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การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาทีข่ององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

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

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน      
ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไม
ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั ้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จ ึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน          
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564  เพื่อชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเพื่อให
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 

 
 
  



 
 

สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ –

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

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

ปกครองสวนทองถิ ่นอาจเพิ ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ ่นได  และใหใชแผนพัฒนาทองถิ ่นเปนกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิม่เติม  และงบประมาณ จากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้ง

วางแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น” สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา          

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน       

นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการน้ี  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จะดำเนินการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายราย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

ทองถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั ้งที ่  2/2564  เพื ่อใหการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ และเพื่อแกไข

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน พ.ศ. 

2548 แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอน ดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผล

และความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตร 

46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

  เมื ่อแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช          

1.รายละเอียด... 
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 1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2/2564  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2/2564 (แบบ ผ.02)  
มีจำนวน 17 โครงการ งบประมาณ  1,777,400.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ  1,522,200.- บาท ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงอาคารหอสงน้ำประจำหมูบาน บานเวียงหวาย หมูที่ 2 

ปริมาณงาน  ปรับปรงุอาคารหอสงน้ำประจำหมูบาน  1.งานกอสรางหลงัคาคลุมลาน ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
8.40 ม. สูง 2.50 ม.  2.งานปรบัปรุงระบบกรองน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00ม. พรอมเปลี่ยนปมน้ำแบบหอย
โขง ขนาด 3 แรงมา 220 V และเปลี่ยนระบบทอสงน้ำข้ึนหอถังสูง ความยาวไมนอยกวา 22.00 น.พรอมปาย
โครงการสถานที่ บานเวียงหวาย  หมูที่ 2   

2. โครงการกอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไมมีฝาปดเพื่อปองกันตลิ่งพัง 
ปริมาณงาน (1)  กอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูขนาดปากกวาง 1.50 ม. สูง 1.00 ม 1 ดาน และสูง 
1.50 ม. 1 ดาน ยาวไมนอยกวา 56.00 ม. (2)  วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. จำนวน 
2 แถว ๆ ละ 6.00 ม.  3.วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. จำนวน 1 แถว ๆ ละ 7.00 
ม. พรอมปายโครงการ   สถานที่ บานสวนดอก หมูที่ 3 

3. โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล บริเวณวัดทาไคร  
ปริมาณงาน (1.) งานเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว ลึก 100 ม.  (2.) งานระบบถังน้ำเขาถังเก็บน้ำ 

ความยาวทอสงน้ำไมนอยกวา 40.00 ม  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแบบกรุรอบบอ 

พรอมปายโครงการ  สถานที่  บริเวณวัดทาไคร  บานเมืองรวง หมูที่ 5 

4. โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล บริเวณวัดปางสนุก 

ปริมาณงาน  (1)  งานเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว ลึก 100 ม. (2.)  งานระบบสงน้ำเขาถังเก็บน้ำ 

ความยาวทอสงน้ำไมนอยกวา 84.00ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแบบกรุรอบบอ 

พรอมปายโครงการ  สถานที่  บริเวณวัดปางสนุก   บานปางมุง หมูที่ 6 

5. โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  บริเวณลานฌาปณสถาน 

ปริมาณงาน  กอสรางโดมอเนกประสงคขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 5.00 ม. พรอมปายโครงการ 

สถานที่  บริเวณลานฌาปณสถาน บานปางปาออ  หมูที่ 11 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ปริมาณงาน  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย
กวา 400.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ  สถานที่ ซอย 8  บานปางริมกรณ  หมูที่ 10 

 
ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  สงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ  260,000 บาท 

ดังนี้ 
1.  โครงการปราชญทองถ่ินศิลปสืบสานการเรยีนรูสูนวัตวิถี โรงเรียนบานปางคึก งบประมาณ 10,000 บาท 
2.  โครงการอบรมใหความรู และพัฒนาเครือขายปราชญชาวบาน สภาวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ 

งบประมาณ 30,000 บาท 
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3.  โครงการอบรมใหความรูดานพระพุทธศาสนาแกสามเณรภาคฤดูรอน สภาวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ 
งบประมาณ  20,000 บาท 

4.  โครงการสงเสริมศิลปะดนตรีนาฎศิลปพื้นบานลานนา  สภาวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ งบประมาณ 
50,000 บาท 

5.  โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  กองการศึกษาฯ  งบประมาณ 150,000 บาท 
2.2  แผนงานการศึกษา  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  30,000 บาท ดังน้ี 
1.  โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศทางดานดนตรี  โรงเรียนบานแมกรณ  งบประมาณ   

20,000 บาท 
2.  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  โรงเรียนบานปางริมกรณ  งบประมาณ  10,000 บาท   
2.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  20,000 บาท ดังน้ี 

