หมูที่

 9

เพื่อแกไขปญหาอาง

เก็บน้ําตื้นเขินใน

ฤดูแลงและ

สามารถกักเก็บน้ํา

ไดมากในฤดูฝน

ขุดลอกอางเก็บน้ํา ประปา

ภูเขา  หวยน้ําจิ๋งพรอมวาง

ทอประปา  บานปางกอก  

หมูที่ 9

- - - - 300,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหาอาง

เก็บน้ําตื้น

เขินและ

ปญหาน้ําทวม

กองชาง

17 โครงการขุดสระเก็บน้ําในที่

สาธารณะ บานปางกอก   

หมูที่ 9

เพื่อกักเก็บน้ําใน

หนาฝนไวใชเพื่อ

การเกษตร

ขุดสระเก็บน้ําในที่สาธารณะ

 บานปางกอก หมูที่ 9

- -       500,000 - - จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่ 12

18 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา 

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก ลด

ปญหาคลองตื้นเขิน

ในฤดูแลง     น้ํา

ทวมในฤดูฝน

ขุดลอกแหลงน้ํา ลําหวยนา

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

- - - - 200,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้นเขิน

และปญหา

น้ําทวม

กองชาง
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แบบ ผ.02แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกแหลงน้ําลําหวยแม

สาดนอย          บาน

หนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  -  - 200,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

20 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะ บานหนองเขียว

 หมูที1่2

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง น้ํา

ทวมในฤดูฝน

ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ

บานหนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  -  - 200,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 13

21 โครงการขุดลอกลําน้ํา    

แมสาดนอย บานปาสัก

ทอง หมูที่ 13

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง น้ํา

ทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําน้ําแมสาดนอย

บานปาสักทอง หมูที่ 13 

ความยาว 1,550.00 ม.

- - - - 300,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

24,000    -               700,000    700,000   4,000,000  

 -  - 2 3 16

รวมทั้งสิ้น

รวมโครงการ

งบประมาณ
286

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการสิ่งแวดลอม

และการคัดแยกขยะ ใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อรณรงคและ

สรางจิตสํานึก

เรื่องการคัดแยก

ขยะ และลด

ปริมาณขยะใน

ครัวเรือนให

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

รณรงค อบรมสงเสริมและ

สรางจิตสํานึกเรื่องการคัด

แยกขยะใหแกประชาชน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

300,000 300,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมี

จิตสํานึกเรื่อง

สิ่งแวดลอมและ

การคัดแยกขยะ 

 ปริมาณขยะ

ลดลง

สนง.ปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการประกวดหมูบาน

การบริหารจัดการขยะ เชน

โครงการหมูบานสะอาด  

หนาบานนาดู  หลังบานนา

มอง  พี่นองสามัคคี

เพื่อสนับสนุน

และสงเสริมการ

บริหารจัดการ

ขยะในพื้นที่ตําบล

   แมกรณ

โครงการ หมูบานสะอาด  

หนาบานนาดู หลังบานนา

มอง   พี่นองสามัคคีใน

120,000 120,000  -  -  - โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ทุกหมูบานให

ความสําคัญกับ

การบริหาร

จัดการขยะ 

และสิ่งแวดลอม

สนง.ปลัด

3 โครงการรณรงคการคัด

แยกขยะในชุมชนและ

ระดับครัวเรือนกอนทิ้ง

เพื่อเปนการสราง

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวการคัดแยก

ขยะใหกับนักเรียน

เยาวชน และ

ประชาชนทั้งตําบล

รณรงคการคัดแยกขยะใน

ชุมชนและระดับครัวเรือน

กอนทิ้งพื้นที่ตําบลแมกรณ

300,000 300,000  -  -  - โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนทุก

เพศ ทุกวัยใน

พื้นที่ตําบล       

  แมกรณมี

ความรูความ

เขาใจในการคัด

แยกขยะและให

ความสําคัญกับ

ปญหาขยะ

สนง.ปลัด
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการตอยอดการ

จัดการขยะมูลฝอยแบบ

บูรณาการเพื่อเขาสูการจัด

สวัสดิการชุมชน

เพื่อแกไขปญหา

ขยะในพื้นที่อยาง

ตอเนื่อง

ตอยอดการจัดการขยะมูล

ฝอยแบบบูรณาการเพื่อ

เขาสูการจัดสวัสดิการ

ชุมชน พื้นที่ตําบลแมกรณ

300,000 300,000  -  -  - โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ปญหาขยะใน

พื้นที่ตําบลแม

กรณไดรับแกไข

อยางตอเนื่อง

สนง.ปลัด

5 โครงการกอสรางบอบําบัด

น้ําเสียภายในหมูบาน

พรอมทอระบายน้ํา

เพื่อจัดหาภาชนะ

รองรับกําจัดขยะ

มูลฝอยในตําบล

มีกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย

ภายในหมูบาน พรอมทอ

ระบายน้ําในตําบลแมกรณ

- 300,000  -  -  - พื้นที่ในตําบล 

แมกรณเปน

พื้นที่สะอาด   

นามอง

พื้นที่ในตําบล  

แมกรณเปน

พื้นที่สะอาด นา

มอง

สนง.ปลัด
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การกําจัดขยะจุลินทรีย

ภายในตําบลแมกรณ

เพิ่มประสิทธิภาพ

การกําจัดขยะ

อินทรียภายใน

ตําบลแมกรณ

พื้นที่ตําบลแมกรณ - - 150,000 150,000 150,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

การกําจัดขยะ

อินทรียภายใน

ตําบลแมกรณมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

7 โครงการติดตาม

ประเมินผลและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการคัดแยก

ขยะในครัวเรือนและการ

บริหารจัดการขยะในตําบล

แมกรณ

เพื่อติดตาม

ประเมินผลและ

เพิ่มประสิทธิภาพ

การคัดแยกขยะ

ภายในครัวเรือน

พื้นที่ตําบลแมกรณ - - 250,000  250,000  250,000  โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

การคัดแยกขยะ

ภายในตําบลแม

กรณไดรับการ

ประเมินและ

ติดตามและทํา

ใหมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน

ปลัด

1,020,000 1,320,000 420,000 420,000 420,000
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รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 อุดหนุนโรงเรียนบานปาง

คึกโครงการคัดแยกขยะใน

โรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูเกี่ยวกับ

ปญหาขยะตอ

สิ่งแวดลอม 

สามารถคัดแยก

ขยะกอนทิ้ง 

วิธีการรีไซเคิลขยะ

 และการกําจัด

ขยะอยางถูกวิธี

นักเรียนโรงเรียนบานปาง

คึกทุกคน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน

โรงเรียนบาน

ปางคึกทุกคน

รอยละ 100

นัดเรียนมีจิต 

สํานึกในการชวย

 กันลดปริมาณ

ขยะในโรงเรียน

ทําใหสภาพ 

แวดลอมใน

โรงเรียนดีขึ้น

1,030,000 1,330,000 430,000 430,000 430,000

5 6 4 4 4
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รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการประกวดและ

