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คำนำ 
 

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21 การแกไข

แผนพัฒนาทองถิ่นเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น  เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว 

ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมท้ัง

แจงสภาทองถ่ิน  อำเภอ และจังหวัดทราบดวย   

การแกไข หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาด ในแผนพัฒนาทองถิ่น หรือแผนดำเนินงาน ให

ถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เชน แกไขคำที่พิมพผิด  ยายป  ราคากลาง

เปลี่ยน 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565) และประกาศใชเม่ือวันท่ี  14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ไปแลว  และภายหลังไดมีการ

ตรวจพบรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับดังกลาว  พบวามีขอควรแกไขในบางจุด  และมีการยายป

ดำเนินการ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21 การแกไข

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซ่ึงความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไข

ขอผิดพลาด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิม

เปลี่ยนแปลงไป   

  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แกไข ครั้งท่ี 1/2565 ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 
 
  



-1- 

 
สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนา 

ทองถิ่นเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น  ซึ่งความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไข

ขอผิดพลาด ในแผน พัฒนาทองถิ่น หรือแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง เชน แกไขคำที่พิมพผิด  ยายป  ราคากลาง

เปลี่ยน โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ไดดำเนินการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวนั้น    

และภายหลังไดมีการตรวจพบรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับดังกลาว  พบวามีขอควรแกไขในบางจุด  

และมีการยายปดำเนินการ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21  

การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซ่ึงความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไข

ขอผิดพลาด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง  เชน แกไขคำท่ีพิมพผิด  ยายป  ราคากลางเปลี่ยน

โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข ครั้งท่ี 1/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21 การแกไข

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซ่ึงความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไข

ขอผิดพลาด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง เชน แกไขคำท่ีพิมพผิด  ยายป  ราคากลางเปลี่ยน 

โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  เม่ือผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

แกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  

พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  อำเภอ และจังหวัดทราบดวย  



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 0 0 52 10,963,200

2 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 16 2,604,000 16 2,393,000 19 4,704,000 53 12,441,325 8 2,839,400 112 24,981,725

รวม 19 2,971,000 23 3,448,000 25 6,500,000 89 20,186,525 8 2,839,400 164 35,944,925

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

รวม 5 ป

2

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)

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนา

ดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต 

 การสาธารณสุข การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 27 3,586,000 30 2,896,000 33 3,116,000 34 3,326,000 14 1,710,000 138 14,634,000

2  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 340,000 13 420,000 13 430,000 12 410,000 7 330,000 53 1,930,000

3  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

4  แผนงานสาธารณสุข 54 596,870 52 676,670 52 721,570 52 721,570 20 540,000 230 3,256,680

5  แผนงานการศึกษา 22 3,662,600 30 4,122,600 32 4,182,600 31 4,172,600 14 2,083,500 129 18,223,900

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

รวม 118 20,995,470 138 22,337,270 141 24,062,170 139 26,190,170 64 23,713,500 600 117,298,580

ป 2563 ป 2565 รวม 5 ป

3

ป 2561 ป 2562 ป 2564

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 6 120,000 34 830,000

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 7 130,000 39 880,000

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

4

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

1  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

6 980,000 6 1,500,000 7 1,700,000 8 2,000,000 7 1,900,000 34 8,080,000

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        0 -                10 420,000

4 แผนงานการเกษตร 1 24,000         - -              2 700,000       3 700,000        2 600,000        8 2,024,000

รวม 9 1,084,000 10 1,680,000 13 2,580,000 15 2,880,000 10 2,550,000 57 10,774,000

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

5
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 8 720,000 8 720,000 34 4,830,000

5.2  แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

0 0 4 40,000 4 40,000 4 40,000 3 70,000 15 190,000

5.3 แผนงานการเกษตร 8 140,000 10 160,000 11 210,000 11 210,000 4 140,000 44 860,000

5.4  การศาสนา วัฒนธรรม 

นันทนาการ

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

รวม 14 1,370,000 22 1,740,000 21 890,000 24 980,000 15 930,000 96 5,910,000

6

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)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเมืองและการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 9 449,000 10 564,000 8 1,000,000 8 1,000,000 7 950,000 42 3,963,000

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 10 494,000 11 609,000 9 2,000,000 9 2,000,000 8 1,950,000 47 7,053,000

รวมทั้งสิ้น 178 27,114,470 212 30,014,270 217 36,232,170 284 52,386,695 112 32,112,900 1,003  177,860,505

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

7
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 - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการบริหารโลจิสติกเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง      
 สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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 โครงการติดตั้งกระจก

สองจุดเสี่ยงภายใน

หมูบาน จํานวน 4 จุด

เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ของประชาชน

ติดตั้งกระจกสงจุด

เสี่ยงภายในหมูบาน 

บานแมกรณ หมูที่ 1

- - - 43,000 ยายป อัตราการเกิด

อุบัติเหตุลดลง
ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

3 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบาน

เพื่อสะดวก  

สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

บานแมกรณ หมูที่ 1 

จํานวน 10 ชุด

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0 43,000 43,000

งบประมาณ
9

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 

ของประชาชนใน

หมูบาน

โซลาเซลลระบบ

ประปาหมูบาน  

บานเวียงหวาย

หมูที่ 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

สาธารณะบานเวียง

หวาย หมู 2

จํานวน 10 ชุด

- - - 37,000  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

งบประมาณ
10

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

ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน (ระบบกรอง

น้ํา) บานสวนดอก

หมูที่ 3

 -  -      400,000 -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

7 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายในหมูบาน

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ขยายเมนพรอมชุด

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ 

บานสวนดอก หมูที่ 3

จํานวน 37 ชุด

 - -  - 26,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0             -   400000

งบประมาณ
11

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ตลิ่งไมถูกน้ํากัด

เซาะ

กองชาง

0    719,000                 -   

งบประมาณ
12

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    

ตอเติมระบบประปา

หมูบาน บานแมสาด 

หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ปรับปรุงระบบทอ

ประปาหมูบาน    

บานแมสาด หมูที่  4

- - 300,000 300,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

11 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลพรอมวางทอ

ระบบประปา         

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค  อยาง

เพียงและทั่วถึง

วางทอระบบประปา 

บานแมสาด หมูที่ 4
- - - 320,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

เพื่ออุโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

งบประมาณ
13

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

0 689,000 0

งบประมาณ
14 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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวกสบาย

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

15
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

18 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลพรอมวางทอ

ระบบประปาหมูบาน 

แมสาด หมูที่ 4 

(ขอเสนอ สนง.พัฒนา

ชุมชนอําเภอเมือง

เชียงราย (ตาม

โครงการสงเสริมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําเพื่ออุปโภค 

บริโภค  อยาง

เพียงและทั่วถึง

วางทอระบบประปา

หมูบาน 

บานแมสาด หมูที่ 4

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

เพื่ออุโภค 

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0               -   

16
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 โครงการกอสรางฝาย

น้ําอนุรักษ บานแมสาด

 หมูที่ 4 (ขอเสนอ 

สนง.พัฒนาชุมชน อ.

เมืองเชียงรายตาม

โครงการสงเสริมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางฝายน้ําลน

บานแมสาด  หมูที่  4

- -  - 320,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

20 โครงการกอสรางประปา

ภูเขา บานแมสาด

หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางประปา   

บานแมสาด หมูที่  4
- - - 500,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

820,000 0

งบประมาณ
17 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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ภาระคาใชจาย 

คาน้ําประปาของ

ประชาชนใน

หมูบานลดลง

กองชาง

งบประมาณ
18

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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

19
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 โครงการปรับปรุง 

ระบบประปาภายในหมู

บานเมืองรวง        หมู

ที่ 5

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

ปรับปรุง ระบบประปา

ภายในหมูบาน

บานเมืองรวง หมูที่ 5

- - - 220,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึงและเพื่อ

อนุรักษพันธุปลา

กองชาง

20
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 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ําเขาสูพื้นที่

การเกษตร

บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กอสรางฝายกั้นน้ํา

เขาสูพื้นที่การเกษตร

บานเมืองรวง หมูที่ 5

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่ 6

28 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายในหมูบาน

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

บานปางมุง หมูที่ 6 

จํานวน5 ชุด

-  - - 18,500 - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

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

29 โครงการขยายเขตไฟฟา

บานปางมุง  หมูที่ 6 

บริเวณซอย 4

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา 

บริเวณซอย 4   บาน

ปางมุง หมูที่ 6

- -  - 43,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

0 473,000 0

งบประมาณ
22 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 บานปางมุง

หมูที่ 6

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

สรางคันกั้นน้ําหวย

ลึกบานปางมุง     

หมูที่ 6

- - - 530,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

32 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ํา/ประปาภูเขา  

หวยปูปวง , หวยแมหาง

   บานปางมุง  หมูที่ 6

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางฝายกั้นน้ํา/

ประปาภูเขา  หวยปู

ปวง, หวยแมหาง  

บานปางมุง หมูที่ 6

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

23
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 ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ภายในหมูบานบานฝง

หมิ่น หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

จํานวน 17 ชุด      

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- - - 64,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

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

งบประมาณ
24 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 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางพนังเรียงหิน

กลองกันแนวตลิ่งลํา

น้ํากรณ ระยะทาง 

1,000 ม.         

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

 -  -  - 789,500 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

35 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพื่อการเกษตร 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล    

 บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- - -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

36 โครงการกอสรางฝาย

กั้นน้ํา บานฝงหมิ่น 

หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กอสรางฝายกั้นน้ํา  

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

-  - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

25
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 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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค 

บริโภคอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

กองชาง

26
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 ยายป 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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

               -   287,000 0

27
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 

หมูที่ 10

203,000      - -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0 0 220,000

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

42 โครงการขุดสระเก็บน้ํา

ในที่สาธารณะหมูบาน 

บานปางกอก  หมูที่ 9

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

ขุดสระเก็บน้ําในที่

สาธารณะหมูบาน

บานปางกอก หมูที่ 9

-  - 220,000 - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

43 โครงการติดตั้งและ

ปรับปรุงระบบไฟกิ่ง

สาธารณะภายในหมูบาน

หมูที่ 9 บานปางกอก

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

ระยะทาง 1,400 ม.