 1.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน  โรงเรียนบานปางคึก  งบประมาณ 10,000 บาท 
 2.  โครงการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียนบานปางริมกรณ งบประมาณ 10,000 บาท 

2.4  แผนงานสาธารณสุข  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  150,000.- บาท ดังนี้ 
 1. โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  

งบประมาณ  150,000 บาท  

 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  จำนวน 2  โครงการ งบประมาณ  25,000 บาท ดังน้ี 
1.  โครงการฝกอบรมทบทวนใหความรูดานการจัดทำบัญชี การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  งบประมาณ  10,000 บาท 
 2.  โครงการอบรมใหความรูดานการเงินและการพัสดุประจำป  งบประมาณ  15,000 บาท 

 
2.  รายละเอียดครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2/2564  

2.1  ครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2/2564 (แบบ ผ.03)  
(ครุภัณฑ) มีจำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ  80,000  บาท  ดังนี้ 
 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ  80,000 บาท 
  - ประเภทครุภัณฑการเกษตร  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  20,000 บาท 
  1. เครื่องเปาลม 2 จังหวะ  จำนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  20,000  บาท 

- เครื่องยนตไมนอยกวา 2 แรงมา 

-ใชน้ำมันเบนซินแบบ 2 จังหวะ 

 - ประเภทครุภัณฑโรงงาน  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000 บาท 

2. เลื่อยโซยนต จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  30,000 บาท 

-เปนเครื่องตัดไมชนิดเครื่องยนตแบบมือถือ  

-ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ   

-เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ประมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี    

-ขนาดบารไมนอยกวา 11.5 น้ิวพรอมโซตัด 
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  - ประเภทครุภัณฑโรงงาน  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000 บาท 

3.  หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบดามปน  จำนวน 1 หัว  งบประมาณ  30,000 บาท 

1. โครงสรางทำดวยอลูมิเนียมอัลลอย มีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน พรอมมือจับแบบดามปนจับกระชับ

มือขณะปฏิบัติงาน 

๒. มีบอนดวาลวทำจากสแตนเลสพรอมคันโยกเปด - ปดน้ำ  

3. มีควบคุมการไหลของน้ำไดไมนอยกวา ๔ ระดับ 

3.๑  ไมนอยกวา ๓๐ GPM (แกลลอนตอนาที) 

3.๒  ไมนอยกวา ๖๐ GPM (แกลลอนตอนาที) 

3.๓  ไมนอยกวา ๙๐ GPM (แกลลอนตอนาที) 

3.๔. ไมนอยกวา ๑๒๕ GPM (แกลลอนตอนาที) 

๔. ใหปริมาณน้ำท่ีสม่ำเสมอไมวาจะเปลี่ยนรูปแบบน้ำเปนแบบใด 

๕. เปลี่ยนรูปแบบน้ำโดยไมตองปดหัววาลว 

๖. ปรับน้ำใหเปนลำตรงและบานจนถึงไมนอยกวา ๑๑๐ องศา 

๗. มีตะแกรงสแตนเลส ชวยปองกันไมใหขยะเขาไปในหัวฉีด 

๘. ปลายหัวฉีดติดตั้งขอตอสวมเร็วประเภทตัวผู ขนาดไมนอยกวา 2.5 น้ิว 

 

3.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2/2564  

(โครงการเกินศักยภาพ อบต.)  

 3.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 (แบบ ผ.02/1)  

มีจำนวน 1 โครงการ  งบประมาณ  42,100,000   บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  

ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  42,100,000 บาท  ดังนี้ 

1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1  หมวดงานปรับปรุงศูนยสาธิตการตลาดบานเมืองรวง 
 1.1.1 งานปรับปรุงศูนยสาธิตการตลาด บานเมืองรวง  งบประมาณ  2,000,000 บาท 
 1.1.2 งานกอสรางอาคารจำหนายสินคาริมตลิ่งพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลิ่งลำน้ำกรณ 