คัดเลือกครัวเรือนตนแบบ

ในการคัดแยกขยะและ

บริหารจัดการขยะในระดับ

ครัวเรือน

1. เพื่อสงเสริม

การคัดแยกขยะ

ในระดับครัวเรือน

2. เพื่อประกวด

และคัดเลือก

ครัวเรือน ตนแบบ

ในการคัดแยก

ขยะและบริหาร

จัดการขยะ

3. เพื่อกระตุนให

เกิดการคัดแยก

ขยะในครัวเรือน

อยางยั่งยืน        

       

โครงการประกวดและ

คัดเลือก ครัวเรือนตนแบบ

ในการคัดแยก ขยะและ

บริหารจัดการขยะใน

ระดับครัวเรือน ภายใน

ตําบลแมกรณ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

1. เกิดการ

สงเสริมการ 

คัดแยกขยะใน

ระดับครัวเรือน 

คัดเลือกครัว

เรือนตนแบบ 

ในการคัดแยก

ขยะและบริหาร

จัดการขยะ 

3. เกิดการ

กระตุนให  เกิด

การคัดแยกขยะ

ใน  ครัวเรือน

อยางยั่งยืน

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. เพื่อสนอง

นโยบาย

การบริหารจัดการ

ขยะของรัฐบาล

4. สนอง

นโยบายการ

บริหารจัดการ

ขยะของ รัฐบาล

1,230,000 1,530,000 630,000 630,000 630,000

6 7 5 5 5
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการทําแนวกันไฟใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อปองการเกิด

ไฟไหมลุกลาม

ทําแนวกันไฟในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่ปาที่ถูกไฟ

ไหมลดลง

ลดการเกิดไฟ

ไหมปาลง

สนง.ปลัด

2 โครงการปองกันแกไข

ปญหาไฟปาและหมอกควัน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อปองกันแกไข

ปญหาไฟปาและ

หมอกควัน

ปองกันแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมอกควันลดลง

  อากาศดีขึ้น

ปญหาไฟปา

และหมอกควัน

ลดลง

สนง.ปลัด

294

5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการรณรงคลดการเผา

 ลดหมอกควัน

เพื่อลดการเผาปา 

เผาขยะ เศษใบไม

 เศษวัชพืช

รณรงคลดการเผา ลด

หมอกควันในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

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

  อากาศดีขึ้น

ปญหามลพิษ

หมอกควันลดลง

สนง.ปลัด

งบประมาณ
295

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการรณรงคหามเผา

ฟางขาวและเศษวัชพืช

เพื่อลดมลพิษนํา

วัชพืชทําปุยหมัก

พื้รณรงคหามเผาฟางขาว

และเศษวัชพืชนที่ตําบล 

แมกรณ

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

  อากาศดีขึ้น

ลดมลพิษทาง

อากาศ

สนง.ปลัด

5 โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟปา

และจัดทําแนวกันไฟ

เพื่อใหประชาชน

มีความรูความ

เขาใจปญหาไฟ

ปาและการปองกัน

ฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาและจัดทํา

แนวกันไฟ พื้นที่ตําบล  

แมกรณ

- 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชน      

มีความรู ความ

เขาใจ ปญหาไฟ

ปา และการ

ปองกัน

สนง.ปลัด
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการจัดตั้งเวรยามเฝา

ระวังและปอง กันไฟปาใน

ฤดูแลง

เพื่อพัฒนาความ

รวมมือของ

ประชาชนในการ

ดูแลรักษาปา

จัดตั้งเวรยามเฝาระวังและ

ปอง กันไฟปาในฤดูแลง

พื้นที่ตําบลแมกรณ

- 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ปาไดรับการ

ดูแลอยาง

ตอเนื่อง

สนง.ปลัด

7 โครงการเฝาระวัง

สถานการณหมอกควันและ

ไฟปา

เพื่อใหประชาชน

ตําบลแมกรณมี

ความรูในการ

ปองกัน  ดูแล

สุขภาพของตนเอง

เฝาระวังสถานการณ

หมอกควันและไฟปาพื้นที่

ตําบลแมกรณ

- 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมี

ความรูในการ

ปองกัน ดูแล

สุขภาพของ

ตนเอง

สนง.ปลัด

70,000 110,000 110,000 110,000 110,000

3 7 7 7 7รวมโครงการ

297
งบประมาณ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติฯ

สงเสริมสนับสนุน

การอนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ปลูกปาทดแทนใน

ตําบล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ

1 โครงการ

ชวยชะลอ

วิกฤตการณทาง

ธรรมชาติของ

โลก

สนง.ปลัด

2 การอนุรักษปาบริเวณตน

น้ําของตําบล

เพื่ออนุรักษปา

ตนน้ําของตําบล

ใหมีน้ําตลอด

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ

1 โครงการ

ปาตนน้ําไดรับ

การปลูกเพิ่มขึ้น

ทุกป

สนง.ปลัด

3 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาปาชุมชน

เพื่อปลูกปาชุมชน

ใหมีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้น

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ

1 โครงการ

ปาชุมชนของ

หมูบานไดรับ

การดูแลและ

ปลูกปาเพิ่มเติม

สนง.ปลัด

งบประมาณ

298

5.3 แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปลูกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมลาวฝงซายและปาแม

กกฝงขวาทองที่ตําบลแม

กรณ

เพื่อฟนฟู

ทรัพยากรปาไม

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่ง แวดลอม

เพื่อใหประชาชน

เขามามีสวนรวม

ในการปองกัน

และฟนฟูทัพยา

กรปาไม

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ

1 โครงการ

ทรัพยากรปาไม

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอม

ไดรับการฟนฟู

สนง.ปลัด

5 การอนุรักษสัตวปาบริเวณ

ตนน้ําของตําบล

เพื่ออนุรักษสัตว

ปาตนน้ําของ

ตําบลใหมีสัตวปา

เพื่อความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ

1 โครงการ

สัตวปาตนน้ํา

ไดรับการดูแลมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น

ทุกป

สนง.ปลัด

งบประมาณ
299

แบบ ผ 02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 สนับสนุนกิจกรรมการ

จัดการปาชุมชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อดําเนิน

กิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของ

ตําบลแมกรณ

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ

1 โครงการ

ทรัพยากรธรรมช

าติในตําบลแม

กรณอุดม

สมบูรณขึ้น

สนง.ปลัด

7 โครงการหนึ่งทองถิ่น  หนึ่ง

ถนนสวย  ใสใจสิ่งแวดลอม

 ถนนสายบานเวียงหวาย

ถึงบานสวนดอก

เพื่อดําเนินการ

สรางหนึ่งทองถิ่น

 หนึ่งถนนสวย    

ใสใจสิ่งแวดลอม 

ตามนโยบานฯ

พื้นที่ตําบลแมกรณ - - 50,000   50,000   50,000   โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

มีถนนสวย ใส

ใจสิ่งแวดลอม

สํานักงาน

ปลัด

40,000 60,000 110,000 110,000 110,000

4 6 7 7 7

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

300
แบบ ผ.02



5.4  การศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดพิธีสืบชะตา

และปลอยพันธุปลา

เพื่อเปนการ

อนุรักษพันธุปลา 

และรักษา

ประเพณีทองถิ่น

ไวใหคงอยูสืบไป

จัดพิธีสืบชะตาและปลอย

พันธุปลาบานปางกอก  

หมูที่ 9

- 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

แหลงเพาะเลี้ยง

พันธุปลาไดรับ

การอนุรักษ

สนง.ปลัด

 - 10,000 10,000 10,000 10,000

 - 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

งบประมาณ

รวมโครงการ

301

 2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชุมประชาคม

การบูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบานและ

แผนพัฒนาของ อบต. 