ซอย 1  ถึงซอย 12 

- - - 93,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

44 โครงการกอสรางประปา

ภูเขา บานปางกอก 

หมูที่ 9

เพื่อประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอและทั่วถึง

กอสรางประปาภูเขา

บานปางกอก หมูที่ 9

- - -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

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

หมูที่ 10

45 โครงการขยายเขตไฟฟา

ซอย 7 บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่มีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา 

ซอย 7 

บานปางริมกรณ 

หมูที่ 10

- - - 22,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจรไป

มา

กองชาง

46 โครงการปรับปรุงแทงค

กรองน้ําภายในหมูบาน

ปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

ปรับปรุงแทงคกรอง

น้ําภายในหมูบานปาง

ริมกรณ หมูที่ 10

- - - 106,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

47 โครงการเสริมฝายกั้นน้ํา

เดิมใหสูงขึ้น บานปาง

ริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

เสริมฝายกั้นน้ําเดิม

ใหสูงขึ้น บานปางริม

กรณ หมูที่ 10

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0 128,000 0

งบประมาณ
30 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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

49 โครงการขยายเขตไฟฟา

 ซอย 3 บานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟา ซอย3

ตั้งแตบานนายนพดล

ไชยชุมภู  ถึงบานนาย

อานนท  ศรีบุญปน 

บานปางออ หมูที่ 11

- - - 139,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

278,000 0

31
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

ภายในหมูบานปางปาออ

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

ปรับปรุง เปลี่ยนทอ

ประปาภูเขาน้ํา

ภายในหมูบานปาง

ปาออ หมูที่ 11

- - - 106,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่ 12  

51 ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

ไฟกิ่งสาธารณะภายใน

หมูบาน หมูที่ 12 

บานหนองเขียว

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

จํานวน 10 ชุด  

บานหนองเขียว    

หมูที่ 12

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0 106,000 0

32
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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

หมูที่ 13

53 ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

ไฟกิ่งสาธารณะภายใน

หมูบาน หมูที่ 13  

บานปาสักทอง

เพื่อความสะดวก 

 สบาย ความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งและปรับปรุง

ระบบไฟกิ่งสาธารณะ

 จํานวน 4 ชุด   

บานปาสักทอง     หมู

 13

 - - - 22,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

0 0 149,000 0

งบประมาณ
33 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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

55 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล  บานปาสักทอง

หมูที่ 13

เพื่อใหมีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียงและทั่วถึง

ขุดเจาะบอบาดาล

บานปาสักทอง 

หมูที่ 13

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

0 0 0 473,700 0

งบประมาณ
34 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

35
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

ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีไฟฟา

สองสวางใน

เวลากลางคืน 

ทําใหมีความ

ปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ ลด

พื้นที่เสี่ยงภัย

จากมิจฉาชีพ

พื้นที่มีความ

เจริญคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชนดียิ่งขึ้น

กองชาง

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

งบประมาณ
36

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       -  -  - โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ทุกการ

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
37

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

งบประมาณ
38 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

39
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

60 ขยายเสาไฟฟาแรงต่ํา 

ในหมูบาน

เพื่อรองรับการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

 ภายในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

ขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ําภายในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

-  - - 200,000 ยายป ในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ

 มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

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 ยายป ในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ

 มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

มีไฟฟาใชในการ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ อยาง

ทั่วถึง

กองชาง

367,000 1,055,000 1,796,000 7,745,200 0

3 7 6 36 0

งบประมาณ
40

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ



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    

บานแมกรณ หมูที่ 1

179,000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

41

1.2 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

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 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ

42 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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

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

4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม.ยาว 

60.00 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 240 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ    

ซอยบานนายสนม 

ดอนเนตร  

บานแมกรณ  หมูที่ 1

 -  -  - 66,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

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

6 โครงการกอสรางเสริม

ไหลทางถนนเขาหมูบาน

พรอมวางทอระบายน้ํา 

บานแมกรณ หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางเขาหมูบาน

พรอมวางทอระบายน้ํา  

ระยะทาง 300.00 ม.  

เริ่มตน

บานนางรุงฤดี ไชยลังกา

ถึงสี่แยกบานนายสมจิต

ไชยวงค  บานแมกรณ 

หมูที่ 1

 -  -  - 132,525 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

และปลอดภัย

กองชาง

45
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 600

ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ  ซอย

บานนางสมนา    คําแกน  

 บานแมกรณ     หมูที่ 1

 -  -  - 165,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

และปลอดภัย

กองชาง

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 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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

กองชาง

47
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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

กองชาง

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

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. ปริมาณงานคอนกรีตไม

นอยกวา 552.00 ตร.ม. 

ตามแบบที่ อบต.กําหนด  

พรอมปายโครงการ     

บานเวียงหวาย  หมูที่ 2  

ต.แมกรณ

 - 319,000    -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนในพื้น

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2 และ

ประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแม

กรณ  

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

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

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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

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

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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

งบประมาณ
51

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 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 พรอมปายโครงการ

ซอยบานนางคณานวล  บุญ

เจิม บานสวนดอก หมูที่ 3

 -  -  - 220,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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

16 โครงการกอสรางเสริมไหล

พรอมวางทอระบายน้ําและ

บอพัก บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอ ระบายน้ํา และบอพัก

  ระยะทาง 200 เมตร  

บานสวนดอก หมูที่ 3

 -  -  - 300,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีความ

สะดวก สบาย 

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

53
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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

54
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 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 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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

20 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค บานปางกลาง

หมูบานบริวารบานแมสาด

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  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

หมูบานมีสถาน

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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 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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก  

 และปลอดภัย

กองขาง

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

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 

ขนาดกวาง0.90 ม. 

ยาว 1.00 ม. พรอมถม

ดินไหลทาง พรอมปาย

โครงการ  บริเวณบาน

นางเข็มเพชร  พรมสุวรรณ

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 - 190,000    -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการสัญจรไป

มา

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

26 โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงคหมูบาน 

บานเมืองรวง  หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

โดมขนาดกวาง 12.00 

ม. ยาว 16.00 ม. 

สูง 6.00ม.

พรอมปายโครงการ 

ลานฌาปณสถาน 

บานเมืองรวง  หมูที่ 5

 -  -   202,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนใน

พื้นที่มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

27 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

 บานเมืองรวง หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ําระยะทาง 

400.00 ม. พรอมปาย

โครงการซอยบานนาย

บุญชวน พรมสุวรรณ  

บานเมืองรวง หมูที่ 5

 -  -  - 600,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
60

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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

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

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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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    -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

การระบายน้ํา

เขาสูพื้นที่

การเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

กองชาง

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

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  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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. รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 180.00 ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

 ซอย 3 บานปางมุง 

หมูที่ 6

-  - -    106,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

63
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 ขนาดเสนผาศูนยกล

0.40 ม. ยาว 116.00 ม.

และบอพักคอนกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 6.00 บอ 

ขนาดกวาง 0.90 ม.

ยาว 1.00 ม. พรอมถมดิน

ไหลทาง และพรอมปาย

โครงการหนา รพ.สต.แม

กรณ

ถึงบานนายพิเนตร เชื้อเมือง

พาน บานฝงหมิ่น หมูที่ 7 

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

211,000     -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมี

ความสะดวก 

และปลอดภัย

ในการสัญจรไป

มา

กองชาง

งบประมาณ
64

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     -  -  - - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
65

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 ซอยเชื่อมบานเมืองรวง

จุดที่ 2 ซอยกลางบาน 

จุดที่ 3 ซอยโรงเรียนบานปางคึก

(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      -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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.   ซอยขางโรงเรียน

บานปางคึก บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

 - 18,000  -  -    - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
66 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.และบอพัก

คสล.ขนาดกวาง 0.90 ม.

ยาว 1.00 ม. จํานวน 13

บอ พรอมถมดินไหลทาง 

บริเวณบานนายพิเนตร

เชื้อเมืองพาน บานฝงหมิ่น

หมูที่ 7

 -  - 303,000 135,000  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 พรอมปายโครงการ

ซอยเดนตะเคียน   

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

- - 201,000 228,800 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
67

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.  

หนาบานนายเทียนชัย 

ธรรมธิ ถึงหนาบานนายธิ

คุณ ใจดี  บานฝงหมิ่น 

หมูที่ 7

- -  - 95,000 95,000 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

40 โครงการกอสรางเสริมไหล

ทาง พรอมวางทอระบายน้ํา

รางระบายน้ําและฝาครอบ

ไหลทาง บานฝนหมิ่น

หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

เสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ํา/รางระบาย

น้ําและฝาครอบไหลทาง

ระยะทาง 200 ม.  

หนาบานนายพร  ธรรมธิ

ถึงหนาบานนางออน  มา

มูล บานฝงหมิ่น    

หมูที่ 7

 -  -  - 300,000 300,000 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
68

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

และปลอดภัย

กองชาง

70
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 8

43 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงคหมูบาน  

บานใหม  หมูที่ 8 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(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     - - -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

ของหมูบาน

กองชาง

44 โครงการตอเติมอาคาร

อเนกประสงคหมูบาน   

บานใหม หมูที่ 8  

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-

2564 )เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) 

ครั้งที่ 1/2561) หนา11)

เพื่อใหมีพื้นที่

เพียงพอสําหรับ

การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของหมูบาน

ตอเติมอาคารอเนก

ประสงคขนาดกวาง 5.00

ม.ยาว 10.00 ม.

    94,000  - - - - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

เพื่อใหมีพื้นที่

เพียงพอสําหรับ

การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของ

หมูบาน

กองชาง

71
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

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.

บานปางกอก 

หมูที่ 9 ซอย 8

    117,000  -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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.พื้นที่ไมนอย

กวา 615.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ  ซอย 

4/1 บานปางกอก หมูที่ 9

 -      110,000  - 231,000      231,000         รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

72
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

47 โครงการกอสรางถนน คสล.

ภายในหมูบานปางกอก 

หมูที่ 9  ซอย 7 ขางบาน

นางบังอร  คํานิลนคร

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 

4.00ม. ยาว 52.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

(พื้นที่ไมนอยกวา  

208.00 ตร.ม.)

ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ      

ซอย 7   บานปางกอก 

หมูที่ 9

-  - 115000 178000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

  และปลอดภัย

กองชาง

73
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 

พรอมปายโครงการ 

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    - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวก และ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

74
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 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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
75

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ขนาดของราง

ระบายน้ํา

ปองกันน้ํากัด

เซาะถนน

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

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 - - -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
78

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 -  - ขนาดของราง

ระบายน้ํา

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

ปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว  121.00 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

363.00 ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปาย

โครงการ ซอย  7/2  

บานปางริมกรณ        

หมูที่ 10

-  -   200,000  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
79

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
80

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 ยายป รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
81

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

มีน้ําเพื่อการ

เกษตรอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง

งบประมาณ
83

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

-  - -   - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

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

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    -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมี

สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรม

ตาง ๆ

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
87

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

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

69 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานปางปาออ หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ขนาดกวาง 3.00 ม.    

ยาว 200.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา  

600.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย เขาประปาภูเขา 

บานปางออ หมูที่ 11

 -  -  - 330,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

70 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก       

บานปางออ  หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มาของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.   

ยาว 550.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

1,650.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ

ซอย 2 เริ่มจากวัดพระ

ธาตุเจดียทองตลอดซอย

บานปางออ  หมูที่ 11

 -  -  - 908,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
90

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. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ 

ซอย 4   เชื่อม ซอย 2 

บานปางออ หมูที่ 11

 -  -  -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
91

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

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
92

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. 

ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนางสาวสุชาดา

จาเงิน บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

 - 109,000  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

93
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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

94
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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
97

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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

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 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

99
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

 -  -  -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

81 โครงการกอสรางถนน คสล.

 บานหนองเขียว   หมูที่ 12

 บานนายจะยอ จะเดอ ถึง

บานนางนาเหวย จะโอ

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 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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

 -  -  -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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

 -  -  -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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 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 -  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

105
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 -  -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

106
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  -  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนได

ถนนที่มีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

งบประมาณ
107

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  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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

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  -  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

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

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 รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
112 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

- - -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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

- - -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก

และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ
114

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

 -  -  -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

 -  -  -  - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

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

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. 

