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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564  
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 3/2564  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 งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณ จากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้ง

วางแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น” สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา          

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน       

นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการน้ี  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   

1. ไดรับการประสานจากทางบานแมกรณ  หมูที่ 1 เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดเสียหาย 

2. ไดรับการประสานจากทางบานปาสักทอง หมูที่ 13 ไดรับความเดือดรอนเรื่องเสนทางการสัญจร 

3. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผูบริหาร 

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่  3/2564  เพื่อแกไขบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  และดำเนินการ

ตามนโยบายของผูบริหาร  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  3/2564  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  3/2564 (แบบ ผ.02)  
มีจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ  1,274,400.- บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่รอยถวน) ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ  1,094,400.- บาท ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานแมกรณ หมูที่ 1 

ปริมาณงาน  ปรับปรงุผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดท่ี  1  ถนน คสล. ขนาดกวาง  4.00  ม.  ยาว 19.00 ม. 
หนา  0.15  ม.  พื้นที่ไมนอยกวา  76.00 ตร.ม. 
สถานที่ บรเิวณพื้นที่การเกษตรของนางจิ๋น  ศิริชมภู  
จุดท่ี 2 ถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 9.10 ม.  หนา 0.15 ม.  พื้นที่ไมนอยกวา  36.40 ตร.ม. 
สถานที่ บรเิวณพื้นที่การเกษตรนางนาง  สงาวงค  บานแมกรณ หมูที่ 1  งบประมาณ  69,200  บาท 
 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปาสักทอง  หมูที่  13 
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวาง  4.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
400.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ  จุดเริ่มตนบานนายสาโรจน ปญโยแสง  บานเลขที่ 18   
ถึงถนนสายหลังสำนักสงฆปาสักทอง  บานปาสักทอง หมูที่ 13  งบประมาณ  225,200 บาท 
 3. โครงการบำรุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และครุภัณฑในความรับผิดชอบของกองชาง  
งบประมาณ  800,000 บาท 

ยุทธศาสตรที ่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  100,000 บาท 
ดังนี้ 

-  โครงการจัดต้ังหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน บานปางปาออ  หมูที่ 11  งบประมาณ  100,000 บาท 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน   จำนวน 2  โครงการ งบประมาณ  80,000 บาท ดังน้ี 
1.  โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตำบลแมกรณ  งบประมาณ  30,000 บาท 

 2.  โครงการ "Big Cleaning Day  "  งบประมาณ  50,000 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 1 294,400 1 800,000 2 1,094,400

รวม 0 0 0 0 0 0 1 294,400 1 800,000 2 1,094,400

3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

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)
ยุทธศาสตร 4

การพัฒนาดานการวางแผนการ

สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการ

ทองเที่ยว

   - แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000

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

4

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  5  

การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

  - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80,000 2 80,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80,000 2 80,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 1 294,400 4 980,000 5 1,274,400

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

5 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

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแมกรณ 

หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ปรับปรุงผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ 1 ถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 19.00 ม.

หนา 0.15 ม.

พื้นที่ไมนอยกวา

76.00 ตร.ม.

บริเวณพื้นที่การ

เกษตรของนางจิ๋น

ศิริชมภู

- - - 69,200  - ขนาดของถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กเปนไป

ตามมาตรฐาน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

กองชาง

6

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

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

จุดที่ 2 ถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 9.10 ม.

หนา 0.15 ม.

พื้นที่ไมนอยกวา

36.40 ตร.ม.

บริเวณพื้นที่การเกษตร

นางนาง สงาวงค

บานแมกรณ หมูที่ 1

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง

4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

400.00 ตร.ม.

- - - 225,200 - ขนาดของถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กเปนไป