รวมถึงโครงการ อบต.

เคลื่อนที่เพื่อบริการ

ประชาชน

ประชาชนได

แสดงความคิดเห็น

ในการแกไข

ปญหาเพื่อ

ใหบริการ

ประชาชนในพื้นที่

จัดประชุมประชาคม

การบูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบานและ

แผนพัฒนาของ อบต. 

รวมถึงโครงการ อบต.

เคลื่อนที่เพื่อบริการ

ประชาชน ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรอย

ละ 60 ของทุก

ครัวเรือนเขา

รวมประชุม

ประชาชนมีสวน

รวมในการ

กําหนดแผนและ

โครงการพัฒนา

สนง.ปลัด

302

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการฝกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงาน ฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 2/2561 หนา 34)

เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถแกผู

เขารับการ

ฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

ตลอดจนสราง

ศึกษาดูงาน 

ตลอดจนสราง

คุณธรรมจริยธรรม

ผูบริหาร พนักงานผูนํา

ชุมชนกลุมตางๆ

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘0 

ของผูบริหาร 

พนักงานผูนํา

ชุมชนกลุมตางๆ

 จัดเก็บภาษีได

เพิ่มมากขึ้น

นําความรูมา

พัฒนาทองถิ่น

สนง.ปลัด

303
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

เพื่อเปนการเพิ่ม

ความรู และสราง

ความตระหนัก

ใหกับผูมีหนาที่

เสียภาษีภายใน

ตําบลแมกรณ 

และเพื่อใหการ

จัดเก็บรายได

เปนไปอยางทั่วถึง

และเปนธรรม 

สามารถเพิ่ม

รายไดของ อบต.

ประชาชนผูเสียภาษี ไดรับ

ความรู ไดรับบริการที่ดี 

สะดวกรวดเร็ว และมี

ความตระหนักในหนาที่

ของการเปนผูเสียภาษี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีได

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนผูเสีย

ภาษีมีความรู

ความเขาใจและ

มีความตระหนัก

ในหนาที่การ

เสียภาษีและ

จํานวนรายได 

ภาษีที่ อบต.

จัดเก็บเอง

เพิ่มขึ้นรอยละ 

๕ จากปที่ผานมา

กองคลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

ขององคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

เพื่อนําระบบ

คอมพิวเตอรและ

โปรแกรมการ

จัดเก็บภาษีมาใช

เพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได

 และอํานวย

ความสะดวก

รวดเร็วแกผูชําระ

ภาษี รวมถึง

สามารถนําขอมูล

ที่ไดมาบูรณาการ

ใชกับงานพัฒนา

ชุมชนได

ในพื้นที่อบต.แมกรณ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีได

เพิ่มมากขึ้น

ขอมูลในการ

จัดเก็บรายไดของ

 อบต.มี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และ

สามารถนํามาใช

สําหรับใหบริการ

แกผูชําระภาษีได

อยางรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

งานพัฒนาชุมชน

สามารถนําขอมูล

ไปบูรณาการใช

สําหรับงาน

พัฒนาชุมชนได

ดวย

กองคลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ขีดความสามารถของ 

บุคลากรในกองคลัง อบต.

แมกรณ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ความรู 

ความสามารถ

และ

ประสบการณ

ดานการเงิน การ

คลัง การบัญชี 

งานพัสดุ งาน

จัดเก็บรายได 

และงานธุรการ

กองคลัง อบต.แม

กรณ

พนักงาน ลูกจางกองคลัง 

อบต.แมกรณ เขารับ

การศึกษาอบรม ดูงานหรือ

ไดรับประสบการณตรง

จากโครงการ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานมี

ความรู 

ประสบการณ  

ในการ

ปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น

บุคลากรกอง

คลัง อบต.แม

กรณ มีความรู 

ความสามารถ 

ประสบการณ 

และ

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และ

นํามาใชในการ

ปฏิบัติงานใน

องคกรไดตอไป

กองคลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖ คาใชจายสําหรับการ

เลือกตั้ง หรือการทํา

ประชาพิจารณ ประชามติ

ตางๆ

เพื่อเปนคาใชจาย

สําหรับการ

เลือกตั้งทั่วไปหรือ

เลือกตั้งซอมฯ ใน

ระดับทองถิ่นและ

ระดับชาติ การ

ทําประชาพิจารณ

 ประชามติตางๆ

การเลือกตั้งการทําประชา

พิจารณ ประชามติตางๆ

ตามระบอบประชาธิปไตย

พื้นที่ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 60 

ของผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไป

เลือกตั้ง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

อันมี

พระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข

ไดรับการพัฒนา

สนง.ปลัด

7 โครงการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนที่มีตอ

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจ

ของประชาชนใน

การใหบริการ

ของทองถิ่น

พื้นที่ตําบลแมกรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีสวน

รวมแสดงความ

คิดเห็นเพื่อ

ประโยชนของ

ทองถิ่น

สนง.ปลัด

408,000 408,000 920,000 920,000 920,000

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการศูนยชวยเหลือ

ประชาชนขององคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

เพื่อใหการ

ชวยเหลือ

ประชาชนเมื่อ

เหตุสาธารณภัย

และภัยฉุกเฉิน

ตาง ๆ

ศูนยชวยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

45,000 45,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ประชาชนใน

พื้นที่ไดรับการ

ชวยเหลือได

ทันทวงที เมื่อ

เกิดเหตุสา

ธารณภัยและ

ภัยฉุกเฉินตาง ๆ

สํานักงาน

ปลัดฐ กอง

ชาง,กอง

คลังและ

กอง

การศึกษาฯ

8 อุดหนุนอําเภอเมือง

เชียงราย โครงการ

ดําเนินการและสนับสนุน

การดําเนินงานจัดกิจกรรม

ของสวนราชการและ

องคกรจังหวัดเชียงราย

เพื่อเปนการ

สงเสริมการ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมของ

อําเภอเมือง

เชียงราย

งานรัฐพิธีหรือรับเสด็จ 

งานดานศาสนา และ

วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ

 ที่จัดขึ้นเปนประจําฯลฯ

36,000 36,000 60,000 60,000 60,000 การดําเนินการ

เกี่ยวกับงาน

ตาง ๆ ที่อําเภอ

จัดขึ้น ประสบ

ผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่

วางไว

กิจกรรมตาง ๆ

ประสบ

ผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่

วางไว

สํานักงาน

ปลัดฯ , 

อําเภอเมือง

เชียงราย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับอําเภอ อําเภอเมือง

เชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2561

 หนา 13

1. เพื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบ

กระทรวงมหาด 

ไทย วาดวย

คาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือ

ประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.