พื้นที่ไมนอยกวา 

224.00 ตร.ม.

 - 300,000    -  -  - ขนาดของ

โรงจอดรถ
มีที่จอดรถ

สําหรับพนักงาน

และประชาชน

ทั่วไปที่มาติดตอ

ราชการองคการ

บริหารสวน

ตําบลแมกรณ

กองชาง

งบประมาณ
116

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  -  - ขนาดของ

อาคารที่ไดรับ

การปรับปรุง

การบริหารงาน

และการบริการ

ประชาชนมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

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

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  - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ผลประโยชน

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย 

สําหรับ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ

ภายใน อบต. 

แมกรณ

กองชาง

2,604,000 2,393,000 4,704,000 12,441,325 2,839,400

16 16 19 53 8

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

118
งบประมาณ

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

เพื่ออบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุมตาง 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

119

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2565 – 2565) แกไข ครั้งที่ 1/2565

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

3 โครงการอบรมใหความรู

แกเด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อและ

ผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก

เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูติด

เชื้อ ผูดอยโอกาส

พื้นเด็กเยาวชน, 

สตร,ีผูสูงอายุ,ผูติด

เชื้อ,ผูดอยโอกาส

ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

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.หมูบานพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูนําชุมชนและ

คณะกรรมการ

หมูบานไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

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

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

6 โครงการปองกันการติด

เชื้อ เอช ไอ วี ในกลุมเด็ก

และเยาวชน

เพื่อใหความรูและความ

เขาใจในการปองกันและ

รักษาตัวเองจากโรค เอช 

ไอ วี

เด็กและเยาวชน

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

เด็กและเยาวชน

ความรูและความ

เขาใจในการ

ปองกันและ

รักษาตัวเองจาก

โรคเอชไอวี

สนง.ปลัด

7 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ

, ผูพิการ , ผูปวยเอดส

และผูดอยโอกาส

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจให

ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย

เอดสและผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุ, ผูพิการ,

ผูปวยเอดสและ

ผูดอยโอกาสใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูสูงอายุ, ผูพิการ

,ผูปวยเอดสและ

ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแล

เอาใจใส ทําใหมี

ความสุขและ

เห็นคุณคาของ

ตนเอง

สนง.ปลัด

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

8 โครงการพัฒนาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย

เอดส, ดอยโอกาสและ

ประชาชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ , ผูพิการ, ผูปวย

เอดส, ผูดอยโอกาสใหดีขึ้น

ผูสูงอายุ,ผูพิการ, 

ผูปวยเอดส,

ดอยโอกาสใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูสูงอายุ ,ผูพิการ,

ผูปวยเอดส,

ผูดอยโอกาส

ไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหดี

ขึ้น

สนง.ปลัด

9 โครงการอบรมใหความรู

การปองกันการละเมิด

สิทธิเด็กและสตรี

เพื่อใหกลุมเด็กและสตรี 

มีความรูความเขาใจในเรื่อง

การปองกันการละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

เด็กและสตรีมี

ความรูความ

เขาใจในเรื่องการ

ปองกันการ

ละเมิดสิทธิเด็ก

และสตรี

สนง.ปลัด

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

10 โครงการอบรมและ

สงเสริมอาชีพการปลูกผัก

ปลอดสารพิษในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริม สนับสนุนให

แตละครัวเรือนปลูกผักโดย

ไมใชสารเคมี

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ลดตนทุนการผลิต

,ลดการใชสารเคมี

มีผักผลไมที่

ปลอดสารพิษไว

บริโภค

สนง.ปลัด

11 โครงการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหประชาชนมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้นตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนใน

พื้นที่ตําบล

แมกรณสามารถ

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใน

การดําเนินชีวิต 

แกไขปญหา

ความยากจน

สนง.ปลัด

งบประมาณ

123 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 

บานแมสาด หมูที่ 4 
(ขอเสนอสนง.พัฒนาชุมชน

อําเภอเมืองเชียงราย

(ตามโครงการสงเสริมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง)

เพื่อเปนการลดคาใชจาย

และเพิ่มรายไดภายใน

ครัวเรือน ใหกับประชาชน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่ 

บานแมสาด 

หมูที่ 4

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น และลด

ภาระคาใชจาย

ภายในครัวเรือน

งบประมาณ

124
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

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

พนักงานสวนตําบล

พนักงานจางองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก

สภาทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

ผูบริหารทองถิ่น

 สมาชิกสภาทองถิ่น

พนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่น

พนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

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 

มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

งบประมาณ

125
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

ผูพิการและผูดอยโอกาส

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 

ผูสูงอายุคนพิการ

และผูดอยโอกาส

ไดรับการ

สงเคราะหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สนง.ปลัด

๑๖ ทบทวนการจัดทําแผน

ชุมชนระดับหมูบานและ

ระดับตําบล

เพื่อบูรณาการทํางาน

รวมกันระหวางภาค

ประชาชนและภาครัฐในการ

ใชงบประมาณอยาง

สรางสรรค

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ไดรับขอมูลความ

ตองการของ

ประชาชนในพื้นที่

เพื่อนําไปพัฒนา

ดานตาง ๆ

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

๑๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการ

หมูบานในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มความรู ทักษะ 

ประสบการณการทํางาน

ของคณะกรรมการหมูบาน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ

ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ

หมูบานในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

คณะกรรมการ

หมูบานมีความรู

ทักษะและ

ประสบการณ 

การทํางาน 

มากขึ้น

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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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 

ดานตาง ๆ

ผูสูงอายุในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

300,000 300,000 300,000 300,000 ยายป 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 

ความเขาใจ ในเรื่องการคัด

แยกขยะ และเกิดความ

ตระหนักในการจัดการขยะ

ผูนําชุมชน ,

ประชาชนทั่วไป

และสวนราชการ

ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจ

 ในเรื่องการคัด

แยกขยะ และเกิด

ความตระหนักใน

การจัดการขยะ

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

21 โครงการปรับปรุงลานกีฬา

บานเวียงหวาย  หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ

หมูบาน

ปรับปรุงลานกีฬา

ของหมูบานเวียง

หวาย  หมูที่ 2

- - - 100,000 ยายป รอยละของ

ประชาชนที่มา

ใชลานกีฬา

ประชาชนใน

พื้นที่มีลานกีฬา

สําหรับออก

กําลังกาย

กองชาง

22 โครงการปรับปรุงลานกีฬา

บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ

หมูบาน

ปรับปรุงลานกีฬา

ของหมูบานแม

สาด หมูที่ 4

- - - 100,000 ยายป 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 ยายป เกิดความ

สัมพันธที่ดีและ

ความสามัคคี

ระหวาง 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.2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที1่/2562 

หนา7)

 1. เพื่อใหสตรีในทองถิ่น

ไดรับความรู ดานการ

จัดทําบัญชีครัวเรือนของตน

2. เพื่อใหสตรีในทองถิ่น

รูจักออม  และมีความ

ระมัดระวังในการใชจาย

มากขึ้น 

3. เพื่อไดนําความรูไป

ประยุกตใชกับชีวิต

ประจําวัน

กลุมพัฒนาสตรี

และกองทุน

บทบาทพัฒนา

สตรีตําบลแมกรณ

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

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

1. กลมเปาหมาย

ในทองถิ่นไดมีการ

จัดทําบัญชี

ครัวเรือน 

2.กลุม เปาหมาย

ในทอง ถิ่นรูจัก

ออมและ

ระมัดระวังในเรื่อง

การใชจายมากขึ้น

3. กลุมเปาหมาย

 ในทองถิ่นไดนํา

ความรูที่ไดไป

ประยุกตใชกับชีวิต

 ประจําวัน

สํานักปลัด , 

กลุมพัฒนา

สตรี,กองทุน

บทบาท

พัฒนาสตรี

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

26 โครงการตลาดประชารัฐ

ทองถิ่นสุขใจ

1. เพื่อสงเสริมใหมีพื้นที่

การตลาดใหม  

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

มีพื้นที่คาขายเพิ่มมากขึ้น    

3. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

มีรายไดเพิ่มขึ้น

โครงการตลาด

ประชารัฐภายใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

วางไว

1. มีพื้นที่

การตลาดใหม 

2. ประชาชนมี

พื้นที่คาขายเพิ่ม

มากขึ้น 

3. ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึน

เพิ่มขึน

สํานักปลัด

27 โครงการเพาะเห็ดนางฟา

โรงเรียนแมกรณโครงการ

เพาะเห็ดนางฟาโรงเรียน

เพื่อใหเด็กมีความคิดสราง 

สรรคและจิตนาการมีการ

พัฒนาทักษะอาชีพเปนการใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

สามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

จํานวน 141 คน - 10,000 - - - นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่

1–6 มีความรู

เกี่ยวกับการเพาะ

เห็ดนางฟารอย

ละ100

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการเพาะ

เห็ดนางฟาได

  โรงเรียน

บานแมกรณ

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
28 โครงการบําเพ็ญประโยชน เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรมมีจิต

สาธารณะประโยชนในการ

ชวยเหลือผูอื่น

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณทุกคน

- 10,000 - - - นักเรียนมี

จิตสํานึกที่จะ

ชวยเหลือผูอื่น

รอยละ 100

นักเรียนมีจิต

สาธารณะ

ประโยชน  

สามารถชวย 

เหลือผูอื่นได

โรงเรียน

บานแมกรณ

29 โครงการเลี้ยงไกพันธุไข เพื่อเปนอาหารกลางวัน

นักเรียน

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณ 

จํานวน 162 คน

- - 20,000 - - นักเรียนรอยละ

 100

นักเรียนมีไขไก

เปนอาหาร

กลางวันไว

รับประทาน

กอง

การศึกษาฯ

โรงเรียน

บานแมกรณ

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

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

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวันได

โรงเรียน

บานแมกรณ

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

31 โครงการสรางสรรคยุว

เกษตรกรตามรอยพอ

เพื่อใหเกอดความรูรอบตัว

มีทักษะในการวางแผน

การทํางานอยางเปนระบบ 

ลดปญหาของสังคม 

และเปนการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดําเนินชีวิต

นักเรียนประถม 

ศึกษาปที่ 5 – 6 

ทุกคน

- - - 30,000 - นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป

ที1่ – 6 

มีความรูความ

เขาใจมีทักษะ

ดานการเกษตร

เบื้องตนและ

เปนการนําเอา

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช

ในชีวิตประจํา 

วันรอยละ 80

นักเรียนสามารถ

นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

กอง

การศึกษาฯ

โรงเรียน

บานแมกรณ

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

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

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาทุกคน

- - 10,000 - - นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา

ทุกคน

นักเรียนมีความรู

ในการถนอม

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

สะอาดปลอดภัย

ในการบริโภค

ในชวงฤดูที่ขาด

แคลน

โรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ

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

34 โครงการประดิษฐของใช

จากเศษวัสดุเหลือใชใน

ทองถิ่น

นักเรียนมีความรูความเขาใจ

หลักการเลือกใชวัสดุ

อุปกรณที่เหลือใชนํามา

ประดิษฐและสามารถนําไป

เปนอาชีพเสริมได

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาทุกคน

- - - 10,000 - นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา

ทุกคน

นักเรียนสามารถ

มีความรูในการ

ประดิษฐจาก

สิ่งของที่เหลือใช

และสามารถ

นําไปเปนอาชีพ

เสริมได

โรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ

35 โครงการจัดดอกไมสด

และงานใบตอง

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจหลักการเลือกใชวัสดุ

อุปกรณหลักการจัดดอกไม

งานใบตองและสามารถ

นําไปเปนอาชีพเสริมได

นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาทุกคน

- - - 10,000 - นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา

ทุกคน

นักเรียนสามารถ

มีความรูในการ

จัดดอกไมสด

และงานใบตอง

สามารถนําไป

เปนอาชีพเสริมได

กอง

การศึกษาฯ

โรงเรียน

บานปาง

ริมกรณ

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

36 โครงการพัฒนาของกลุม

พัฒนาสตรีตําบลแมกรณ

เพื่อเปนการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกลุมในการ

สรางงาน สรางอาชีพ 

สรางรายไดแกกลุมสตรี

ภายในหมูบานในเขตพื้นที่

ตําบลแมกรณ

กลุมพัฒนาสตรี

ตําบลแมกรณทั้ง 

13 หมูบาน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุมพัฒนาสตรี

ตําบลแมกรณ

สามารถดําเนิน

การบรรลุตาม

วัตถุประสงค

กลุมพัฒนาสตรี

มีอาชีพเสริม 

เพิ่มรายไดใหแก

ครอบครัว

สํานักงาน

ปลัด งาน

พัฒนาชุมชน

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 หมูบาน

บรรลุตามวัตถุ

ประสงคที่

กําหนดไว

กลุมผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณได

พบปะระหวาง

ผูสูงอายุดวยกัน

ทําใหมีสุขภาพ 

จิตใจที่ดี

สํานักงาน

ปลัด งาน

พัฒนาชุมชน

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

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 ยายป คณะกรรมการ

หมูบานทั้ง 13 

หมูบาน

บรรลุตามวัตถุ

ประสงคที่

กําหนดไว

คณะกรรมการ

หมูบาน มีความ 

รู ความเขาใจ

เกี่ยวกับบทบาท

 อํานาจหนาที่

ของตนเอง

สํานักงาน

ปลัด งาน

พัฒนาชุมชน

39 โครงการสงเสริมอาชีพ

ชางตัดผมนักเรียน

เพื่อเปนการสงเสริมการ

ฝกทักษาอาชีพการตัดผม

ใหกับนักเรียน

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณ 

จํานวน 162 คน

- - - 20,000      - นักเรียนรอยละ

 100

นักเรียนมีทักษะ

อาชีพดานการ

ตัดผมนักเรียน

โรงเรีบน

บานแมกรณ

 และ

กอง

การศึกษา

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

40 โครงการประดิษฐของใช

จากวัสดุธรรมชาติ (ไม

กวาดทางมะพราวและไม

กวาดดอกหญา)

เพื่อเปนการเสริมทักษะใน

การสรางอาชีพใหกับ

นักเรียน

นักเรียนโรงเรียน

บานแมกรณ 

จํานวน 129 คน

- - - -  - นักเรียนรอยละ

 100

นักเรียนมีทักษะ

การสรางอาชีพ

ในอนาคต

โรงเรีบน

บานแมกรณ

 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

โรงเรีบนบาน

ปางริมกรณ 

และ

กองการศึกษา

140
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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

42 โครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลแมกรณ

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2/2561 หนา12)

1. เพื่อสงเสริมกิจกรรม

กลุมของผูสูงอายุในการทํา

กิจกรรมรวมกัน    

2. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

ความรูอยางตอเนื่องในการ

ดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

3. เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพใหกับ

ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

ความสุข

สุขภาพแข็งเรง

สุขภาพจิตทีดีมี

กําลังใจไมเปน

โรคซึมเศรา

1. ความตอเนื่อง

ยั่งยืนผูสูงอายุ

ไดรับการเยี่ยม

บานและดูแล

อยางตอเนื่องทุก

เดือนโดยสหวิชา

ชีพ

2. ผูสูงอายุหวง 

ใยไมทอดทิ้งกันมี

การรวม กลุมชวย

เหลือซึ่งกันและกัน

3. ผูสูงอายุ

สุขภาพแข็งแรงอยู

ในสังคมไดอยางมี

ความสุข

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

4. เพื่อสงเสริมกิจกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรม     

 5. เพื่อสงเสริมอาชีพ 

เพิ่มรายไดใหผูสูงอายุ

4. ผูสูงอายุมี

ความสุข มี

รอยยิ้มมีกําลังใจ

ไมเปนโรคซึงเศรา

และสุขภาพดี มี

รายไดเพิ่ม

43 โครงการฝกอบรมอาชีพ

ใหกับประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริม สนับสนุนให

ประชาชนมีอาชีพและ

รายได

เพิ่ม

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนไดรับ

การพัฒนาและ

สงเสริมอาชีพ 

มีรายไดเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

3,586,000 2,896,000 3,116,000 3,326,000 1,710,000

27 30 33 34 14

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

โครงการไดบรรลุ

วัตถุประสงค

ทุกประการ

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

งบประมาณ

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 ยายป ครูจัดกิจกรรม

โดยใชสื่อและ

แหลงเรียนรูใน

ทองถิ่น

นักเรียนมีความ

รักและภาคภูมิใจ

ในทองถิ่นของตน

กอง

การศึกษา

6 โครงการสงเสริมศิลปะ จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนนาฏศิลปพื้นบาน

ลานนา

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

กิจกรรมการ

สอนนาฏศิลป

พื้นบานลานนา 

ในลักษณะของ

ชมรมสัปดาหละ

1 ครั้ง

นักเรียนมีทักษะ 

สามารถนําความรู

ความสามารถที่

ไดรับแสดงผลงาน

ได

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
7 โครงการสรงน้ําพระธาตุ

ศรีจอมจันทรประจํา

ตําบลแมกรณ

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

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

โครงการได

บรรลุวัตถุ

ประสงคทุก

ประการ

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      ยายป จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

1. นักเรียนได

เรียนรูเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาทองถิ่น

2. ครูไดจัด

กิจกรรมสงเสริม

การเรียนรูจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น

กอง

การศึกษาฯ

/โรงเรียน

อบต.แมกรณ

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. เพื่อใหครูผูสอนไดจัด

กิจกรรมเรียนรูโดยใชภูมิ

ปญญาทองถิ่น              

4. เพื่อใหผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรม สําหรับนักเรียน

3. นักเรียนได

เรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่นจากแหลง

เรียนรูที่

หลากหลาย

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

งบประมาณ

รวมงบประมาณ
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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 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 ยายป 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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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

การออกกําลังกายเตน

แอโรบิค

เพื่อสงเสริมการออกกําลัง

กาย เปนการใชเวลาวางให

เกิดประโยชน ทําให

หางไกลจากยาเสพติด

คณะครูและ

นักเรียนโรงเรียน

บานปางริมกรณ 

ทั้งหมด 80 คน

- 10,000 - - - นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ

ทั้งหมด 80คน

ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

และหางไกลจาก

ยาเสพติด

กอง

การศึกษาฯ

  โรงเรียน

บานปางริม

กรณ

12 โครงการสงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนากีฬา

จังหวัดเชียงราย

เพื่อเปนการสงเสริมการ

กีฬาของจังหวัดเชียงราย

นักกีฬาที่เขารวม

การแขงขันทุกคน

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

รวมการแขงขัน

รอยละ 100

เปนการสงเสริม

นักกีฬาของ

จังหวัดเชียงราย

กอง

การศึกษาฯ

  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

การศึกษาฯ

วัดพระธาตุ

ดอยตุง

14 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนโรงเรียนบานปาง

คึก

สงเสริมใหนักเรียนมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง  

รักการออกกําลังกาย 

สรางความสามัคคีและ

หางไกลยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียน

บานปางคึกทุกคน

- 10,000 10,000 10,000 ยายป 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.นักเรียนมีสวน

รวมในการ

แขงขันและมี

ประสบการณใน

การเลนกีฬามาก

ยิ่งขึ้น

โรงเรียน

บานแมกรณ

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

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

สงผลใหมีสุขภาพ

พลานามัยและ

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

340,000 420,000 430,000 410,000 330,000

8 13 13 12 7

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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2.3  แผนงานงบกลาง

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 

และเปลี่ยนแปลงครั้งที่

 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

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

คณะกรรมการ

และ อสม.หมูบาน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ผูนําชุมชนและ

คณะกรรมการ

หมูบานไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

155
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 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บาตามปฏิธานศาตราจารย

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี (แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 

2561-2564)เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

1/2561 หนา 14 และ

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

2/2561 หนา 19)

1. เพื่อปองกันและควบคุม

การแพรระบาดโรคพิษสุนัข

บาลดอัตราเสี่ยงของการ

เจ็บปวยและตายของ

ประชาชน จากสุนัขและแมว

จรจัดในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา

ตามปฏิธานศาตรา

จารยดร.สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราช

กุมารี

กรมพระศรีสวา

งควัฒนวรขัตติย

ราชนารี

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

แพรระบาดของ

โรคพิษการเกิด

โรคพิษสุนัขบา

ในคนที่ถูกสุนัข

กัดในเขต

องคการบริหาร
สวนตําบลแมกรณ

  

2. สุนัขและแมว

จรจัดในเขต

องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ

1. สามารถ

ควบคุมการแพร

ระบาดโรคพิษ

สุนัขบา ลดอัตรา

เสี่ยงของการ

เจ็บปวยและตาย

ของประชาชน 

จากสุนัขและแมว

จรจัดในเขต

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. ประชาชนมี

ความตระหนัก

มากขึ้นในการ

นําสัตวมาเลี้ยง
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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 

ที่มีเจาของและ

ไมมีเจาของ

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

9 โครงการตรวจคัดกรองเชิง

รุกและการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผูที่มีภาวะเสี่ยง

โรคmetabolic 

(โรคเบาหวาน,โรคความดัน

โลหิตสูง,โรคไตวายเรื้อรัง

,โรคหัวใจ) ในประชาชนอายุ

 ๓๕ ปขึ้นไป

1.เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงตอ

โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูงในประชาชนอายุ 

๓๕ ปขึ้นไป  

2.เพื่อใหกลุมเสี่ยงสูงไดรับ

การสงตอและรับการรักษา

ตามมาตรฐานแนวทางที่

กําหนด                       

๓.เพื่อใหกลุมเสี่ยงไดรับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

๑.ประชาชนอายุ 

35 ป ขึ้นไปจํานวน

2,427 คน         

 ๒.กลุมเสี่ยงจากการ

คัดกรองในปงบ

ประมาณ ๒๕๕9 

จํานวน 259 คน

โดยแยกเปนกลุม

เสียงโรคความดัน

โลหิตสูงจํานวน

212 คน

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

ของประชาชน

อายุ๓๕ปขึ้นไป 

ไดรับการคัด

กรองโรค

เบาหวาน

และความดัน

โลหิตสูง         

2.รอยละ100 

ของกลุมเสี่ยงสูง

ไดรับการสงตอ

และรับการ

รักษาที่ได

มาตรฐาน

1.ประชากร

กลุมเปาหมาย

ไดรับการคัดกรอง

ภาวะเสี่ยงตอ

ภาระโรค 

METABOLIC 

2.กลุมเปาหมาย 

มีความรูละทักษะ

ในการสรางเสริม

สุขภาพ อยาง

เหมาะสม 

สามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยาง

ถูกตองในเรื่อง 

อาหาร อารมณ 

ออกกําลังกาย

สํานักงาน

ปลัด

งานฝายการ

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

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

อาสาสมัคร

สาธารณสุขในการดูแลผูปวย

เรื้อรัง

3.เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะ

แทรกซอนในผูปวยโรคเรื้อรัง

1.กลุมผูปวย 

จํานวน 30 คน 

2.กลุม อสม. 