งบประมาณ 3,000,000 บาท 
  1.1.3 งานปรับปรุงอาคารหอประชุมศูนยสาธิตการตลาด บานเมืองรวง  งบประมาณ  
2,000,000 บาท 
  1.1.4 งานกอสรางหองน้ำศูนยสาธิตการตลาด บานเมืองรวง งบประมาณ 1,000,000 บาท 
  1.1.5 งานซอมแซมตลิ่งลำน้ำทรุดพรอมขยายผิวจราจรบริเวณศูนยสาธิตการตลาด บานเมอืงรวง 
1,000,000 บาท 
  1.1.6 งานกอสรางกังหันน้ำ บรเิวณศูนยสาธิตการตลาด บานเมืองรวง งบประมาณ  
1,000,000 บาท 
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  1.1.7 งานกอสรางโรงจอดรถนักทองเที่ยวและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนยสาธิต
การตลาด (บรเิวณวัดทาไคร)  บานเมืองรวง  งบประมาณ  1,000,000 บาท 
  1.1.8 งานกอสรางหองน้ำบริเวณที่จอดรถนักทองเที่ยวบริเวณศูนยสาธิตการตลาดบริแวณวัดทาไคร  
บานเมืองรวง  งบประมาณ  1,000,000 บาท 
  1.1.9 งานเจาะบอน้ำขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว  ลึก 100 ม. พรอมระบบกรองน้ำและ
ระบบเกบ็น้ำ  งบประมาณ  800,000  บาท 
 1.2  หมวดงานปรบัปรุงจุดชมวิววัดถ้ำมิ่งโมล ีบานเมืองรวง 
  1.2.1 งานกอสราง Sky Walk จุดชมวิววัดถ้ำมิ่งโมลี  งบประมาณ  2,000,000 บาท 
  1.2.2 งานกอสรางสะพานแขวนขามไปจุดชมวิววัดถ้ำมิ่งโมลี  งบประมาณ 10,000,000 บาท 
  1.2.3  งานกอสรางหองน้ำนักทองเที่ยวบริเวณทีจ่อดรถนักทองเที่ยวบรเิวณวัดถ้ำมิ่งโมล ี
งบประมาณ  1,000,00 บาท 
  1.2.4  งานกอสรางโรงจอดรถนักทองเที่ยวและเทพื้นคอนกรีตเสรมิเหลก็ บรเิวณวัดถ้ำมิ่งโมล ี
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
  1.2.5  งานเจาะบอน้ำบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6 น้ิว ลึก 100 ม.  พรอมระบบกรองน้ำและ
ระบบเกบ็น้ำ  งบประมาณ  800,000 บาท 
  1.2.6  งานปรบัปรุงภูมิทัศน วัดถ้ำมิ่งโมลี  งบประมาณ 3,000,000  บาท 
  1.2.7  งานกอสรางอาคารเรียนรูประวัติศาสตรวัดถ้ำมิ่งโมลี  งบประมาณ  2,000,000 บาท 
 1.3  หมวดงานปรบัปรุงภูมทิัศนหมูบานทองเที่ยว บานเมืองรวง 
  1.3.1  1.งานกอสรางชองทางปนจกัรยานเพื่อสุขภาพและปนชมทิวทัศนบานเมืองรวง  หมูที่ 5 
เช่ือมบานแมสาด หมูที่ 4  เช่ือมบานฝงหมิ่น  หมูที่ 7  งบประมาณ  5,000,000  บาท 
  1.3.2  งานกอสรางฝายกั้นน้ำแบบธรรมชาติ (ปุม) เพื่อทดระดับน้ำในลำเหมอืง บานเมืองรวง  
หมูที่ 5  งบประมาณ  1,500,000 บาท 
  1.3.3  งานกอสรางฝายทดน้ำลำน้ำกรณเพื่อน่ังเรือชมทัศนียภาพลำน้ำแมกรณภายในตำบล 
งบประมาณ  3,000,000  บาท 
 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร 

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6 และ GMS

     -  แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,653,000 7 1,653,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,653,000 7 1,653,000

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

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

การพัฒนาดานสังคม สงเสริม

คุณภาพชีวิต การสาธารณสุข 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ

 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 260,000 5 260,000
2.แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30,000 2 30,000
3.แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน
0 0 0 0 0 0 0 0 2 20,000 2 20,000

4.แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250,000 2 250,000
5.แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000
6.แผนงานสังคมสงเคราะห 1 100,000 1 100,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 13 710,000 13 710,000

2

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  6  

การพัฒนาดานการเมืองและ

การบริหาร

 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25,000 2 25,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25,000 2 25,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2,388,000 22 2,388,000

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

3



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบ

กรองน้ําประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค

บริโภค

ปรับปรุงอาคารหอสง

น้ําประจําหมูบาน

1.งานกอสรางหลังคา

คลุมลาน ขนาดกวาง

4.00 ม. ยาว 8.40ม.

สูง 2.50 ม.

2.งานปรับปรุงระบบ

กรองน้ํา ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง 1.00 ม.

(ตอ)

 - - - - 176,200 รอยละของ

ประชาชน    

ที่ไดรับ        

ผลประโยชน

ประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค

บริโภค

กองชาง

4

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนและบริการ โลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

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

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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

พรอมเปลี่ยนปมน้ํา

แบบหอยโขง

ขนาด 3 แรงมา

220 V และเปลี่ยน

ระบบทอสงน้ําขึ้นหอ

ถังสูง ความยาวไม

นอยกวา 22.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่ ระบบประปา

หมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

5

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 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยูแบบไมมี

ฝาปด

บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อปองกันน้ํากัด

เซาะตลิ่งพังเสีย

หาย

1.กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กรูป

ตัวยูขนาดปากกวาง

1.50 ม. สูง 1.00 ม

1 ดาน และสูง 1.50 ม.