 2561

 อุดหนุนอําเภอเมืองตาม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอเมืองเชียงราย

25,000     40,000     40,000     40,000     40,000     โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

1. อปท.ใน

พื้นที่มีการ

ปฏิบัติถูกตอง

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไ

ทยวาดวย

คาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือ

ประชาชาชน

สํานักงาน

ปลัด ,

สํานักงาน

ทองถิ่น

อําเภอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. เพื่อประสาน

การชวยเหลือ

ประชาชน กรณี

เกิดสาธารณภัย

หรือภัยฉุกเฉิน

อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ใหไดรับการ

ชวยเหลือแกไขได

อยางทันทวงที

ตามอํานาจ

หนาที่ของอปท.

 พ.ศ. 2560

อปท. พ.ศ. 

2560 และ

ระเบียบ

กฎหมาย

ขอบังคับ และ

หนังสือ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการอุดหนุนอําเภอ

เมืองเชียงราย ตาม

โครงการประชาสัมพันธ

ศิลปวัฒนธรรม และ

สงเสริมของดีอําเภอเมือง

เชียงรายในการแขงขันกีฬา

แหงชาติครั้งที่ 46 "เจียง

ฮายเกมส" (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้ง

ที่ 3/2561 หนา 8)

1. เพื่อรวมกัน

ประชาสัมพันธ

การเปนเจาภาพ

การจัดการ

แขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งที่ 

46 (พ.ศ. 2561)

 "เจียงฮายเกมส"

(พ.ศ. 2561) 

"เจียงฮายเกมส   

และกีฬาคนพิการ

แหงชาติครั้งที่ 

36(พ.ศ. 2562)

 น้ํากกเกมส" ใน

นามของอําเภอ

เมืองเชียงราย

โครงการอุดหนุนอําเภอ

เมืองเชียงราย ตาม

โครงการประชาสัมพันธ

ศิลปวัฒนธรรม และ

สงเสริมของดีอําเภอเมือง

เชียงรายในการแขงขัน

กีฬาแหงชาติครั้งที่ 46 

"เจียงฮายเกมส"

 - 50,000      -  -  - ผลสําเร็จของ

โครงการ

1. ทุกภาคสวน

ในองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น อ.เมือง

เชียงรายจ.

เชียงราย ไดมี

สวนรวมในการ

เปนเจาภาพการ

จัดการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ 

ครั้งที่ 46(พ.ศ.

 2561)"เจียง

ฮายเกมส"

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 2. เพื่อสงเสริม

ความรวมมือและ

การบูรณาการ

การทํางานรวมกัน

ในการเชื่อมโยง

ศิปลวัฒนธรรม

และ  ภูมิปญญา

อันดีของทุกภาค

สวนในอําเภอ

เมืองเชียงราย

และจังหวัด

เชียงราย

และกีฬาคน

พิการแหงชาติ 

ครั้งที่ 36 (พ.ศ.

 2562) "น้ํากก

เกมส"           

2. ทุกภาคสวน

ในองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น อ.เมือง

เชียงราย  จ.

เชียงราย ได

รวมสงเสริม

ภาพลักษณการ

เปนเมืองแหง

ศิลปวัฒนธรรม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3. เพื่อสงเสริม

ภาพลักษณการเปน

เมืองแหง

ศิลปวัฒนธรรมของ

อําเภอเมือง

เชียงรายและ

จังหวัดเชียงราย  

4. เพื่อสงเสริม

และพัฒนาใหเกิด

การเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจของ

จังหวัดเชียงราย

ผานการ

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว

ของจังหวัด

เชียงราย ให

ปรากฎสู

บุคคลภายนอก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการตอนรับครม.

สัญจรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

และพบประชาชนณ ศาลา

อเนกประสงคบานเมืองรวง

 หมูที่ 5ตําบลแมกรณ ใน

วันจันทร ที่ 29 ตุลาคม 

2561

เพื่อเปนการ

ตอนรับ

นายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี

ในการประชุม

คณะรัฐมนตรี

อยางเปนทางการ

นอกสถานที่ ครั้ง

ที่ 8/2561 

(ครม.สัญจร)

โครงการตอนรับครม.

สัญจรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

และพบประชาชนณ ศาลา

อเนกประสงคบานเมือง

รวง หมูที่ 5ตําบลแมกรณ 

ในวันจันทร ที่ 29 ตุลาคม

 2561

 - 50,000   -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่เขา

รวม

เปนการสราง

ความสามัคคี

ภายในชุมชน

และเพื่อเปน

การตอนรับ

นายกรัฐมนตรี 

และ

คณะรัฐมนตรี

อยางเปน

ทางการ นอก

สถานที่ ครั้งที่

8/2561 

(ครม.สัญจร)

494,000 609,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

9 11 9 9 9

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสราง

ระบบประปาหมูบาน  

แบบบาดาลขนาดเล็ก 

 บานปางมุง ม. 6  จุด

ที่ 1 โบสถคริสต

เพื่อใหประชาชน

มีน้ํา สําหรับ

อุปโภค บริโภค 

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดเล็ก กําลังการผลิต

ไมนอยกวา 2.5 ลบ.ม. 