จํานวน 60 คน

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

ไดรับการดูแล

อยางทั่วถึง     

2.ผูปวยเรื้อรัง

ไมเกิดภาวะ

แทรกซอน

 1.ผูปวยโรคเรื้อรัง

ไดรับการดูแล

อยางใกล ชิดและ

ครอบคลุม       

2.อาสาสมัคร

สาธารณสุขมี

ศักยภาพในการ

ดูแลผูปวยเรื้อรัง 

 3.ผูปวยโรค

เรื้อรังไมเกิดภาวะ

แทรกซอน

สํานักงาน

ปลัด

งานฝายการ

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

11 โครงการสงเสริมและพัฒนา

สุขภาพจิตในชุมชน

1.เพื่อสรางเครือขายและ

กําหนดแผนการดําเนินงาน

ดานสุขภาพจิต   

2.เพื่อเสริมสรางการมีสวน

รวมของชุมชน ในการ

ดําเนินงานสุขภาพจิต     

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพสังคม

ในการปองกัน สงเสริม ดูแล

และฟนฟูสมรรถภาพดาน

สุขภาพจิต

๑.กลุมผูปวยโรคไม

ติดตอเรื้อรังและกลุม

เสี่ยง หมูบานละ ๓

คนรวม 30 คน

๒.กลุมผูสูงอายุและ

ผูดูแล หมูบานละ 

๓ คน

๓.กลุมผูพิการและ

ผูดูแล หมูบานละ 

๓ คนรวม 30 คน

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

มีสวนรวมของ

ชุมชนในการ

ดําเนินงาน

สุขภาพจิต  

2.มีการดําเนิน

งานการปองกัน 

สงเสริม ดูแล 

และฟนฟู

สมรรถภาพดาน

สุขภาพจิต

๑.สรางรวมมือมือ

ของภาคสวนตาง ๆ

ในดานการ

สงเสริมสุขภาพจิต

ในชุมชน 

๒.ประชาชน

กลุมเปาหมายและ

กลุมเสียงภาวะ

ทางจิตในพื้นที่ได

เรียนรูทางออกใน

การแกไขปญหา

สุขภาพจิตไดมาก

ขึ้น                
๓.ทีมสุขภาพ รพ.สต.

แมกรณ

สํานักงาน

ปลัด

  งานฝายการ

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 หมูบาน

ละ ๓ คนรวม 30คน

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 ยายป กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูล

ฐานพื้นที่ตําบล

แมกรณ ทั้ง13 

หมูบานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค

ที่วางไว

สามารถตอบ สนอง

ความตอง การของ

ประชา ชนภาย ใน

หมูบานเกี่ยว กับ

การจัดกิจกรรม

ประชา สัมพันธ

และการบริการ

เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพของ

ประชาชนภายใน

หมูบานได

สํานักงาน

ปลัด 

 อสม.ตําบล

แมกรณ 

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

ความเหมาะสมกับสภาวะผู

พิการได                   

3.เพื่อใหผูพิการไดมีทักษะ

ในการดูแลทันตสุขภาพชอง

ปากโดยการเยี่ยมบานรวมกับ

เวชปฏิบัติและงานแพทย

แผนไทยอันจะสงเสริมใหผู

พิการในพื้นที่ตําบลแมกรณ

ผูพิการที่ไดรับการ

ขึ้นทะเบียนผูพิการ

ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

จํานวน 90 คน

28,000 - - - - 1.รอยละ 100

ของผูพิการไดรับ

การตรวจคัด

กรองตามการ

ขึ้นทะเบียนใหผู

พิการ          

2.รอยละ100

ของผูพิการไดรับ

การตรวจสุขภาพ

ชองปาก

1.ผูพิการในเขต

พื้นที่ตําบลแมกรณ

ไดรับการดูแล

พัฒนาทักษะ

สงเสริมตามตัวชี้วัด

ใหดีขึ้น

2.ผูพิการไดรับ

การตรวจเฝาระวัง

สงเสริมสุขภาพ

สุขภาพชองปาก

โดยทีมทันตเวช

ปฏิบัติของ   

รพ.สต.แมกรณ

สํานักงาน

ปลัด  งาน

ทันต

กรรม 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

เขารับการอบรม

ไดรับความรู 

และสามารถ

ดูแลผูพิการได

อยางถูกตอง

3.เกิดเครือขาย

ผูดูแลผูปวยใน

ระดับพื้นที่ อันจะ

สงผลในการ

ทํางานเชิงรุกมี

ประสิทธิ์ภาพมาก

ยิ่งขึ้น         

4.เกิดการบูรณา

การงานสงเสริม

สุขภาพโดยการ

เยี่ยมบาน อันจะ

เนนการสงเสริมใน

ผูผูพิการไดรับการ

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

พัฒนาการสมวัย

ไมนอยกวารอย

ละ 85

1.เด็ก0 - 5 ป

โดยเฉพาะเด็ก

อายุ9,18, 30,

42 เดือนทุกคน

ในเขตรพ.สต.

แมกรณได รับการ

คัดกรองพัฒนา 

การรอยละ 100

2. เด็กอายุ 

9,18,30,42 

เดือนในเขต รพ.

สต. แมกรณมี

พัฒนาการสมวัย

เพิ่มขึ้นและพบ

พัฒนาการสงสัย

ลาชาไมนอยกวา

รอยละ 20

สํานักงาน

ปลัดงานฝาย

สงเสริม

สุขภาพ 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. เด็กที่คัดกรองแลวสงสัย

ลาชาหรือชา ไดรับการ

กระตุนพัฒนาการ 

4.เด็กที่ไดรับการกระตุน

พัฒนาการแลวยังลาชาไดรับ

การสงตอและวินิจฉัย

3.อ.ส.ม.จํานวน 20

 คน

3.เด็กอายุ

9,18,30,42 

เดือนไดรับการ

ประเมินพัฒนา

การและพบ

พัฒนาการสงสัย

ลาชาไมนอยกวา

รอยละ 20 

4.เด็ก 0-5 ปที่

สงสัยพัฒนาการ

ลาชาที่อยูในเขต

รพ.สต.แมกรณ

ไดรับการ

สงเสริม/กระตุน

พัฒนาการ

และสงตอรอย

ละ 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

1 เพื่อใหประชาชนมีความรู

และมีทักษะในการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานมดวยตนเอง

อยางถูกตอง  

2.ประชาชนไดรับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งเตาน

1. โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

ตานภัยมะเร็งเตานม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1 ประชาชนมี

ความรูและทักษะ

ในคัดมะเร็งเตา

นมดวยตนเอง

อยางถูกตอง

2. ประชาชน

ไดรับการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานม

สํานักงาน

ปลัด

16 1. เพื่อใหประชาชนมีความรู

ดานการดูแลสุขภาพตนเอง

อยางถูกตอง2. เพื่อให

ประชาชนตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง

โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ 

สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวาง

ควัฒนวรขัตติย

ราชนารี

จํานวนผูเขารับ

การอบรม

1. ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

อยางถูกตอง  

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 1. เพื่อการปองกันการติดเชื้อ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และโรคเอดส  

2. เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจ และทักษะใน

การปองกันตนเอง และมี

พฤติกรรมที่ปลอดภัยจาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

และโรคเอดส

โครงการชวยลดการ

ติดเชื้อเอดสจากแม

สูลูกสภากาชาดไทย

พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี

กรมหมื่นสุทธนารี

นาถ

จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

สามารถปองกัน

การติดเชื้อ

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและ

โรคเอดสได       

2. ประชาชน  

มีความรูความ

เขาใจ

และทักษะในการ

ปองกันตนเอง 

และมีพฤติกรรม 

ที่ปลอดภัยจาก

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

และโรคเอดส

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

16 โครงการพระราช ดําริดาน

สาธารณสุขบานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

1. เพื่อใหความรูเรื่องมะเร็ง

เตานมใหแกผูที่เขาอบรม 

2. เพื่อสงเสริมใหแมบาน 

มีพฤติกรรมการตรวจเตานม

ตนเองที่ถูกตองและสม่ําเสมอ

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. กลุมเปา หมาย

 มีความรูเรื่องการ

ตรวจมะเร็งเตานม

เพิ่มมากขึ้นและ

สามารถนําไป

เผยแพรได       

2.กลุมเปาหมาย

สามารถคนหา

มะเร็งเตานมตั้งแต

ระยะเริ่มแรกโดย

การตรวจเตานม

ดวยตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

169
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. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการดูแล

สุขภาพตนเอง

2. เพื่อพัฒนาใหประชาชน

ในชุมชนและ อสม. ใหมี

ความรูดานการดูแลสุขภาพ

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

จํานวนผูเขา

อบรม

1.กลุมเปาหมาย

สามารถดูแล

สุขภาพตนเอง

และผูอื่นได 

2.กลุมเปา 

หมายมีความรู

เพิ่มมากขึ้น

ความรูเพิ่มมาก

ขึ้นและสามารถ

นําไปเผยแพรได

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

170 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. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน      

2. เพื่อรณรงคใหบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

โครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดีสิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราช

กุมารี

จํานวนผูเขา

อบรม
1.ประชาชนบาน

เวียงหวาย ม.2

มีความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกัน

โรคขาดสาร

ไอโอดีนมากขึ้น 

2.ประชาชนมี

การบริโภคเกลือ

เสริมไอโอดีน

เพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

171
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

17 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานสวนดอก 

หมูที่ 3

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรคหนอน

พยาธิ                  

2. เพื่อใหประชาชนหันมา

บริโภคอาหารสุก สะอาด 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม
1. ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกัน

โรคหนอนพยาธิ

มากขึ้น

2. ประชาชนหัน

มาบริโภคอาหาร

สุก สะอาดและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น   

3. ประชาชน

ไดรับการตรวจ

หาหนอนพยาธิ

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

172
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. เพื่อใหประชาชนไดตรวจ

สุขภาพและมีความรูดานการ

ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  

2. เพื่อใหประชาชนมีความรู

ดานการดูแลสุขภาพตนเอง

อยางถูกตอง 

3. เพื่อใหประชาชนเกิด

ความตระหนักและเห็น

ความสําคัญใหความสนใจ

และใสใจในครอบครัว

โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่

สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวาง

ควัฒนวรขัตติยราช

นารี

จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยางถูกตอง

2. ประชาชนเกิด

ความตระหนักและ

เห็นความสําคัญให

ความสนใจและใส

ใจในสุขภาพของ

ตนเองและคนใน

ครอบครัว

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

173
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. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานมีความรูดานการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน   

2. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษาพยาบาลเบื้องตนได

สามารถรักษาพยาบาล

เบื้องตนได

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนใน

หมูบานมีความรู

ดานการปฐม

พยาบาลเบื้องตน

2. ประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษา พยาบาล

เบื้องตนได

สํานักงาน

ปลัด

18 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานแมสาด 

 หมูที่ 4

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรค การสรางเสริม

สุขภาพรักษาพยาบาล

เบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพ

2. เพื่อใหประชาชนที่ไดรับ

ฝกอบรมไดนําความรูไป

ชวยเหลือประชาชนใน

ทองถิ่น

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

ประชาชนกลุม 

เปาหมายมีความรู

ในการการดูแล

สุขภาพและ

สามารถชวยเหลือ

คนในชุมชนได

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

174
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 เพื่อกระตุนใหผูหญิงไทย

ตรวจเตานมดวยตนเอง 

และสนับสนุนสงเสริม

อุปกรณและสื่อตาง ๆ 

เพื่อชวยในการวินิจฉัยได

อยางมีประสิทธิภาพ   

2. ศึกษารูปแบบการตรวจ

เตานมดวยตนเอง (Breast

Self Exam หรือ BSE)

อยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อการคนพบมะเร็งเตา

นมตั้งแตเริ่มแรก

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

จํานวนผูเขา

อบรม
สตรีในหมูบาน

มีความรูความ 

สามารถตรวจ

มะเร็งดวยตนเอง

และเสียชีวิตจาก

โรคนี้นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

175
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. เพื่อสงเสริมใหหญิงมี

ครรภ  หญิงใหนมบุตร

และเด็กทารก  แรกเกิด

จนถึงอายุ 5 ป ไดรับการ

บริการที่เหมาะสมและไดรับ

ความรูดานอาหารและ

โภชนาการ   

2. เพื่อชวยเหลือใหแมมี

ภาวะโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิด

รอด มีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการไดเต็มศักยภาพ

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดีสิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราช

กุมารี

จํานวนผูเขา

อบรม

แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

176
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 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานเมืองรวง

หมูที่ 5

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรค

หนอนพยาธิ

2. เพื่อใหประชาชนหันมา

บริโภคอาหารสุก สะอาด

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกัน

โรคหนอนพยาธิ

มากขึ้น 

2. ประชาชนหัน

มา          

3. ประชาชน

ไดรับการตรวจ 

หาหนอนพยาธิ

บริโภคอาหารสุก

สะอาดและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

177
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. เพื่อใหความรูเรื่องมะเร็ง

เตานมใหแกผูที่เขาอบรม   

2. เพื่อสงเสริมใหแม

ประชาชนมีพฤติกรรมการ

ตรวจเตานมตนเองที่

ถูกตองและสม่ําเสมอ

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

จํานวนผูเขา

อบรม

1. กลุมเปา 

หมายมีความรู

เรื่องการตรวจ

มะเร็งเตานมเพิ่ม

มากขึ้นและ

สามารถนําไป

เผยแพรได  

2. กลุมเปา 

หมายสามารถ

คนหามะเร็งเตา

นมตั้งแตระยะ

เริ่มแรกโดยการ

ตรวจเตานมดวย

ตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

178
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. เพื่อรณรงค สงเสริมให

มีการพัฒนาและทําความ

สะอาดบานตามหลัก

สุขาภิบาล           

2. เพื่อสงเสริมพฤติกรรม

สุขอนามัยในครัวเรือนที่

ถูกตอง     

3. เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมในหมูบาน/

ชุมชน  

4. เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักใหประชาชน

มีความใสใจตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมที่ดี

โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา

เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราช

กุมารี

จํานวนผูเขา

อบรม
1. ประชาชนมี

สวนรวมในการ

พัฒนาและทํา

ความสะอาดบาน

และชุมชนตาม

หลักสุขาภิบาล

2. ประชาชนมี

พฤติกรรม

สุขอนามัยใน

ครัวเรือนที่ถูกตอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

179
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

สาธารณสุข บานปางมุง

หมูที่ 6

1. เพื่อใหความรูเรื่องมะเร็ง

เตานมใหแกผูที่เขาอบรม

2. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีพฤติกรรมการ

ตรวจเตานมตนเองที่

ถูกตองและสม่ําเสมอ

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยาตานภัย

มะเร็งเตานม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. กลุมเปาหมาย

มีความรูเรื่องการ

ตรวจมะเร็งเตา

นมเพิ่มมากขึ้น

และสามารถนําไป

เผยแพรได

2. กลุมเปา หมาย

สามารถคนหา

มะเร็งเตานม

ตั้งแตระยะเริ่ม

แรกโดยการ

ตรวจเตานมดวย

ตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

180
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. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

ตนเอง   

2. เพื่อพัฒนาใหประชาชน 

ชุมชนมีความรูดานการดูแล

ชุมชนมีความรูดานการดูแล

สุขภาพของตนเองได

โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคฯ

จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

ตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

2. ประชาชนใน

ชุมชนมีความรูด

สนการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน

โครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  

จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน 

มีความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกัน

โรคขาดสาร

ไอโอดีนมากขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

181
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 

ทุกหลังคาเรือน

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ

สยามบรมราชกุมารี

2. ประชาชน

บริโภคเกลือเสริม

ไอโอดีนและ

อาหารเสริม

ไอโอดีนทุกหลังคา

เรือน

21 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานฝงหมิ่น 

 หมูที่ 7

1. เพื่อควบคุมปองกันและ

แกไขปญหาโรคขาดสาร

ไอโอดีนในพื้นที่       

2. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการใชเกลือ

เสริมไอโอดีน

โครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา

เจาฟามหาจักรีสิริน

ธรมหาวชิราลงกรณ

วรราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

สามารถควบคุม

 ปองกัน และ

แกไขปญาโรค

ขาดสารไอโอดีน

ในพื้นที่ได 

2. ประชาชนมี

การตระหนักถึง

การใชเกลือ

ไอโอดีนเพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

182
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. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานมีความรูดานการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2. เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษาพยาบาลเบื้องตนได

โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราช

ประสงคฯ

จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนใน

หมูบานมีความรูดาน

การปฐมพยาบาล

เบื้องตน                

 2. ประชาชนใน

หมูบานสามารถ

รักษาพยาบาลเบื้องตน

ได

สํานักงาน

ปลัด

1. เพื่อใหคนในชุมชนมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและ

เด็กของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร มหา

วชิราลงกรณวรราช

ภักดี  

จํานวนผูเขา

อบรม

1. คนในชุมชนมี

ภาวะโภชนาการ

และสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

183
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. เพื่อใหคนในชุมชนมี

ความรูดานโภชนาการแม

และเด็ก

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

2. คนในชุมขนมี

ความรูดาน

โภชนาการแมและ

เด็กเพิ่มมากขึ้น

22 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานใหม   

หมูที่ 8

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน

2. เพื่อใหประชาชนบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีนและ

อาหารเสริมไอโอดีน ทุก

หลังคาเรือน

โครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดีสิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราช

กุมารี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรค

ขาดสารไอโอดีน

มากขึ้น 

2. เพื่อให

ประชาชนบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

และอาหารเสริม

ไอโอดีนทุกหลังคา

เรือน

สํานักงาน

ปลัด

184
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. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการดูแล

สุขภาพตนเอง

2. เพื่อพัฒนาใหประชาชน

ในชุมชนและ อสม. ใหมี

ความรูดานการดูแล

สุขภาพของตนเองได

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชน

ตระหนักถึงการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

2. ประชาชนใน

ชุมชนและอสม. 

ใหมีสุขภาพของ

ตนเองได

สํานักงาน

ปลัด

1. เพื่อใหความรูเรื่อง

มะเร็งเตานมใหแกผูที่เขา

รวมอบรม

2. เพื่อกระตุนให

ประชาชนมีการตรวจเตา

นมดวยตนเองอยางถูกตอง

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

จํานวนผูเขา

อบรม

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูเรื่องมะเร็ง

เตานมเพิ่มมากขึ้น

2. แมบาน

สามารถตรวจเตา

นมดวยตนเอง

อยางถูกตอง

สํานักงาน

ปลัด

185
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 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริ บานปางกอก

หมูที่ 9

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรคการสรางเสริม

สุขภาพ รักษาพยาบาล

เบื้องตน และการฟนฟู

สุขภาพ 

2. เพื่อใหประชาชนที่ไดรับ

การฝกอบรม ไดนําความรู

ไปชวยเหลือประชาชนใน

ทองถิ่นของตน

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม
ประชาชนกลุม 

เปาหมายมีความรู

ในการดูแล

สุขภาพ

และสามารถ

ชวยเหลือคนใน

ชุมชนได

สํานักปลัด

186
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. เพื่อกระตุนใหสตรีอายุ

30 ปขึ้นไป ทําการตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง  

2. เพื่อสงเสริมใหความรู 

ทักษะการตรวจมะเร็งเตา

นมดวยตนเองใหแกสตรีที่

มีอายุ 30 ปขึ้นไป

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยาตาน

มะเร็ง

จํานวนผูเขา

อบรม
สตรีในหมูบานมี

ความรูความ 

สามารถตรวจ 

มะเร็งเตานมดวย

ตนเอง และเสีย

ชีวิตจากโรคนี้

นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

187
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. เพื่อสงเสริมใหหญิงมี

ครรภ หญิงใหนมบุตร

และเด็กทารกแรกเกิด

จนถึงอายุ 5 ป ไดรับการ

บริการที่เหมาะสมและไดรับ

ความรูดานอาหารและ

โภชนาการ    

2. เพื่อชวยใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมี

การเจริญเติบโตและพัฒนา

การไดเต็มศักยภาพ

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดีสิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราช

กุมารี

จํานวนผูเขา

อบรม
แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

188
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

24 โครงการดานสาธารณสุข

 พระราชดําริ

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรค การสรางเสริม

สุขภาพ รักษาพยาบาล

เบื้องตนและการฟนฟู

สุขภาพ 

2. เพื่อใหประชาชนที่ไดรับ

การฝกอบรมไดนําความรู

ไปชวยเหลือประชาชนใน

ทองถิ่นของตน

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม
ประชาชน

กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ดูแลสุขภาพ 

และสามารถ

ชวยเหลือคนใน

ชุมชนได

สํานักงาน

ปลัด

189
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. เพื่อสงเสริมใหหญิงมี

ครรภ หญิงใหนมบุตร 

และเด็กทารกแรกเกิด

จนถึงอายุ 5 ป ไดรับการ

บริการที่เหมาะสมและไดรับ

ความรูดานอาหารและ

โภชนาการ      

2. เพื่อชวยใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอดมี

การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการไดเต็มศักยภาพ

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราช

กุมารี

จํานวนผูเขา

อบรม
แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

190
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. เพื่อกระตุนใหสตรีอายุ

30 ปขึ้นไป ทําการตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง

2. เพื่อสงเสริมใหความรู 

ทักษะการตรวจมะเร็งเตา

นมดวยตนเองใหแกสตรีที่

มีอายุ 30 ปขึ้นไป

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

จํานวนผูเขา

อบรม
สตรีในหมูบานมี

ความรู ความ 

สามารถตรวจ

มะเร็งเตานมดวย

ตนเองและเสีย

ชีวิตจากโรคนี้

นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

25 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข บานปางปาออ

หมูที่ 11

1. เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรคการสรางเสริม

สุขภาพเบื้องตน และการ

ฟนฟูสุขภาพ      

2. เพื่อใหประชาชนที่ไดรับ

การฝกอบรม ไดนําความรู

ไปชวยเหลือประชาชนใน

ทองถิ่นของตน

โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงคฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม
ประชาชนกลุม 

เปาหมายมีความรู

ในการดูแล

สุขภาพ

และสามารถ

ชวยเหลือคนใน

ชุมชนได

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

191
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. เพื่อกระตุนใหสตรีอายุ 30

ปขึ้นไป ทําการตรวจมะเร็ง

เตานมดวยตนเอง  

2. เพื่อสงเสริมใหความรู 

ทักษะการตรวจมะเร็งเตานม

ดวยตนเองใหแกสตรีที่มีอายุ 

30 ปขึ้นไป

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

จํานวนผูเขา

อบรม

สตรีในหมูบานมี

ความรูความ 

สามารถตรวจ 

มะเร็งเตานมดวย

ตนเอง และ

เสียชีวิตจากโรคนี้

นอยลง

สํานักงาน

ปลัด

1. เพื่อสงเสริมใหหญิงมีครรภ

หญิงใหนมบุตร และเด็ก

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป

ไดรับการบริการ ที่เหมาะสม 

และไดรับความรูดานอาหาร

และโภชนาการ 

2. เพื่อชวยใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอดมีการ

เจริญเติบโต และพัฒนาการ

ได

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม

และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี

จํานวนผูเขา

อบรม
แมและเด็กมี

อนามัยที่แข็งแรง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

192
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

เต็มศักยภาพ สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

26 โครงการพระราช ดําริ

ดานสาธารณสุข 

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

1. เพื่อใหประชาชนได

ตรวจสุขภาพและมีความรู

ดานการดูแลสุขภาพที่

เหมาะสม 

2. เพื่อใหประชาชนมี

ความรูดานการดูแลสุขภาพ

ตนเองอยางถูกตอง

3. เพื่อใหประชาชนเกิด

ความตระหนักและเห็น

ความสําคัญใหความสนใจ

และใสใจในสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครัว

โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ 

สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวร

ขัตติยรานารี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1. ประชาชนมี

ความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองอยางถูกตอง

2. ประชาชนเกิด

ความตระหนักและ

เห็นความสําคัญให

ความสนใจและใส

ใจในสุขภาพของ

ตนเองและคนใน

ครอบครัว

สํานักปลัด

งบประมาณ

193
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. เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุม ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน  

2. เพื่อรณรงคใหบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

โครงการควบคุม

โรคขาดสาร

ไอโอดีนของ

สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

จํานวนผูเขา

อบรม
1. ประชาชน

บานหนองเขียว 

ม. 12 มีความรู

เรื่องการควบคุม

ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีนมาก

ขึ้น            

2. ประชาชนมี

การบริโภคเกลือ

เสริมไอโอดีน

เพิ่มขึ้น

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

194
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. เพื่อคนหาเด็กขาด

สารอาหารรายใหม เพื่อ

ติดตามและดูแลเด็กขาด

สารอาหารทั้งรายใหมและ

รายเกาอยางตอเนื่อง      

 2. เพื่อใหผูปกครองเด็ก 

สามารถจัดหาอาหารที่มี

คุณคาและเหมาะสมกับวัย

ใหแกเด็กที่ขาดสารอาหาร

ไดอยางถูกตอง  

3. เพื่อใหเด็กขาดสาร

อาหารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. เพื่อวิเคราะหหาปญหา

และสาเหตุการขาด

สารอาหารของเด็ก

โครงการปรับปรุง

 ภาวะโภชนาการ

เด็กอายุ 0-72

เดือนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตน

ราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

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

195
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

ทําใหเด็กขาดสาร 

อาหารและหาแนว

แกไขปญหาดังกลาว

รวมกัน

27 โครงการพระราชดําริดาน

ดานสาธารณสุข 

บานปาสักทอง  หมูที่ 13

1 เพื่อใหประชาชนมี

ความรูและมีทักษะในการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

ดวยตนเองกรองมะเร็งเตา

นมดวยตนเอง         

2. เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงการตรวจมะเร็ง

เตานมและการดูแล

สุขภาพตนเอง

โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา

อบรม

1 ประชาชนมี

ความรูและมี

ทักษะในการ

ตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานมดวย

ตนเองอยาง

ถูกตอง   

2. ประชาชน

ตระหนักถึงการ

ตรวจมะเร็งเตา

นมและการดูแล

สุขภาพตนเอง

สํานักงาน

ปลัด

งบประมาณ

196
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. 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

จํานวนผูเขา

อบรม
1. คนในชุมชนมี

ภาวะโภชนาการ

และสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

2. คนในชุมชนมี

ความรูดาน

โภชนาการแม

และเด็กเพิ่มมาก

ขึ้น

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

1.เพื่อใหความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

2.เพื่อใหประชาชนบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีนและ

อาหารเสริมไอโอดีนทุก

หลังคาเรือน

โครงการควบคุม

โรคขาดสาร

ไอโอดีนของ

สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

จํานวนผูเขา

อบรม
1.ประชาชนมี

ความรูเรื่องการ

ควบคุมปองกัน

โรคขาดสาร

ไอโอดีนมากขึ้น

2.ประชาชน   

บรืโภคเกลือ

เสริมไอโอดีน

และอาหารเสริม

ไอโอดีนทุก

หลังคาเรือน

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

28 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

พาหนะของโรคพิษ

สุนัขบาในสุนัขและ

แมวไมมีเจาของใน

พื้นที่จังหวัด

เชียงราย

3,000 3,000 3,000 3,000 ยายป ประชาชน

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา

1. จังหวัด

เชียงรายจะเปน

จังหวัดที่มีศัพย

ภาพดานการ

ทองเที่ยวสูงและ

เปนเมืองนาอยู

2. ลดจํานวน

สัตวพาหนะนํา

โรคพิษสุนัขบาใน

พื้นที่ อปท.ใน

ภาพรวมของ

จังหวัดเชียงราย

สํานักปลัด

งบประมาณ

199
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. ประชาชนชาวเชียงราย

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

3.ประชาชนชาว

เชียงรายปลอด 

ภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา

596,870 676,670 721,570 721,570 540,000

54 52 52 52 20

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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
1 โครงการจัดหาและ

สงเสริมสื่อการเรียนการ

สอนศพด.และโรงเรียน

อบต.

เพื่อใหครูมีสื่อใชในการ

สอนใหนักเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

นักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนทุกคนมี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่

สูงขึ้นทุกรายวิชา

นักเรียนทุกคนมี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการ

เรียนที่สูงขึ้นทุก

รายวิชา

กอง

การศึกษา  

รร.อบต.  

ศพด.อบต.

2 โครงการจัดทําหลักสูตร/

ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน

อบต.แมกรณ,ศพด.แมกรณ

,โรงเรียนผูสูงอายุต.แม

กรณ

และโรงเรียนในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถิ่นใหมี

คุณภาพมาตรฐาน

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

หลักสูตร

สถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถิ่น

ครบถวน

โรงเรียนมีหลัก

สูตรสถานศึกษา

และหลักสูตร

ทองถิ่นมีคุณภาพ

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

เขารวมกิจกรรม

และใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

นักเรียนอาน

คลอง เขียน

คลองและรัก

การอาน

กอง

การศึกษา

4 กิจกรรมสหกรณและออม

ทรัพย

เพื่อปลูกฝงความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับสหกรณ

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

เรียนรูและเขา

รวมเปนสมาชิก

สหกรณ

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับ

นําไปใชในชีวิต

จริงได

กอง

การศึกษา

5 จัดหาสื่อคอมพิวเตอร เพื่อใหมาสื่อคอมพิวเตอร

เพียงพอตอความตองการ

ของผูเรียน

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 ยายป นักเรียนทุกคนมี

ความรู ความ

สามารถในการ

ใชคอมพิวเตอร

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

พรอมในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูอยางม

คุณภาพ

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร/

ภาษา/

วิทยาศาสตร/

ดนตรี ไดรับการ

ปรับปรุง/

ซอมแซม

กอง

การศึกษา

7 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

โรงเรียนในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

เพื่อปลูกฝงความมีสวนรวม

ในการพัฒนา/รักษา/

ปรับปรุงสถานศึกษาใหแก

นักเรียน

พื้นที่ตําบลแมกรณ - 20,000 20,000 20,000 ยายป โรงเรียนมีสภาพ

 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 ยายป โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

สรางโอกาสทาง

การศึกษาแกผู

ตองการเรียนตอ

กอง

การศึกษา

10 ปรับปรุงระบบน้ําดื่มใน

โรงเรียนภายในตําบล

เพื่อใหนักเรียนมีน้ําดื่มที่

สะอาด

โรงเรียนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

- - 30,000 30,000 30,000 มีน้ําดื่มที่สะอาด

ใหเด็กนักเรียน

ไดดื่ม

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 เชนคาจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) 

180,200 บาท  - 

คาหนังสือเรียน 21,200

บาท  คาเครื่องอุปกรณ

การเรียน 21,200 บาท 

คาเครื่องแบบนักเรียน 

31,800 บาท -

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

45,580 บาท

-เพื่อสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนใน

โรงเรียน องคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง 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 เปลี่ยนแปลง 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.

แมกรณ 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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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

14 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม)

สําหรับนักเรียน ระดับ

อนุบาล รร.อบต.แมกรณ

นักเรียนระดับอนุบาล 

ศพด.อบต.แมกรณนักเรียน

ระดับอนุบาล ถึงนักเรียน

ชั้น

ป.1 - ป6 โรงเรียนใน

สังกัดสพฐ.ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ  3 โรง

นักเรียนโรงเรียน

อบต.แมกรณ 

ศพด.ต.แมกรณ

และโรงเรียนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

 3 โรง

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

ของนักเรียน

ระดับอนุบาล 

รร.อบต.แมกรณ

 ระดับอนุบาล 

ศพด.ต.แมกรณ 

ระดับอนุบาลถึง

นักเรียนชั้นป.1-

ป.6โรงเรียนใน

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

 กองการ

ศึกษา รร.