1 ดาน ยาวไมนอย

กวา 56.00 ม

2.วางทอคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง 0.80 ม. 

จํานวน 2 แถว ๆ ละ 

6.00 ม.

3.วางทอคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดเสน  

ผาศูนยกลาง 0.30 ม. 

จํานวน 1 แถว ๆ ละ 

7.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บานสวนดอก หมูที่ 3

- - - - 359,600 ขนาดของ

รางระบายน้ํา

ไดมาตรฐาน

ตลิ่งไมถูกน้ํากัด

เซาะเสียหาย

กองชาง

งบประมาณ

6 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 โครงการขุดเจาะบอน้ํา

บาดาล บริเวณวัดทาไคร

บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

1.งานเจาะบอบาดาล

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 6 นิ้ว 

ลึก 100 ม.

2.งานระบบสงน้ํา

เขาถังเก็บน้ํา

ความยาวทอสงน้ํา

ไมนอยกวา 40.00 ม

ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาลแบบกรุรอบบอ

พรอมปายโครงการ

บริเวณวัดทาไคร

บานเมืองรวง หมูที่ 5

- - - - 268,100 รอยละของ

ประชาชน    

ที่ไดรับ       

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ   

 ทั่วถึง

กองชาง

7

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 โครงการขุดเจาะบอน้ํา

บาดาล บริเวณวัดปางสนุก

บานปางมุง หมูที่ 6

เพื่อแกไขปญหา

ภัยแลง

1.งานเจาะบอบาดาล

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 6 นิ้ว 

ลึก 100 ม.

2.งานระบบสงน้ํา

เขาถังเก็บน้ํา

ความยาวทอสงน้ํา

ไมนอยกวา 84.00ม.

 ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาลแบบกรุรอบบอ

พรอมปายโครงการ

บริเวณวัดปางสนุก

บานปางมุง หมูที่ 6

- - - - 273,000 รอยละของ

ประชาชน    

ที่ไดรับ       

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและ   

 ทั่วถึง

กองชาง

8

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 โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงค

บริเวณลานฌาปณสถาน

บานปางปาออ หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน

มีสถานที่ในการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

กอสรางโดมอเนก

ประสงคขนาด

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 12.00 ม.

สูง 5.00 ม.

พรอมปายโครงการ

บริเวณลานฌาปณ

สถาน บานปางปาออ

หมูที่ 11

- - - - 220,400 ขนาดของโดม

ไดมาตรฐาน

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ประชาชน

มีสถานที่ในการ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ

กองชาง

9

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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางริมกรณ 

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

400.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอย 8 

จุดเริ่มตนบานนาย  

นิยม  พรมโวหาร  

จุดสิ้นสุดถึง

บานนางยอดเรือน

อายขอดแกว    

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

- - -  - 224,900 ขนาดของถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กเปนไป

ตามมาตรฐาน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

10

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 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยูแบบมี

ฝาปดพรอมเทถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 9 บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อระบายน้ําที่

พัดพาดินโคลน

ลงมาถมถนน

1.กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดปากกวาง 0.30ม.

ยาว 40.00 ม.          

ลึก 0.50 ม.

2.งานรื้อและเทถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 9.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พรอม

ปายโครงการ ซอย 9 

จุดเริ่มตนบานนางภาศรี

 ทิพยนพคุณ บานเลขที่ 

 26 จุดสิ้นสุดถึงบาน

นายอมรพงษ ตุยยวง 

บานเลขที่ 24

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

- - - - 130,800 ขนาดของ

รางระบายน้ํา

และถนน คสล.

เปนไปตาม

มาตรฐาน

มีรางระบายน้ํา

ถนนไมมีดินโคลน

มีความปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

กองชาง

0 0 0 0 1,653,000  

0 0 0 0 7

11

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 โครงการปราชญทองถิ่น

ศิลปสืบสานการเรียนรู

สูนวัตวิถี

เพื่อใหนักเรียน

ตระหนักถึงความ

สําคัญและรวมสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึก

 -  -  -  - 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ทุกประการ

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึกมี

ความรูและทักษะ

ในศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นดานตาง ๆ

โรงเรียน

บานปางคึก

2 โครงการอบรมใหความรู

และพัฒนาเครือขาย

ปราชญชาวบาน

เพื่ออนุรักษ

วัฒนธรรมทองถิ่น

พื้นที่ตําบลแมกรณ  -  -  -  - 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ทุกประการ