 พรอมปายโครงการ  

จุดที่ 1 โบสถคริส บาน

ปางมุง หมูที่ 6

1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 จํานวน

ครัวเรือนที่มี

น้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง    

 ,กรม

สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงลุม
ประเทศGMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

315

รายละเอียกโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสราง

ระบบประปาหมูบาน  

แบบบาดาลขนาดเล็ก 

 บานปางมุง  หมูที่  6 

 จุดที่ 2 ที่สาธารณะ

หมูบาน

เพื่อใหประชาชน

มีน้ํา สําหรับ

อุปโภค บริโภค 

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดเล็ก กําลังการ

ผลิตไมนอยกวา 2.5 

ลบ.ม. บานปางมุง  

หมูที่ 6  จุดที่ 2      

ที่สาธารณะหมูบาน

1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 1,153,700 จํานวน

ครัวเรือนที่มี

น้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง    

 ,กรม

สงเสริมฯ

3 โครงการกอสราง

ระบบประปาหมูบาน  

แบบบาดาลขนาดใหญ

 บานปางริมกรณ    

หมูที่ 10   สุสานบาน

ปางริมกรณ

เพื่อใหประชาชน

มีน้ํา สําหรับ

อุปโภค บริโภค 

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาล

ขนาดใหญ กําลังการ

ผลิตไมนอยกวา 20 

ลบ.ม. สุสานบานปาง

ริมกรณ  หมูที่ 10

4,091,000 4,091,000 4,091,000 4,091,000 4,091,000 จํานวน

ครัวเรือนที่มี

น้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง    

 ,กรม

สงเสริมฯ

งบประมาณ
316 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสราง
ระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ 
บานหนองเขียว  
หมูที่ 12

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ 
พรอมปายโครงการ
 บานหนองเขียว  
 หมูที่ 12

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

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

5 โครงการขยายเขต
ประปาเขาหมูบาน 
บานปางกอก     
หมูที่ 9

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

โครงการขยายเขต
ประปาเขาหมูบาน
 พรอมปาย
โครงการ       
บานปางกอก     
หมูที่ 9

 -  - 1,584,000 1,584,000 1,584,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

งบประมาณ
317 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการวางระบบทอ

ประปาภูเขาแหลงใหม 

ตอจากจุดเดิม บานปา

สักทอง หมูที่ 13

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 

ชั้น 13.5 ความยาว 

2,750 ม. พรอม

กอสรางฝายกั้นน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 0.60 ม. 

ยาว 8.00 ม. สูง 

1.50 ม.

 -  - 859,900 859,900 859,900 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

6,398,400 6,398,400 11,642,300 11,642,300 11,642,300

3 3 6 6 6รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
318 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ทางไปถ้ําพระมิ่ง

โมลี บานเมืองรวง  ม.5

 (แผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 

1/2562 หนา 9

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย   

ในการสัญจรไปมา

 ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 3 จุด 

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

 ยาวรวม 2,340 ม. 

หนา 0.15 ม.    

(รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

9,360 ตร.ม.)

 -  - 5,374,000   5,374,000   5,374,000        ถนน        

 จํานวน 1 เสน

ประชาชนมี

ความ สะดวก 

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

319

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

รายละเอียกโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงลุม
ประเทศGMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ชนิดไมมีไหลทาง ตาม

แบบที่ อบต.กําหนด 

พรอมปายโครงการ

ทางไปถ้ําพระมิ่งโมลี 

บานเมืองรวง ม. 5 ต.

แมกรณ  อ.เมือง

320
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ทางไปสํานักสงฆปาสัก

ทอง  บานปาสักทอง 

หมูที่ 13  (แผนพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2564)เพิ่มเติม

 ครั้งที่ 1/2562 หนา

 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย   

ในการสัญจรไปมา

 ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 2 จุด 

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาวรวม 1,270 ม. 

หนา 0.15 ม. (รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 

5,080 ตร.ม.) ชนิด

ไมมีไหลทาง ตาม

แบบที่ อบต.กําหนด 

พรอมปายโครงการ

ทางไปสํานักสงฆปา

สักทอง บานปาสัก

ทอง หมูที่  13

 -  - 2,916,000   2,916,000   2,916,000       ถนน       

จํานวน 1 เสน

ประชาชนมี

ความ สะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

321
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุงผิว

การจราจร Overlay 

(ASPHALT 

CONCRETE 

WEARING COURSE) 

เชื่อมระหวางบานเมือง

รวง หมูที่ 5 ไปบานแม

สาด หมูที่ 4 ถึงบาน

ฝงหมิ่นหมูที่ 7  

(แผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 

1/2562 หนา 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย   

ในการสัญจรไปมา

 ของประชาชน

ปรับปรุงผิวการจราจร

 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       ถนน       

จํานวน 1 เสน

ประชาชนมี

ความ สะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไปมา

กองชาง

322
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เชื่อมระหวางตําบลแม

กรณ ถึงตําบลปาออ

ดอนชัย

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 

6.00 ม. ยาว 

882.00 ม. หนา 

0.15 ม. (รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 5,292 

ตร.ม.) ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปาย

โครงการ เชื่อมบาน

ปางริมกรณ หมูที่ 10

 ต.แมกรณ ถึงบาน

ประตูลอ หมูที่ 21 ต.

ปาออดอนชัย

 -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000        ถนน      

 จํานวน 1 เสน

การสัญจรไป

มาระหวาง

ตําบลเปนไป

โดยสะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเชื่อม 

บานเมืองรวง  หมูที่ 5 

ถึงบานฝงหมิ่น หมูที่ 7 

 ต.แมกรณ

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนลาดยาง           

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000.00 ม. 

เชื่อม บานเมืองรวง  

หมูที่ 5   ถึงบานฝง

หมิ่น  หมูที่ 7

 -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเมืองรวง หมูที่ 5 

จุดที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 1,470

 .00 ม. หนา 0.15 

ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 5,880.00 ตร.

ม. บานเมืองรวง หมูที่

 5 จุดที่ 1

 -  - 3,234,000 3,234,000 3,234,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง    

 ,กรม

สงเสริมฯ

324
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเมืองรวง หมูที่ 5 

จุดที่ 2

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 

1,400.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา  5,600.00

 ตร.ม. บานเมืองรวง  

        หมูที่ 5 จุดที่ 2

 -  - 3,080,000 3,080,000 3,080,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง    

 ,กรม

สงเสริมฯ

8 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเชื่อม 

บานเมืองรวง  หมูที่ 5 

 ถึงบานแมสาด  หมูที่ 

4 ต.แมกรณ

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนลาดยาง  ขนาด  

  กวาง 4.00 เมตร    

 ยาว 2,980.00 ม. 

เชื่อม บานเมืองรวง 

หมูที่ 5 ถึงบานแมสาด

  หมูที่ 4

 -  - 5,960,000 5,960,000 5,960,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง    

 ,กรม

สงเสริมฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเชื่อม 

บานแมกรณ  หมูที่ 1 

 ถึงบานเวียงหวาย   

หมูที่ 2  ต.แมกรณ

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนลาดยาง           

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

 ยาว 1,560.00 ม. 

เชื่อม บานแมกรณ  

หมูที่ 1 ถึงบานเวียง

หวาย  หมูที่  2

 -  - 3,120,000 3,120,000 3,120,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง    

 ,กรม

สงเสริมฯ

10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เชื่อมระหวางบานแม

สาด หมูที่ 4 ถึงบาน

หนองเขียว หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 6 

ม. ยาว 5,000.00 ม.

 หนา 0.15 ม. รวม

พื้นที่ไมนอยกวา 

30,000.00 ตร.ม. 

