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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไม
ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน          
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตามนโยบายผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจาป  งบประมาณรายจายเพิม่เติม และงบประมาณ

จากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพือ่ใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่

กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไม
ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน           
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตามนโยบายผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2563  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ ๒๒  เพื่อประโยชนของ

ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผล

และความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติม สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตร 

46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

 เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใช  
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 1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2563  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2563 (แบบ ผ.02)  
มีจำนวน  46 โครงการ  งบประมาณ  3,069,000.-  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  302,675.- บาท ดังนี้ 
 โครงการกอสรางถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงคประจำหมูบาน บานใหม 

หมูที่ 8 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 2 ถัง พรอมปายโครงการ  สถานที่กอสราง บริเวณ
อาคารอเนกประสงคประจำหมูบาน  บานใหม หมูที่ 8 งบประมาณ  302,675.- บาท 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน  4  โครงการ  งบประมาณ  611,325.-  บาท ดังนี้  
      1  โครงการกอสรางถนน คสล. บานเวียงหวาย  หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  บานเวียงหวาย หมูที่ 2 
ซอย 4 สถานที่กอสราง เริ่มตน บานในฝน บานเลขที่ 130 ถึงบานนายจำรสั มะโนใจ บานเลขที่ 194 งบประมาณ 
225,605.- บาท   

      2  โครงการกอสรางถนน คสล. บานเมอืงรวง หมูที่ 5  ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 68.00 ม. หนา 
0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 272.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง บานเมืองรวง 
หมูที่ 5 ซอยบานนายบุญชวน  เริ่มตน บานนางเข็มเพชร  พรมสุวรรณ บานเลขที่  111/1 ถึงบานนายบุญสม รัตนะ 
บานเลขที่ 65  งบประมาณ 112,385 บาท 

      3.  โครงการกอสรางถนน คสล. บานเมืองรวง หมูที่ 5  ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 112.00 ม. 
หนา  0.15  ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 336.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง บาน 
เมืองรวง  หมูที่  5  ซอยทานตะวัน  เริ่มตน บานนายสันติ  ปาละวัน บานเลขที่  124/2 ถึงบานนายนิรันทร   
เกษมราษฎร  บานไมมเีลขที่   งบประมาณ 189,360 บาท 

      4.  โครงการกอสรางถนน คสล. บานปางริมกรณ  หมูที่ 10  ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. 
หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 150.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  สถานที่กอสราง บานปางรมิกรณ หมูที่ 10  
ซอย8/1  เริ่มตน บานนายถนอม  อินตะวงค บานเลขที่  323  ถึงบานนายลอบี  เซกังกู บานเลขที่ 376  
งบประมาณ 83,975 บาท 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  จำนวน  24  โครงการ  งบประมาณ  1,175,000  บาท  

ดังนี้ 
      1.  โครงการคายเด็กและเยาวชนตำบลแมกรณ      งบประมาณ  25,000 บาท 

       2.  โครงการพฒันาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเอดส  งบประมาณ  20,000 บาท 

  3.  โครงการพฒันาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ   งบประมาณ  20,000  บาท 

  4.  โครงการพฒันาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสงูอายุ   งบประมาณ 150,000 บาท 
  5.  โครงการอบรมพัฒนาและสงเสริมอาชีพอาหารปลอดภัยตำบลแมกรณ   

             งบประมาณ  30,000 บาท 
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6.  โครงการอบรมโภชนาการสำหรับผูสงูอายุ   งบประมาณ  30,000 บาท 

7.  โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ 

งบประมาณ  30,000 บาท 

8.  โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพใหกบักลุมพัฒนาสตรีตำบลแมกรณ 

งบประมาณ  80,000 บาท 
9.  โครงการอบรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมผูสูงอายุ  งบประมาณ  30,000 บาท 

10. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการสรางสมรรถภาพ 

ทางรางกายและจิตใจของผูพิการและผูดอยโอกาส   งบประมาณ  30,000 บาท 

11. โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ตำบลแมกรณ 

งบประมาณ  80,000 บาท 
12.  โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมกรณ หมูที่ 1  งบประมาณ  50,000 บาท 
13.  โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเวียงหวาย หมูที่ 2  งบประมาณ  50,000 บาท 
14.  โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสวนดอก หมูที ่3    งบประมาณ  50,000 บาท 
15. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมสาด หมูที่ 4      งบประมาณ  50,000 บาท 
16. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเมืองรวง หมูที่ 5     งบประมาณ  50,000  บาท 
17. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางมุง หมูที่ 6     งบประมาณ  50,000  บาท 
18. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานฝงหมิ่น หมูที่ 7      งบประมาณ  50,000  บาท 
19. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานใหม หมูที่ 8          งบประมาณ  50,000  บาท 
20. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางกอก หมูที่ 9  งบประมาณ  50,000  บาท 
21. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางรมิกรณ หมูที่ 10  งบประมาณ  50,000  บาท 
22. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางปาออ หมูที่ 11  งบประมาณ  50,000  บาท 
23. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนองเขียว หมูที่ 12  งบประมาณ  50,000  บาท 
24. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปาสักทอง  หมูที่ 13  งบประมาณ  50,000  บาท 