วัฒนธรรมทองถิ่น

ไดรับการอนุรักษ

ไว

กองการศึกษา,

สภาวัฒนธรรม

3 โครงการอบรมใหความรู

ดานพระพุทธศาสนาแก

สามเณรภาคฤดูรอน

เพื่อสงเสริมการ

ศาสนา อนุรักษวิถี

ชีวิต ประเพณีทอง

ถิ่น และการปลูกฝง

จิตสํานึกใหกับเด็ก

และเยาวชนใน

ทองถิ่น

จัดกิจกรรมอบรมความรู

ดานพระพุทธศาสนา

 -  -  -  - 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ทุกประการ

สามเณรภาคฤดู

รอนไดรับความรู

ดานพระพุทธ

ศาสนา

กองการศึกษา,

สภาวัฒนธรรม

12

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข และ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1  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

4 โครงการสงเสริมศิลปะ

ดนตรีนาฎศิลปพื้นบาน

ลานนา

เพื่อสงเสริม

อนุรักษงานศิลปะ

ดนตรีและ

นาฎศิลปพื้นบาน

ลานนา ภูมิปญญา

ชาวบาน

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

 -  -  -  - 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ทุกประการ

ศิลปะดนตรีและ

นาฎศิลปพื้นบาน

ลานนาไดรับการ

อนุรักษใหคงอยู

สืบไป

กองการศึกษา,

สภาวัฒนธรรม

5 โครงการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่ออนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่นใหดํารงสืบ

ทอดตอไป และ

เสริมสรางคุณคา

ทางภูมิปญญาของ

ผูสูงอายุใหเปนที่

ประจักษและยอม

รับในชุมชน

กิจกรรมหลานสอนอุย

อุยสอนหลาน

 -  -  -  - 150,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ทุกประการ

เกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูสูงอายุ

กันคนในชุมชน

และผูสูงอายุได

ถายทอด

วัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น

ใหคนรุนหลังสืบ

สานตอไป

กองการศึกษา

0 0 0 0 260,000

0 0 0 0 5

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

13

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 โครงการพัฒนาศักย

ภาพสูความเปนเลิศทาง

ดานดนตรี

เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับดนตรี

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 

5 - 6 ของโรงเรียน

บานแมกรณ

 -  -  -  - 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

นักเรียนไดรับ

การพัฒนา

สมรรถนะดาน

ดนตรี เปนการ

เปดเวทีใหเด็ก

ไดแสดงออก

โรงเรียนบาน

แมกรณ

2 โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียน

เพื่อสงเสริมใหผู

เรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและคา

นิยมที่พึงประสงค

มีสัมมาคารวะ

รูจักทําความ

เคารพและการ

ไหวที่ถูกตอง

นักเรียนโรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

 -  -  -  - 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

นักเรียนเปนผูมี

คุณธรรม 

จริยธรรม

และคานิยมที่พึง

ประสงค และ

สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมได

อยางมีความสุข

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

0 0 0 0 30,000

0 0 0 0 2

2.2  แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

14

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 โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันใน

โรงเรียน

เพื่อใหนักเรียน

มีอาหารกลางวัน

ที่มีคุณคาทาง

โภชนาการ

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึก

 -  -  -  - 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

นักเรียนไดรับ

ประทานอาหาร

ที่ดีมีประโยชน

โรงเรียน

บานปางคึก

2 โครงการนอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู

โรงเรียนบานปางริมกรณ

เพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูเกี่ยวกับ

หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

สูโรงเรียนบาน   

ปางริมกรณ

นักเรียนโรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

 -  -  -  - 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

ผูเรียนเกิดความ

ตระหนักและรูคุณ

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการ

ดําเนินชีวิต

กองการศึกษา,

โรงเรียนบาน

ปางริมกรณ

0 0 0 0 20,000

0 0 0 0 2

15

งบประมาณ

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 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 โครงการอาสาสมัคร

บริบาลทองถิ่นเพื่อดูแล

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อใหผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงไดรับ

การดูแล และเปนการ

สงเสริมและสนับสนุน

ใหอาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นไดปฏิบัติหนา

ที่ดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงอยาง

ตอเนื่อง

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ
 -  -  -  - 150,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไว

ทุกประการ

ผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงไดรับการ

ดูแลและสงเสริม

และสนับสนุนให

อาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นไดปฏิบัติ

หนาที่ดูแลผูสูง

อายุที่มีภาวะพึ่ง

พิงอยางตอเนื่อง

สํานักงานปลัด

2 โครงการใหความชวย

เหลือประชาชนดานการ

ปองกันและควบคุมโรค

ติดตอ

เพื่อใหการชวยเหลือ

ประชาชนในสถาน

การณโรคติดตอ หรือ

โรคระบาดในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

แมกรณที่ประสบปญหา

ความเดือดรอน

 -  -  -  - 100,000 ประชาชนที่ได

รับความเดือด

รอนรอยละ 80

ไดรับการชวย

เหลือตามอํานาจ

หนาที่

สามารถควบคุม

และปองกันโรค

ติดตอในพื้นที่ให

ประชาชนมีคุณ

ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งานพัฒนา

ชุมชน

0 0 0 0 250,000

0 0 0 0 2
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2.4 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

1 โครงการใหความชวย

เหลือประชาชนดานการ

ใหความชวยเหลือเกษตร

กรผูมีรายไดนอย

เพื่อใหการชวยเหลือ

เกษตรกรผูมีรายได

นอย เชนการเยียวยา

พืชผลทางการเกษตร

เสียหาย ใหความชวย

เหลือในการทําการ

เกษตร เปนตน

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณที่ประสบ

ปญหาความเดือดรอน

 -  -  -  - 50,000 ประชาชนที่ไดรับ

ความเดือดรอน

รอยละ 80 ไดรับ

การชวยเหลือ

ตามอํานาจหนาที่

เกษตรกรที่ไดรับการ

ชวยเหลือมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

0 0 0 0 50,000

0 0 0 0 1

17

งบประมาณ
2.5  แผนงานการเกษตร

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

1 โครงการใหความชวย

เหลือประชาชนดาน

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

เพื่อใหการชวยเหลือ

ประชาชนผูยากไรให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชน ผูที่ขาดโอกาศ

ทาง

สังคม การปรับปรุงที่

อยูอาศัยการชวยเหลือ

ผูประสบปญหาความ

เดือดรอนกรณีไฟไหม

ที่ไมเปนสาธารณภัย

การชวยเหลือผูดอย

โอกาส หรือผูประสบ

ปญหาตาง ๆ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณที่ประสบ

ปญหาความเดือดรอน

 -  -  -  - 100,000 ประชาชนที่ไดรับ

ความเดือดรอน

รอยละ 80 ไดรับ

การชวยเหลือ

ตามอํานาจหนาที่

ประชาชนที่ไดรับ

การชวยเหลือมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

0 0 0 0 100,000

0 0 0 0 1

0 0 0 0 710,000

0 0 0 0 13

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมโครงการทั้งสิ้น

18

2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห
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

1 โครงการฝกอบรมทบทวน

ใหความรูดานการจัดทํา

บัญชี การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560

1.เพื่ออบรมทบทวนให

ความรูและฝกปฏิบัติให

ความรูดานการจัดทําบัญชี

การจัดซื้อจัดจางตาม

ระเบียบพสัดุฯใหแกโรงเรียน

อบต.แมกรณและศพด.

ต.แมกรณ

บุคลากรโรงเรียน อบต.

แมกรณ  และ ศพด.ต.

แมกรณ

 -  -  -  - 10,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

1.บุคลากรของ

โรงเรียน อบต.

แมกรณ และ

ศพด.ต.แมกรณ

มีความรูดาน

การจัดทําบัญชี

การจัดซื้อจัดจาง

ตามระเบียบพัสดุ

กองคลัง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

19
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

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.เพื่อใหโรงเรียน อบต.

แมกรณและศพด.ต.แมกรณ

สามารถบันทึกบัญชีได

อยางถูกตองเปนปจจุบัน

3.เพื่อใหงานการเงินและ

บัญชีขององคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณสามารถ

ปดบัญชีงบการเงิน

ประจําปงบประมาณได

อยางถูกตองและเรียบรอย

2.โรงเรียน อบต.