เชื่อมระหวาง     บาน

แมสาด หมูที่ 4 ถึง

บานหนองเขียว หมูที่

 12

- - -  - 27,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการระดับตําบล

11 โครงการกอสรางพนัง

กั้นน้ําเซาะตลิ่ง  น้ําแม

กรณ, น้ําแมสาด ,   

น้ําแมตาก

เพื่อปองกันน้ํากัด

เซาะตลิ่ง ไมให

ตลิ่งพังทลาย

กอสรางพนังกั้นน้ํา

เซาะตลิ่ง น้ําแมกรณ

 ,น้ําแมสาด,น้ําแมตาก

-  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ

ประชาชนผู

ไดรับผล 

ประโยชน

เกษตรกรมีน้ํา

ใชใน

การเกษตร

กรรมตลอดฤดู

อยางเพียงพอ

กองชาง

12 โครงการกอสรางสนาม

กีฬาประจําตําบลแม

กรณ

เพื่อใหมีสถานที่

ออกกําลังกาย

และจัดกิจกรรม

ตางๆของ

ประชาชนในพื้นที่

ตําลแมกรณ

สนามกีฬา ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

 -  - 3,000,000      3,000,000      3,000,000      รอยละของ

ประชาชนที่มา

ใชบริการ

มีสถานที่ออก

กําลังกายและ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ

กองชาง

-               -               41,779,000  41,779,000  68,779,000  

 -  - 11 11 12รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางโรง

อาหารโรงเรียน 

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ  

(แผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)

เพื่อใชเปนสถานที่

รับประทาน

อาหารของเด็ก

นักเรียนโรงเรียน

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

กอสรางโรงอาหาร  

ขนาดกวาง   6.00 ม.

 ยาว 16.00 ม. สูง 

3.00 ม. โรงเรียน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

 -  - 889,000         889,000         889,000         โรงอาหาร 

จํานวน   1 

หลัง

เด็กนักเรียน

โรงเรียน

องคการ

บริหารสวน

ตําบลแมกรณ 

และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ

กองชาง   

กอง

การศึกษาฯ

328

งบประมาณ

รายละเอียกโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

2.1 แผนงานการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.  ยุทธศาตรการพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

เพิ่มเติม ครั้งที่ 

1/2562 หนา 11

 และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบล    

แมกรณ

 และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลแมกรณ  อ.

เมืองเชียงราย  จ.

เชียงราย

มีสถานที่

รับประทาน

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ    

มีความสะดวก

 และปลอดภัย

2 โครงการกอสรางสนาม

กีฬาประจําตําบลแม

กรณ

เพื่อใหมีสถานที่

ออกกําลังกาย

และจัดกิจกรรม

ตางๆของ

ประชาชนในพื้นที่

ตําลแมกรณ

สนามกีฬา ในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

 -  - 3,000,000      3,000,000      3,000,000      รอยละของ

ประชาชน

ที่มาใชบริการ

มีสถานที่ออก

กําลังกายและ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ

กองชาง

-            -              3,889,000   3,889,000   3,889,000   

 -  - 2 2 2

329

รวมงบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางอาง

เก็บน้ําแมสาด บาน

แมสาด หมูที่ 4

เพื่อกักเก็บน้ําไว

ใชในการเกษตร

กอสรางอางเก็บน้ํา 

ความจุที่ระดับเก็บ

กัก 1,080,000 

ล.บ.ม. บานแมสาด

 หมูที่ 4

-  - 300,000,000 300,000,000 300,000,000 จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

 -  - 300,000,000 300,000,000 300,000,000

 -  - 1 1 1

330

รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

4.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

                                ที่ 3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

รายละเอียกโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แบบ ผ.02/1



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง         

จํานวน 1 เครื่อง

3,650 - - -  - สํานักงานปลัด

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

 หนา 38)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน 

ขนาดกวาง 56 ซม.ลึก 60 

ซม. สูง 90 ซม. จํานวน 1 ตัว

1,790 - - -  - สํานักงานปลัด

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

 หนา 15)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ระดับ 3-6 ขนาด

กวาง 80 ซม. ยาว 150 ซม.

 สูง 75 ซม จํานวน 1 ตัว

5,500 - - -  - สํานักงานปลัด
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณและที่มา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

 หนา 15)

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

ตูเย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 

จํานวน 1 ตู

15,000 - - -  - สํานักงานปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร

จํานวน 1 เครื่อง

- 17,000 - - สํานักงานปลัด

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

 หนา 38)

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานสํานักงาน    

จํานวน 3 เครื่อง

- 16,000 16,000 16,000  - สํานักงานปลัด
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน * (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 

1 เครื่อง

16,000 - - - - สํานักงานปลัด

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

(Inkjet Printer)         

จํานวน 2 เครื่อง

4,300 - - - - สํานักงานปลัด

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED

 ขาว-ดํา(18 หนา/นาท)ี 

จํานวน  2 เครื่อง

3,300  - - 3,300 3,300 สํานักงานปลัด

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

(Inkjet Printer)             

จํานวน 2 เครื่อง

- 4,300 -  - 4,300 สํานักงานปลัด
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

 หนา 38)

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

กลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง

9,000 9,000  -  -  - สํานักงานปลัด

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องทําน้ํารอน – เย็นแบบ

ตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 

 2  เครื่อง

45,000  -  - - - สํานักงานปลัด

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสาร แบบใช

กระดาษธรรมดา          

จํานวน 1 เครื่อง

18,000  -  -  -  - สํานักงานปลัด
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน

เลื่อนกระจก จํานวน 12 ตู

4,000 44,000 44,000 44,000 44,000 สํานักงานปลัด

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางแฟมตั้ง 4 ชั้น        

ชั้นละ 10 ชอง  จํานวน 9 ตู

46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 สํานักงานปลัด

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 สํานักงานปลัด

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 3/2561 หนา 11)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด - 40,000 - - - สํานักงานปลัด
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 3/2561 หนา 11)

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไมโครโฟนไรสาย แบบ 4ไมค

 จํานวน 1 ชุด

- 9,500 - - - สํานักงานปลัด

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 3/2561 หนา 11)

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องตัดหญา แบบเข็น  

จํานวน 1 เครื่อง

- 13,000 - - - สํานักงานปลัด

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 3/2561 หนา 12)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับหนาฟอเมกาขาว 

ขนาดกวาง 60 ซม.         