2.1  แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  100,000  บาท  ดังนี้ 
       1.  โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที ่      งบประมาณ 100,000 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000  บาท  ดังนี ้
 1.  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกลาสงกรานต  งบประมาณ 30,000 บาท 
 
ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม  

เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว      
4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน  4 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท 

  1.  โครงการจางเหมาทำซุมปายและติดต้ังแผนทีเ่สนทางการทองเที่ยวตำบลแมกรณ 

          งบประมาณ 100,000 บาท 

  2. โครงการปรับปรุงภูมทิัศนสถานทีท่องเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ทามวงขาว หมูที่ 4 

งบประมาณ 100,000 บาท 
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3. โครงการปรับปรุงภูมทิัศนสถานทีท่องเที่ยวในแหลงทองเที่ยว หนองชางคต หมูที่ 8 

งบประมาณ 100,000 บาท 

4. โครงการจางเหมาปรับปรงุภูมิทัศนสถานทีท่องเที่ยวและสถานที่ราชการภายในตำบลแมกรณ 

งบประมาณ 100,000 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดลอม 

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  10  โครงการ  งบประมาณ  430,000 บาท 
       1. โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูการบรหิารจัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียง บานใหม  
หมูที่ 8         งบประมาณ 20,000 บาท 

  2. โครงการบานใหม หมูที่ 8 หมูบานตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียง 

         งบประมาณ 20,000 บาท 
3. โครงการบานสวนดอก หมูที่ 3 หมูบานตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยูและ

พอเพียง         งบประมาณ 20,000 บาท

 4. โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบานสวนดอก หมูที่ 3  และบานใหม หมูที่ 8    

เพื่อมุงสูหมูบานตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียงภายใตแนวคิด "บานปสอนบาน

นอง"         งบประมาณ 30,000 บาท

 5. โครงการประชุม สรุปผลการดำเนินงานการบรหิารจัดการขยะ ประจำปงบประมาณ 2563  

และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ ประจำปงบประมาณ 2564

         งบประมาณ 20,000 บาท 

6. โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 13 หมูบาน 

        งบประมาณ 150,000 บาท 

7. โครงการ "Big Cleaning Day  ประจำปงบประมาณ 2564" งบประมาณ 50,000 บาท 

8. โครงการขนสงกอนพลาสติก และกอนกลองนมไปจำหนาย งบประมาณ 20,000 บาท 

9. โครงการยกยองครัวเรอืนตนแบบในการบรหิารจัดการขยะและรกัษาสิ่งแวดลอม 

        งบประมาณ 50,000 บาท 

10. โครงการจัดการสิง่แวดลอมและบรหิารจัดการขยะ  งบประมาณ 50,000 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  20,000 บาท 

1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลแมกรณ งบประมาณ 20,000 บาท 

2.  รายละเอียดครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2563  
2.1  ครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2563 (แบบ ผ.03)  

(ครุภัณฑ) มีจำนวน  5  โครงการ  งบประมาณ  198,000  บาท  ดังนี ้
 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ  55,000 บาท 
               1. เลื่อยโซยนต    จำนวน 1 เครื่อง   งบประมาณ  25,000  บาท 

2. สายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5  จำนวน 1 เสน        งบประมาณ  15,000  บาท  
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3. สายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5  จำนวน 1 เสน        งบประมาณ  15,000  บาท             

2. แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  1 โครงการ  งบประมาณ  25,000 บาท 
1. เครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible Pump)  ขนาด 1.5 แรงมา ระบบไฟฟา 380 โวลต  
พรอมอุปกรณ  จำนวน 1 เครื่อง     งบประมาณ  25,000  บาท 

3. แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  1 โครงการ  งบประมาณ  118,000 บาท 
1. เครื่องพนหมอกควัน  จำนวน  2  เครื่อง               งบประมาณ 118,000 บาท 
 