แมกรณและ

ศพด.ต.แมกรณ

สามารถบันทึก

บัญชีไดอยางถูก

ตองเปนปจจุบัน

3.งานการเงิน

และบัญชีของ

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

สามารถปดบัญชี

งบการเงินประจําป

งบประมาณได

อยางถูกตอง

และเรียบรอย

งบประมาณ

20 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 โครงการอบรมใหความรู

ดานการเงินและการพัสดุ

ประจําป

1.เพื่ออบรมใหความรู

และสรางความเขาใจใหแก

สวนราชการและกองตาง ๆ

ภายใตสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ 

ในการจัดทําเอกสารดาน

การเงิน เพื่อประสานการ

ทํางานรวมกันที่เกี่ยวของ

กับการเงินการบัญชีการ

เบิกจายและการพัสดุ

บุคลากรภายใตสังกัด

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

 -  -  -  - 15,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

1.เจาหนาที่ใน

สวนราชการและ

กองตาง ๆภายใต

สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ มีความ

ความเขาใจ 

ในการจัดทําเอกสาร

ดานการเงิน เพื่อ

ประสานการทํางาน

รวมกันที่เกี่ยวของกับ

การเงินการบัญชีการ

เบิกจายและการพัสดุ

กองคลัง

21

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.เพื่อใหคําแนะนําในเรื่อง

เอกสารและแบบฟอรม

ตาง ๆ หากพนักงาน

เจาหนาที่และลูกจางที่

ตองการขอหรือเบิกจายเงิน

สวัสดิการตาง ๆที่เกี่ยวของ

ขององคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

2.พนักงานเจาหนาที่

ขององคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ 

มีความรู ความเขาใจ

ในเรื่องเอกสาร

และแบบฟอรมตาง ๆ

ในเบิกจายเงิน

สวัสดิการตาง ๆ

กองคลัง

0 0 0 0 25,000

0 0 0 0 2

22

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร 

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาดานการวางแผนการ

สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

  - แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

0 0 0 0 0 0 0 0 1 42,100,000 1 42,100,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42,100,000 1 42,100,000

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

โครงการเกินศักยภาพ

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

1 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

หมูบานทองเที่ยว

1.เพื่อเปนการ

สงเสริมการ

ทองเที่ยวภายใน

หมวดงานปรับปรุง

ศูนยสาธิตการตลาด

บานเมืองรวง

รอยละของ

ประชาชน

ไดรับผล

หมูบานมีภูมิ

ทัศนที่สวยงาม 

เพิ่มปริมาณ

กองชาง

โดยชุมชน หมูบาน 1.งานปรับปรุง

ศูนยสาธิตการตลาด

บานเมืองรวง

 - - - - 2,000,000 ประโยชน นักทองเที่ยว 

ประชาชน

ภายในพื้นที่    

มีรายไดจาก

ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

24

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา

โครงการเกินศักยภาพ

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.เพื่อภูมิทัศนที่

สวยงาม ดึงดูด

นักทองเที่ยวให

เขามาทองเที่ยว

2.งานกอสรางอาคาร

จําหนายสินคาริม

ตลิ่งพรอมปรับปรุง

ภูมิทัศนตลิ่งลําน้ํากรณ

 - - - - 3,000,000 ปริมาณ

นักทองเที่ยว   

 ที่เพิ่มขึ้น

ภายในหมูบาน

มากขึ้น

3.งานปรับปรุงอาคาร

หอประชุมศูนยสาธิต
การตลาดบานเมืองรวง

 - - - - 2,000,000

4.งานกอสรางหองน้ํา

ศูนยสาธิตการตลาด

บานเมืองรวง

 - - - - 1,000,000

5.งานซอมแซมตลิ่ง 

ลําน้ําทรุดพรอม

ขยายผิวจราจร 

บริเวณศูนยสาธิต 

การตลาด

บานเมืองรวง

 - - - - 1,000,000
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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.งานกอสรางกังหัน

น้ํา บริเวณศูนยสาธิต
การตลาดบานเมืองรวง

 - - - - 1,000,000

7.งานกอสรางโรงจอด

รถนักทองเที่ยวและ

เทพื้นคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณศูนย

สาธิตการตลาด

บานเมืองรวง

(บริเวณวัดทาไคร)

 - - - - 1,000,000

8.งานกอสรางหองน้ํา

บริเวณที่จอดรถ

นักทองเที่ยว บริเวณ

ศูนยสาธิตการตลาด

บานเมืองรวง

บริแวณวัดทาไคร

 - - - - 1,000,000

งบประมาณ

26 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.งานเจาะบอน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

6 นิ้ว ลึก 100 ม. 

พรอมระบบกรองน้ํา

และระบบเก็บน้ํา

 - - - - 800,000

หมวดงานปรับปรุง

จุดชมวิววัดถ้ํามิ่งโมลี

บานเมืองรวง

1.งานกอสราง

Sky Walk จุดชมวิว

วัดถ้ํามิ่งโมลี

 - - - - 2,000,000

2.งานกอสรางสะพาน

แขวนขามไปจุดชมวิว

วัดถ้ํามิ่งโมลี

 - - - - 10,000,000

3.งานกอสรางหองน้ํา

นักทองเที่ยวบริเวณที่

จอดรถนักทองเที่ยว

บริเวณวัดถ้ํามิ่งโมลี

 - - - - 1,000,000
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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

4.งานกอสรางโรง

จอดรถนักทองเที่ยว

และเทพื้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณวัด

ถ้ํามิ่งโมลี

 -  -  -  - 1,000,000

5.งานเจาะบอน้ํา

บาดาลขนาดเสนผา

ศูนยกลาว 6 นิ้ว 

ลึก 100 ม.