ยาว 120 ซม. จํานวน 10ตัว

- 25,000 - - - สํานักงานปลัด
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องตัดกระดาษมือโยก

จํานวน 1 เครื่อง

- - 3,900 3,900 3,900 สํานักงานปลัด

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู

จํานวน 1 เครื่อง

- - 3,000 3,000 3,000 สํานักงานปลัด

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั้ง 

(ดีเซล) ปริมาตรกระสูลไม

ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 90 กิโลวัตต

 -  - 1,288,000 1,288,000 1,288,000 สํานักงานปลัด
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ

เอนกประสงค(Smart Card

 Reader)

 -  -       4,200  -  - สํานักงานปลัด 

กองคลัง

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1

 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,000 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 90 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ  แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ

 -  -  - 729,000 729,000 สํานักงาน

ปลัด

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู  -  -  -  - 5,500 สํานักงานปลัด

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องทําลายเอกสาร แบบ

ทําลายครั้งละ 10 แผน 

จํานวน 2 เครื่อง

 - - - - 20,000 สํานักงานปลัด
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บฎีกาแบบรางเลื่อน 

ขนาดกวาง 19 ม. ยาว 9.15

 ม. สูง 1.98 ม. จํานวน 1 ตู

    90,000 - - - - กองคลัง

29 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานระดับ  จํานวน

  2  ตัว

        3,600  -  -  -  - กองคลัง

30 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน

 1 เครื่อง

      16,000  -  -  -  - กองคลัง

31 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับประมวลผล     

จํานวน 1 เครื่อง

      21,000  -  -  -  - กองคลัง
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561 หนา 44)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน ชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000

 BTU จํานวน 1 เครื่อง

47,000  - - - - กองคลัง

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561 หนา 44)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานขนาดกวาง 80 

ซม. ยาว 160 ซม. สูง 75 

ซม. ลิ้นชักซาย - ขวา จํานวน

 2 ตัว

15,000  - - - - กองคลัง
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2561 หนา 44)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานพรีเมี่ยม 

จํานวน 2 ตัว

5,600  - - - - กองคลัง

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขาเหล็ก  

จํานวน 2 ตัว

- 5,180 - - - กองคลัง

341

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน 

จํานวน 2 ตัว

- 3,580 - - - กองคลัง

384,040 246,860 1,419,400 2,147,500 2,161,300

20 13 8 9 11

342

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเปาลม              

จํานวน 1 เครื่อง

5,300 - - - - สํานักงานปลัด

2 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

 1 เครื่อง

16,000 - - - - สํานักงานปลัด

3 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ชุดผจญเพลิงในอาคาร 

จํานวน 2 ชุด

 -  - 95,000 95,000 95,000 สํานักงาน

ปลัด

21,300 0 95,000 95,000 95,000

2 0 1 1 1

343

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผา 

 จํานวน 1 หลัง

16,000  -  -  -  - สํานักงาน

ปลัด

16,000 0 0 0 0

1 0 0 0 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

344

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน  4 ตู 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กอง

การศึกษาฯ

2 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 120 X 

60  X 75  จํานวน 5 ตัว

12,000 12,000 - - - กอง

การศึกษาฯ

3 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน  ขนาด 57 X 

60 X 103  จํานวน 5 ตัว

8,750 8,750 - - - กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณและที่มา

345

แผนงานการศึกษา 
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 2,550 2,550 - - - กอง

การศึกษาฯ

5 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาดกวาง 80 

ซม.  ยาว 180 ซม. สูง 75 

ซม.  จํานวน 1 ตัว

10,000 - - - - กอง

การศึกษาฯ

346

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

สื่อเทคโนโลยี DLIT 96,000  -  -  -  - กอง

การศึกษาฯ

7 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน ชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

 BTU จํานวน 1 เครื่อง

32,400  -  -  -  - กอง

การศึกษาฯ

8 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง 

(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 3/2561 

หนา 16)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางานระดับไหล   

จํานวน 1 ตัว

3,000 - - - - กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณและที่มา

347 แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เครื่องโทรทัศ แอล อี ด(ีLED 

TV) ความละเอียดขนาด

จอภาพ 1920 X 1080พิก

เซล  ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 4

 เครื่อง

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กอง

การศึกษาฯ

10 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง              

จํานวน 15  ตัว

 -  - 216,000 216,000 216,000 กอง

การศึกษาฯ

348

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน

เลื่อนกระจก  จํานวน 2 ตู

 -  - 12,000 12,000 12,000 กอง

การศึกษาฯ

12 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ลําโพงฮอรนพรอมเครื่อง

ขยายเสียงพรอมติดตั้งลําโพง

ฮอรนขนาดไมนอยกวา 15 

นิ้ว เครื่องขยายเสียงไมนอย

กวา 100วัตต จํานวน 3 ชุด

 -  - 8,500 8,500 8,500 กอง

การศึกษาฯ

13 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ กลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล  จํานวน 2 เครื่อง

 -  - 29,900 29,900 29,900 กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณและที่มา

349
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

เครื่องเลนดีวีดี  จํานวน 12

 เครื่อง

 -  - 20,400 20,400 20,400 กองการศึกษาฯ

15 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร  ระดับ XGA 

ขนาด 3,000 ANSI 

Lumens

 -  - 32,700 32,700 32,700 กองการศึกษาฯ

16 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

ติดตั้งจานดาวเทียมพรอม

กลองรับสัญญาณ

 -  - 16,200 16,200 16,200 กองการศึกษาฯ

350

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ

เอนกประสงค(Smart Card

 Reader)

 -  - 3,500  -  - กองการศึกษาฯ

18 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 150 X 

75 X 75  จํานวน 1 ตัว

- -         5,590  -  - กอง

การศึกษาฯ

19 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน

เลื่อนทึบ

 -  - 8,000 8,000 8,000 กอง

การศึกษาฯ

351

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน * (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 นิ้ว)  จํานวน

 4 เครื่อง

 -  - 16,000 16,000 16,000 กอง

การศึกษาฯ

21 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน     

จํานวน 4 เครื่อง

 -  - 16,000 16,000 16,000 กอง

การศึกษาฯ

22 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

(Inkjet Printer)        

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 4,300 4,300 4,300 กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณและที่มา

352
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 แผนงานการศึกษา       

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

ติดตั้งจานดาวเทียมพรอม

กลองรับสัญญาณ

 -  - 16,200 16,200 16,200 กองการศึกษาฯ

186,200 44,800 426,790 417,700 417,700

9 5 16 14 14

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

353 แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ กลองวัดมุม แบบ

อิเล็กทรอนิกส ชนิดอานคา

มุมไดละเอียด  5 พิลิปดา 

(ระบบอัตโนมัต)ิ จํานวน 1 

เครื่อง

110,000  -  -  -  - กองชาง

2 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง สําหรับติดตั้ง

หองประชุม อบต.แมกรณ

116,400  -  -  -  - กองชาง

3 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เครื่องอัดขยะไฮดรอลิค  

จํานวน 1 เครื่อง
 - 120,000  -  -  - กองชาง ,

สํานักงานปลัด

 งานพัฒนา

ชุมชน

354

งบประมาณและที่มา

แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน

 4 ลอ  แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ Cab) จํานวน

 1 คัน

 - 729,000  -  -  - กองชาง

5 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง)

ครั้งที่ 3/2561 หนา 45)

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถยนตบรรทุกเอนกประสงค

เททายติดตั้งเครนและ

กระเชาซอมไฟฟา  ขนาด 4 

ตัน 6 ลอ จํานวน  1  คัน

 - 2,500,000  -  -  - กองชาง

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 3/2561 หนา 13)

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เครื่องวัดระยะเลเซอร      

100 เมตร               

จํานวน  1 เครื่อง

 - 10,000  -  -  - กองชาง

7 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 3/2561 หนา 13)

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ชุดเวทีพิธีการ ขนาดกวาง 

4.80 ม. ยาว 9.60 ม. 