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดตั้งศูนยการ

เรียนรูการบริหารจัดการ

ขยะ หมูบานนาอยูและ

พอเพียง บานใหม หมูที่ 8

 -  -  - 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

สนง.ปลัดศูนยการเรียนรูการบริหาร

จัดการขยะหมูบาน     

บานใหม หมูที่ 8       

ตําบลแมกรณ  อําเภอเมือง

เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อจัดตั้งศูนย

การเรียนรูในการ

บริหารจัดการขยะ

 2.เพื่อให

ประชาชนใชศูนย

การเรียนรูเปนจุด

ซื้อ - ขายขยะ  

ออมทรัพยจาก

ขยะ แลกเปลี่ยน

มีศูนยการเรียนรู

ในการบริหาร

จัดการขยะ

ภายในหมูบาน

ไวสําหรับการ

เรียนรูในการ

บริหารจัดการ

ขยะ และใชเปน

จุดซื้อ - ขายขยะ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

42

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

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

เรียนรู และศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับ

การจัดการขยะ

 ออมทรัพยจาก

ขยะ แลกเปลี่ยน

เรียนรูและ

ศึกษาขอมูล

เกี่ยวกับการ

จัดการขยะ

2 โครงการบานใหม หมูที่ 8 

หมูบานตนแบบในการ

บริหารจัดการขยะ หมูบาน

นาอยูและพอเพียง

เพื่อสงเสริมให

บานใหม  หมูที่ 8

 เปนหมูบาน

ตนแบบในการ

บริหารจัดการ

ขยะโดยชุมชน

แบบยั่งยืน เปน

แบบอยาง

อบรมและสงเสริมสราง

จิตสํานึกใหมีการคัดแยก

ขยะทุกครัวเรือน

 -  -  - 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

มีหมูบาน

ตนแบบในการ

บริหารจัดการ

ขยะโดยชุมชน

แบบยั่งยืน เปน

แบบอยางให 

หมูบานอื่น ๆ 

ในตําบลแมกรณ

สนง.ปลัด

งบประมาณ

43
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

ใหหมูบานอื่น ๆ 

ในตําบลแมกรณ 

นําไปเปนตนแบบ

ในการบริหาร

จัดการขยะ

นําไปเปน

ตนแบบในการ

บริหารจัดการ

ขยะ

3 โครงการบานสวนดอก   

หมูที่ 3 หมูบานตนแบบใน

การบริหารจัดการขยะ 

หมูบานนาอยูและพอเพียง

อบรมและสงเสริมสราง

จิตสํานึกใหมีการคัดแยก

ขยะทุกครัวเรือน

 -  -  - 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

สนง.ปลัดมีหมูบานตน  

แบบในการ

บริหารจัดการ

ขยะโดยชุมชน

แบบยั่งยืน เปน

แบบอยางให

หมูบานอื่นๆใน

ตําบลแมกรณ

นําไปเปนตน 

แบบในการ

บริหารจัดการขยะ

เพื่อสงเสริมให

บานสวนดอก  

หมูที่ 3 เปน

หมูบานตนแบบ

ในการใหหมูบาน

อื่น ๆ ในตําบล

แมกรณ นําไป

เปนตนแบบใน

การบริหาร

จัดการขยะ

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

4 โครงการฝกอบรม ศึกษาดู

งาน เพิ่มประสิทธิภาพบาน

สวนดอก หมูที่  3  และ

บานใหม หมูที่ 8 เพื่อมุงสู

หมูบานตนแบบในการ

บริหารจัดการขยะ หมูบาน

นาอยูและพอเพียงภายใต

แนวคิด "บานปสอนบาน

นอง"

เพื่อฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน และ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ใหประชาชนบาน

สวนดอก หมูที่ 3 

และบานใหม หมูที่

 8 ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูการบริหาร

จัดการขยะและ

การจัดตั้งหมูบาน

นาอยูและพอเพียง

 โดยใชบานเมือง

รวง หมูที่ 5 เปน

หมูบานตนแบบ

และเปนกรณีศึกษา

อบรมศึกษาดูงาน โดยให

ผูนําบานเมืองรวง หมูที่ 5 

เปนผูถายทอด

ประสบการณและตนแบบ

 -  -  - 30,000 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

บานสวนดอก 

หมูที่ 3 และ

บานใหม หมูที่ 

8 ไดแลก 

เปลี่ยนเรียนรู

การบริหาร

จัดการขยะและ

การจัดตั้ง

หมูบานนาอยู

และพอเพียง 

โดยมีบานเมือง

รวง หมูที่ 5 

เปนหมูบาน

ตนแบบและ

เปนกรณีศึกษา

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

5 โครงการประชุม สรุปผล

การดําเนินงานการบริหาร

จัดการขยะ ประจําป

งบประมาณ 2563 และ

กําหนดทิศทางการบริหาร

จัดการและการดําเนินงาน

การบริหารจัดการขยะ 

ประจําปงบประมาณ 2564

เพื่อให

คณะกรรมการ

บริหารจัดการ

ขยะของตําบล 

แมกรณประชุม

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

ประจําป 2563

และกําหนด

ปฏิทินการ

ปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณ 

2564 รวมกัน

คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะของตําบล    

แมกรณรวม Focus Group

 -  -  - 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

คณะกรรมการ

บริหารจัดการ

ขยะของตําบล

แมกรณได

รับทราบผลการ

ดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 

2563 และจะ

ไดมีการกําหนด

ปฏิทินการ

ปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณ 

2564

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

6 โครงการอบรมศึกษาดูงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะ 13 หมูบาน