ตามมาตรฐาน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ

7 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

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

จุดเริ่มตนบาน

นายสาโรจน ปญโยแสง
บานเลขที่ 18  ถึงถนน

สายหลังสํานักสงฆ      

ปาสักทอง

บานปาสักทอง หมูที่ 13

3 โครงการบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ

สรางและครุภัณฑใน

ความรับผิดชอบของ

กองชาง

เพื่อเปนคาบํารุง

รักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งกอ

สรางและครุภัณฑ

ในความรับผิดชอบ

ของกองชาง

บํารุงรักษาและปรับ

ปรุงที่ดินและสิ่งกอ

สรางและครุภัณฑใน

ความรับผิดชอบของ

กองชาง

800,000 ทิ่ดินและสิ่งกอ

สรางและ

ครุภัณฑไดรับ

การบํารุงรักษา

และปรับปรุง

ใหมีสภาพการ

ใชงานที่ดีขึ้น

ทิ่ดินและสิ่งกอ

สรางและ

ครุภัณฑไดรับ

การบํารุงรักษา

และปรับปรุง

ใหมีสภาพการ

ใชงานที่ดีขึ้น

กองชาง

0 0 0 294,400 800,000

0 0 0 1 1

8

งบประมาณ

รวมโครงการ

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 โครงการจัดตั้งหมูบาน

ทองเที่ยวโดยชุมชน 

บานปางปาออ หมูที่ 11

1. เพื่อฝกอบรมสรางความ

รู ความเขาใจในการจัดตั้ง

หมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน

ใหแกประชาชนบาน

ปางปาออ  หมูที่ 11

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

และจุดเช็คอินที่สําคัญภาย

ในหมูบานปางปาออ

3. เพื่อประชาสัมพันธ

ในรูปแบบตาง ๆ ให

นักทองเที่ยวรูจักบาน

ปางปาออ

บานปางปาออ 

หมูที่ 11

 -  -  -  - 100,000 รอยละ 80

ของนักทอง

เที่ยวที่รูจัก

แหลงทองเที่ยว

ในหมูบาน

ปางปาออ

หมูที่ 11

1.ประชาชนในพื้น

ที่มีความรู ความ

เขาใจในเรื่องการ

จัดตั้งหมูบานทอง

เที่ยวโดยชุมชน

2.ภูมิทัศนและจุด

เช็คอินในพื้นที่ได

รับการปรับปรุง

ดูแล

3.หมูบานเปนที่รู

จักของนักทอง

เที่ยวทั่วไป

สํานักปลัด

9

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

    ที่ 3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

งบประมาณ
4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 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

0 0 0 0 100,000

0 0 0 2รวมโครงการ

งบประมาณ

10

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 โครงการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัด

การขยะตําบลแมกรณ

1. เพื่อติดตามและ

รายงานผลการดําเนิน

งานการบริหารจัด

การขยะของทุกหมู

บานในตําบลแมกรณ

2. เพื่อรับฟงปญหา

ขอคิดเห็น และขอ

เสนอแนะในการ

ดําเนินงานการบริหาร

จัดการขยะของทุก

หมูบานในตําบล

แมกรณ

3. เพื่อรวมวางแผน

ในการบริหารจัดการ

ขยะของตําบลแมกรณ

ในปตอไป

คณะกรรมการบริหาร

บริหารจัดการขยะ

ตําบลแมกรณ

 -  -  -  - 30,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

คณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะ

ตําบลแมกรณได

รับทราบผลการ

ดําเนินงาน ปญหา

ขอคิดเห็น ขอเสนอ

แนะในการดําเนิน

งานการบริหารจัด

การขยะของทุกหมู

บาน และมีแผนใน

การบริหารจัดการ

ขยะในปถัดไป

งบประมาณ

11

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 โครงการ "Big 

Cleaning Day

1. เพื่อนําขยะที่ไมมี

มูลคาออกจากพื้นที่

ตําบลแมกรณ

และนําไปกําจัด

2. เพื่อเสริมสราง

ความสามัคคีใน

ชุมชน

3. เพื่อปรับภูมิทัศน

ในชุมชนใหสะอาด

ถูกสุขลักษณะ

4. เพื่อใหการจัดการ

ขยะโดยวิธีคัดแยก

ในครัวเรือน(ตนทาง)

เปนไปอยางยั่งยืน

พื้นที่ตําบลแมกรณ  -  -  -  - 50,000 ขยะไมมีมูลคา

รอยละ 80 

ถูกกําจัดออก

นอกพื้นที่

1. ขยะไมมีมูลคา

ถูกกําจัดออกนอก

พื้นที่ตําบลแมกรณ

2. เกิดความ

สมัคคีในชุมชน

3. ชุมชนมีความ

สะอาดถูก

สุขลักษณะ

3. การจัดการขยะ

โดยวิธีคัดแยกใน

ครัวเรือนเปนไป

อยางยั่งยืน

สนง.ปลัด

0 0 0 0 80,000

0 0 0 0 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

12

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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