พรอระบบกรองน้ํา

และระบบเก็บน้ํา

 -  -  -  - 800,000

6.งานปรับปรุงภูมิ

ทัศน วัดถ้ํามิ่งโมลี

 -  -  -  - 3,000,000

7.งานกอสรางอาคาร

เรียนรูประวัติศาสตร

วัดถ้ํามิ่งโมลี

 -  -  -  - 2,000,000

28

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

หมวดงานปรับปรุง

ภูมิทัศนหมูบานทอง

เที่ยว บานเมืองรวง

1.งานกอสรางชอง

ทางปนจักรยานเพื่อ

สุขภาพและปนชม

ทิวทัศนบานเมืองรวง

หมูที่ 5 เชื่อมบาน

แมสาด หมูที่ 4

เชื่อมบานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

 -  -  -  - 5,000,000

29

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.งานกอสรางฝาย

กั้นน้ําแบบธรรมชาติ

(ปุม)เพื่อทดระดับน้ํา

ในลําเหมือง

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 -  -  -  - 1,500,000

3.งานกอสรางฝาย

ทดน้ําลําน้ํากรณ

เพื่อนั่งเรือชม

ทัศนียภาพลําน้ํา

แมกรณภายในตําบล

 -  -  -  - 3,000,000

 -  -  -  - 42,100,000

0 0 0 0 1

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

30 แบบ ผ.02



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)
1. แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

0 0 0 0 0 0 0 0 4 215,000 4 215,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215,000 4 215,000
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บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

แบบ ผ.01



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง 

-เปนเครื่องตัดไมชนิดเครื่องยนต

แบบมือถือ 

-ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 

2 จังหวะ  

-เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 

แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย

กวา 30 ซีซี   

-ขนาดบารไมนอยกวา 11.5 นิ้ว

พรอมโซตัด

 -  -   -  -     30,000 สํานักงานปลัด

และงาน

ปองกันฯ

2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องเปาลม 2 จัวหวะ

จํานวน 2 เครื่อง

- เครื่องยนตไมนอยกวา 2 แรงมา

-ใชน้ํามันเบนซินแบบ 2 จัวหวะ

-ความเร็วรอบไมนอยกวา 

6,000 รอบ

 -  -   -  -     20,000 สํานักงานปลัด

และงาน

ปองกันฯ
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน

จํานวน 1 หัว

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน 

๑. โครงสรางทําดวยอลูมิเนียมอัลลอย 

มีน้ําหนักเบา แข็งแรงทนทาน พรอม

มือจับแบบดามปนจับกระชับมือขณะ

ปฏิบัติงาน

๒. มีบอนดวาลวทําจากสแตน

เลสพรอมคันโยกเปด - ปดน้ํา 

3. มีควบคุมการไหลของน้ําไดไมนอย

กวา ๔ ระดับ

 -  -  -  - 30,000 สํานักงานปลัด

งบประมาณและที่มา

33 แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔. ใหปริมาณน้ําที่สม่ําเสมอไมวาจะ

เปลี่ยนรูปแบบน้ําเปนแบบใด

๕. เปลี่ยนรูปแบบน้ําโดยไมตองปดหัว

วาลว

๖. ปรับน้ําใหเปนลําตรงและบาน

๗.มีตะแกรงสแตนเลส ชวยปองกัน

ไมใหขยะเขาไปในหัวฉีด

๘. ปลายหัวฉีดติดตั้งขอตอสวมเร็ว

ประเภทตัวผู ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว

34

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปดพรอมระบบ

ควบคุมและรักษาความปลอดภัยภาย

ในและภายนอกอาคาร ประกอบดวย

๑. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือ

ขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง

ภายใน จํานวน 8 ตัว

๒. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือ

ขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง

ภายนอก จํานวน 5 ตัว

๓.อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย

(Network Video Recorder)

แบบ 8 ชอง จํานวน 2 เครื่อง

4. จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

21.5 นิ้ว จํานวน 2 จอ

5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 

VA จํานวน 2 เครื่อง

 -  -  -  - 135,000 กองการศึกษาฯ
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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)

6. สวิชชิ่ง ขนาด 12 V รองรับ

กลองวงจรปดไมนอยกวา 8 ตัว 

จํานวน 2 เครื่อง

7. ตูสําหรับเก็บเครื่องบันทึกขอมูล

กันน้ํา เก็บเครื่องบันทึกขอมูล

จํานวน 2 ตู

8. สายนําสัญญาณและสายสงไฟฟา

ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร

จํานวน 2 มวน

9. อุปกรณเชื่อมตอสายสัญญาณและ

อุปกรณในการติดตั้งของระบบ

จํานวน 2 ระบบ

-          -          -          -          215,000  

0 0 0 0 4รวมโครงการ
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