เพื่อนําคณะ

กรรมการบริหาร

จัดการขยะของ

ตําบลแมกรณ 

ศึกษาดูงาน เพื่อ

ประสิทธิภาพ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู

 การบริหาร

จัดการขยะ จาก

หนวยงาน/ชุมชน/

เอกชน ที่ประสบ

ผลสําเร็จ หรือ

สามารถพัฒนา

เปนตนแบบ/

แนวคิด/ตอยอด

ในการ

คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะสามารถนําสิ่งที่

ไดจากการศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู มา

พัฒนาตอยอดแนวคิด

ใหกับหมูบาน/ตําบล

 -  -  - 150,000 150,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

คณะกรรมการ

บริหารจัดการ

ขยะของตําบล

แมกรณ ศึกษาดู

งาน เพื่อ

ประสิทธิภาพ 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู การ

บริหารจัดการ

ขยะ จาก

หนวยงาน/

ชุมชน/เอกชน 

ที่ประสบ

ผลสําเร็จ หรือ

สามารถพัฒนา

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

บริหารจัดการ

ขยะของตําบล 

แมกรณใหยั่งยืน

และมีประสิทธิ 

ภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เปนตนแบบ/

แนวคิด/ตอยอด

ในการบริหาร

จัดการขยะของ

ตําบลแมกรณ

ใหยั่งยืนขึ้นไป

7 โครงการ "Big Cleaning 

Day  ประจําปงบประมาณ

 2564"

1. เพื่อนําขยะ 

RDF. และขยะไม

มีมูลคาออกจาก

พื้นที่ตําบล      

แมกรณให

บริษัทเอกชน

นําไปกําจัด

พื้นที่ตําบลแมกรณ  -  -  - 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

ขยะ RDF.และ

ขยะไมมีมูลคา

ถูกกําจัดออกไป

นอกพื้นที่ตําบล

แมกรณ

สนง.ปลัด

2. ขยะ RDF.

และขยะไมมี

มูลคาถูกกําจัด
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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 โครงการขนสงกอน

พลาสติก และกอนกลองนม

ไปจําหนาย

1. เพื่อขนสง

กอนพลาสติก

และกอนกลองนม

 สงไปจําหนาย

ใหแกบริษัทเอกชน

ขนสงกอนขยะและกลอง

นมในพื้นที่ตําบลแมกรณ 

ไปจําหนายใหแก

บริษัทเอกชน

 -  -  - 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

สนง.ปลัด

2. กอนพลาสติก 

กลองนม 

สามารถนําไป

จําหนายและมี

มูลคา

9 โครงการยกยองครัวเรือน

ตนแบบในการบริหาร

จัดการขยะและรักษา

สิ่งแวดลอม

เพื่อยกยองสราง

จิตสํานึกและ

สงเสริมการคัด

แยกขยะใน

ครัวเรือน

ครัวเรือนในพื้นที่ตําบล  

แมกรณ ที่คัดแยกขยะและ

รักษาสิ่งแวดลอม    ที่อยู

อาศัยถูกสุขลักษณะ นาอยู

 นาอาศัย ไดรับการยกยอง

 -  -  - 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

ครัวเรือนที่มีการ

คัดแยกขยะและ

รักษาสิ่งแวดลอม

ที่อยูอาศัยถูก

สุขลักษณะนาอยู

นาอาศัยไดรับ

การยกยอง

สนง.ปลัด

ขยะกอน

พลาสติกและ

กลองนม

สามารถนําไป

จําหนายและมี

มูลคา
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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 โครงการจัดการสิ่งแวดลอม

และบริหารจัดการขยะ

เพื่อใหการบริหาร

จัดการขยะและ

สิ่งแวดลอมของ

ตําบลแมกรณ

เปนไปในรูปแบบ

ของชุมชนมีสวน

รวม

แมกรณตําบลนาอยูอยาง

ยั่งยืน
 -  -  - 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

ตําบลแมกรณมี

การบริหาร

จัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนโดย

การมีสวนรวม

ของชุมชน

สนง.ปลัด

0 0 0 430,000 430,000

0 0 0 10 10

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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