พรอมอุปกรณ              

จํานวน 1 ชุด

 - 80,000  -  -  - กองชาง

356

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 3/2561 หนา 13)

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบ 

Submersible ขนาด 1.5 

HP 380V ใบพัดสแตนเลส 

12 ใบพัด จํานวน 1 ชุด

 - 21,000  -  -  - กองชาง

9 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ

เอนกประสงค(Smart Card

 Reader)

 -  - 700  -  - กองชาง

226,400 3,460,000 700 0 0

2 6 1 0 0

357

รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

(Inkjet Printer)        

จํานวน 1 เครื่อง

4,300  -  -  -  - สํานักงานปลัด

 งานสงเสริม

การทองเที่ยว

2 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน

เลื่อนกระจก  จํานวน 2 ตู
 - 8,000 8,000 8,000 8,000 สํานักงานปลัด

 งานสงเสริม

การทองเที่ยว

4,300 8,000 8,000 8,000 8,000

1 1 1 1 1รวมโครงการ

358

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานการศึกษา        

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เครื่องเลนสนาม แบบ

มาตรฐาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอง

การศึกษาฯ

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

1 1 1 1 1

359

รวมโครงการ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม)ครั้งที่

 1/2562 หนา 12)

ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

 -     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 

 - 1 1 1 1

งบประมาณและที่มา

360

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผ.03
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สวนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
 1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.  
2561  เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการใหคะแนน  
ตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแตวันประกาศใชงบประมาณรายจาย  มีรายละเอียด  ดังน้ี  

 1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือความสอดคลองแผน 
พัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
 1.1  ขอมลูสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  คะแนน  

 1.2  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15  คะแนน  
 1.3  ยุทธศาสตร  65  คะแนน  ประกอบดวย  

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

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ  80 (80  คะแนน)  
 2.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลองแผน 

พัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย  
2.1  การสรปุสถานการณการพัฒนา  10  คะแนน  
2.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน  
2.3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน  
2.4  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10  คะแนน  
2.5  โครงการพฒันา  60  คะแนน  ประกอบดวย  

(1)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ   5  คะแนน  
(2)  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบัโครงการ  5  คะแนน  
(3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณได
ถูกตอง  5  คะแนน  
(4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป  5  คะแนน  
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(5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  5 คะแนน  
(6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand  4.0  5 คะแนน  
(7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5  คะแนน  
(8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง  มั่งค่ัง 
ย่ังยืน  ภายใตหลักประชารัฐ  5  คะแนน  
(9)  งบประมาณ  มีความสอดคลองกบัเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน  
(10)  มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลกัวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน  
(11)  มกีารกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกบัวัตถุประสงค  และผลที่คาดวาจะ
ไดรับ  5  คะแนน  
(12)  ผลที่คาดวาจะไดรับ  สอดคลองกับวัตถุประสงค  5  คะแนน  
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน

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

พัฒนาทองถ่ิน   ประเด็นการพจิารณา  
 1.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   20  
 2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ   15  
 3.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย  65  

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

 2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่  3.1  และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ  คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ  วาบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 3.  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 โดยใชแบบสำหรบัติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 (1)  แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรอื Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3)  แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
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 (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
 (5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบติังาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6)  แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-

Solving Method  
 (7)  แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
 (8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 (9)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 (10)  แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
 (11)  แบบอื่นๆ ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ทัง้น้ีตองอยูภายใตกรอบขอ (1) – (10) 

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

(Time) เปนไปตามที่กำหนดไวหรอืไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 

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

 4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต  
 1.  ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ  ไมมีความชัดเจน  คลุมเครือ  ทำใหการตีความระหวาง 
หนวยงานผูตรวจ  กับหนวยงานผูปฏิบัติขัดแยงกัน  ทำใหไมสามารถดำเนินการพัฒนาไดอยางเต็มที่ 
 2.  งบประมาณที่มีอยางจำกัด  แตความตองการของประชาชนมีมาก  ไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง  ทำใหประชาชนเกิดการเบื่อหนายการใหความรวมมือ  การมีสวนรวมในการ
คิด  การเสนอ  การแกไขปญหาตาง ๆ  เพราะคิดวาเสนอไปก็ไมไดรับการแกไขชวยเหลือ 
 3.  ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการตาง ๆ  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และลาชา  มีขอจำกัดใน
เรื่องของระยะเวลา  ทำใหการปฏิบัติงานสุมเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดไดมาก 
 4.  การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  มีกระบวนการหลายข้ันตอน  ทำใหการ
พัฒนาเกิดความลาชา 
 4.2 ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
 1.  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ควรพิจารณาใหสอดคลองกบัวิสัยทัศน   ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน 

 2.  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ควรครอบคลมุทุกดานใหมากทีสุ่ด  เพื่อใหการดำเนินการ 
พัฒนาไดอยางสะดวก  รวดเร็ว 
 3.  ในการพิจารณาต้ังงบประมาณรายจาย  ควรคำนึงถึงความจำเปน ความเด็ดรอนของประชาชน  
และใหเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน  ที่จะตองดำเนินการ  เพื่อลดปญหาการโอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณ  
และการโอนต้ังรายการใหม   

 

 

 

 

 



364 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได 
๑.  การสรปุสถานการณพัฒนา ๑๐  
๒.  การปะเมินผลการนำแผนพฒันาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓.  การปะเมินผลการนำแผนพฒันาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐  
๕.  โครงการพฒันาประกอบดวย ๖๐  
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕  
    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕  
    ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ ๓  
    ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ัง
งบประมาณไดถูกตอง ๕  
    ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ือง
กับระยะเวลาป (5 ป)  ๓  
    ๕.๖ งบประมาณ  มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) ๔  
    ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕  
    ๕.๘ มีงบประมาณทีผ่านมา ๓ ปยอนหลงั ตามความเปนจริง ๓  
    ๕.๙ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ทุกโครงการ ๕  
    ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรบั ๕  
    ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลกัของการจัดทำโครงการ ๔  
    ๕.๑๒ ผลคาดวาจะไดรับสอดคลองกบัโครงการ ๕  
    ๕.๑๓ ผลคาดวาจะไดรับสอดคลองกบัวัตถุประสงค ๕  
    ๕.๑๔ หนวยงานที่รับผิดชอบหลกัสอดคลองกัน  ๓  

รวม ๑๐๐  
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