อบต.แมกรณ

รร.แมกรณ
รร.ปางริมกรณ

รร.บานปาง

คึก
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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

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.

แมกรณ/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แมกรณ

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

เด็กนักเรียนทั้ง

โรงเรียน/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

รวมกิจกรรมวัน

แมแหงชาติ

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

พัฒนาเด็กเล็กได

รวมกิจกรรม

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
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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

19 โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียน อบต.แมกรณ

เพื่อใหโรงเรียนอบต.แม

กรณไดมีหลักสูตรที่ตรง

ตามตามบริบทและ

ตอบสนองความตองการ

ของผูเรียน

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

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

อบรมการปรับ

หลักสูตรครบ

ตามเปาหมาย

โรงเรียน อบต.

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 เปลี่ยนแปลง รอยละ ๑๐0 

นักเรียน

โรงเรียนอบต.

แมกรณไดเขา

ศึกษาคนควา

โรงเรียนอบต.

แมกรณสามารถ

มีหองสมุดให

นักเรียนไดศึกษา

คนควาและ

เรียนรูไดอยาง

เหมาะสม

กอง

การศึกษา

งบประมาณ

211
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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

21 โครงการคาใชจาย

อินเตอรเน็ตโรงเรียน

1เพื่อจายคาอินเตอร เน็ต

2.เพื่อสืบคนขอมูลหนวย

การเรียน                

3.เพื่อกรอกขอมูลระบบ 

SIS

ผานเกณฑ

ประเมินมาตรฐาน

ดานการพัฒนา

ผูเรียน

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

อบต.แมกรณมี

อินเตอรเน็ตใช

สถานศึกษามีสื่อ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

นวัตกรรมที่

เหมาะสมตอการ

จัดการศึกษา

กอง

การศึกษา

อบต.แมกรณ

22 โครงการคาใชจายในการ

พัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนอบต.แมกรณ

เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปน

แหลงเรียนรูและและสราง

บรรยากาศการเรียนรูที่

เอื้อตอพัฒนาการเด็ก

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

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

แมกรณมีแหลง

เรียนรู

โรงเรียนอบต.

แมกรณมีแหลง

เรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถิ่นให

เด็กนักเรียนได

เรียนรูและไดรับ

ประสบการณที่

หลากหลาย

กอง

การศึกษา  
อบต.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

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

โรงเรียน

อบต.แมกรณ/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กอบต.แมกรณ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ยายป 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. เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนาม

กลางแจง                

3. เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญาของเด็ก

สนามเด็กเลน

สรางปญญาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบล

แมกรณ อ.เมือง  

จ.เชียงราย

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

จํานวน 1 แหง
1. มีพื้นที่บริเวณ

สนามเด็กเลนให

เด็กเลนกลางแจง 

2. เด็กไดเลน

เครื่องเลน

กลางแจง    

3. เด็กไดรับการ

เสริมสรางพัฒนา

การทางดาน

รางกาย อารมณ

สังคมและ

สติปญญาของเด็ก

กอง

การศึกษาฯ

 ศพด. รร.

อบต.

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. 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 เปลี่ยนแปลง นักเรียนไดรับ 

ประทานอาหาร

ลางวันทุกคน 

รอยละ100

นักเรียนไดรับ 

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน

กอง

การศึกษาฯ

  โรงเรียน

บานปางคึก
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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
27 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียบบานแมกรณ

เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้น

ไดรับประทานอาหาร

อาหารกลางวันทุกคน

นักเรียนทุก

ระดับชั้นจํานวน  

155  คน

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

ประทานอาหาร

ลางวันทุกคน 

รอยละ100

นักเรียนไดรับ 

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน

กอง

การศึกษาฯ

โรงเรียน

บานแมกรณ

28 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานปางริมกรณ

เพื่อใหนักเรียนทุก

ระดับชั้นอนุบาล– ชั้น

ประถมศึกษาปที6่ ได

รับประทานอาหารอาหาร

กลางวันทุกคน

นักเรียนทุก

ระดับชั้นจํานวน  

78  คน

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

รับประทาน

อาหารลางวัน

ทุกคน รอยละ

100

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ทุกคน

กอง

การศึกษาฯ

โรงเรียน

บานปางริม

กรณ
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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

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 นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการ

ปลูกผักปลอก

สารพิษไดรอยละ

 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 ยายป ลูกเสือสามัญ ลูก

เสื้อสามัญรุน

ใหญ และยุว

กาชาดโรงเรียน

บานปางคึก  

รอยละ  100

นักเรียนมีทักษะ

ตาง ๆ สามารถ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

อยางมีคสวามสุข

โรงเรียน

บานปางคึก
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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

31 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดใน

โรงเรียนบานปางคึก

เพื่อสรางภูมิคุมกัน  ทักษะ  

กระบงนการเรียนรู  เพื่อให

นักเรียนไดเขาใจ รวมรณรงค

ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและ

เปนการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน ทํากิจกรรมที่เปน

การสรางสรรค

นักเรียนทุกคนที่

เขารวมกิจกรรม

- 10,000 10,000 10,000 ยายป นักเรียนทุกคนที่

เขารวมกิจกรรม 

รอยละ  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

ที่6  รอยละ100

นักเรียนเกิด

ทักษะการเรียนรู

นอกหองเรียน

โดยประสบการณ

ตรง

กอง

การศึกษาฯ

โรงเรียน

บานแมกรณ

33 โครงการจัดกิจกรรมคาย

วิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ

การคิดวิเคราะหการคิดที่

ถูกตอง รวดเร็ว และถูกตอง 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูใน

การสอบ O-Net ป.6

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

- 10,000 - - - นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่

 6 ทุกคนรอยละ

 100

นักเรียนมีการคิด

วิเคราะหไดอยาง

ถูกตอง เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ในการ

สอบ O-Net

กอง

การศึกษาฯ

โรงเรียน

บานแมกรณ

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

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 2,083,500

22 30 32 31 14

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

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.

แมกรณ/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แมกรณ

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

สภาพแวด

ลอมนาอยูและ

ไดมาตรฐาน

โรงเรียน/ศพด.มี

สภาพแวดลอม

นาอยูและได

มาตรฐาน

กองชาง  

กองการ  

ศึกษาฯ
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2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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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 โครงการกอสรางหองน้ํา

โรงเรียน อบต.แมกรณ

เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอตอ

เด็กนักเรียน

โรงเรียน อบต.

แมกรณ

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

เด็กพอเพียง
มีหองน้ําสําหรับ

เด็กพอเพียง

กองชาง

5 กอสราง/ปรับปรุง/อาคาร

เรียนในโรงเรียนใน

โรงเรียนอบต.แมกรณ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

ใหมีสภาพที่เหทะสมและ

ปลอดภัยเพื่อสราง

บรรยากาศที่ดีใหเกิดผลดี

ตอการเรียนการสอน

โรงเรียนอบต.

แมกรณ

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

อยางพอเพียง
มีสถานที่เรียน

อยางพอเพียง

กองชาง  

กองการ  

ศึกษาฯ
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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 โครงการกอสรางซุมพระ

ราชกรณียกิจสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 

(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้ง 1/2561 หนา 12 

ลําดับ 1)

1.เพื่อเปนการเผยแพรพระ

ราชกรณียกิจของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี        

2.เพื่อเปนการแสดงความ

จงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี        

3.เพื่อเปนแหลงเรียนรู 

และประชาสัมพันธ ขาวสาร 

การจัดการหมูบานพอเพียง

ซุมพระราชกรณี 

ยกิจสมเด็จ

พระเทพรัตน 

ราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี

บานเมืองรวง  

หมูที่  5 ขนาด

กวาง  2.00 ม.

สูง 2.50 ม.

50,000       - - - - จํานวนซุม 1. ประชาชนได

สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ

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  -  - - ปายชื่อโรงเรียน

จํานวน 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

223
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 5รวมโครงการ

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

224
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.ตําบล

แมกรณ

โรงเรียนอบต.

แมกรณและ

ศพด.ตําบล

แมกรณมีสิ่ง

สาธารณูปโภค

และสิ่งสาธารณู 

ปการ

กอง

การศึกษาฯ

กองชาง

2 อุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอแมลาว

เพื่อติดตั้ง ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา โรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ

โครงการติดตั้ง  

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา 

โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

  -       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
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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 โครงการดูแลชวยเหลือ

ผูสูงอายุผูพิการ

ผูดอยโอกาส

เพื่อสนับสนุนสงเสริม

สวัสดิการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสพื้น 

ที่ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 ยายป จํานวนผูสูงอายุ

ผูพิการ

ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแล

ผูสูงอายุ ผูพิการ

ผูดอยโอกาส 

ไดรับการดูแล

เอาใจใส

สนง.ปลัด

10,000 10,000 10,000 10,000 0

1 1 1 1 0

งบประมาณ

226

2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห

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 โครงการฝกอบรมทบทวน

และเพิ่มศักยภาพและ

ความรูใหแก อปพร.และ

ประชาชนตําบลแมกรณทุก

ภาค

เพื่อใหอปพร.และ

ประชาชนไดรับ

ทราบถึงอันตราย

และวิธีการปองกัน

ภัยไดอยางมี

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

งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการเสริมสรางความเปนพลเมืองเพื่อสรางจิตสํานึกความรักสถาบันหลักของชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 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 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 ยายป โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ลดการแพร

ระบาดของยา

เสพติด

สนง.ปลัด

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

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 หากเกิด

สาธารณภัย

สนง.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

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

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

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

190,000 190,000 190,000 140,000 120,000

7 7 7 7 6

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

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

กองการศึกษา

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

1 1 1 1 1รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

232

แบบ ผ.02



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

แหลงทองเที่ยวภายใน

ตําบลแมกรณ

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศน แหลง

ทองเที่ยวในพื้นที่

ตําบลแมกรณ    

ใหสวยงามนาเที่ยว

มีนักทองเที่ยวเขา

มาเที่ยวในพื้นมาก

ขึ้น

แหลงทองเที่ยวตําบลแมกรณ

ไดแก               

1. พระธาตุศรีจอมจันทร   

2.ทามวงขาว   

3. พุทธสถานถ้ําพระพุทธ  

มิ่งโมลีศรีแมกรณ   

4.จุดชมวิว 360 อาศา

บานเมืองรวง  

5.หนองชางคต  

(ตอ)

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

233

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ โดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา

    ที่ 2  การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Developmant Goals - SDGs)

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

6. แหลงอนุรักษพันธุปลาวัง

ปลาจาด 

7.ลําน้ํากรณบานปางออ 

8. หมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานเมืองรวง , บาน

แมสาด , บานปางปาออ

2 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเที่ยวทุก

รูปแบบในพื้นที่ตําบล        

 แมกรณ

เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

สงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเที่ยวทุกรูปแบบใน

ตําบลแมกรณ

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

นักทองเที่ยวที่

เขามาในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

จํานวนนักทอง

 เที่ยวในพื้นที่

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

อบรมศึกษาดูงานใหแก

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวทุกรูปแบบการ

ทองเที่ยว

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

อบรม ศึกษา

ดูงาน 

สามารถนํา

ความรูมา

พัฒนาการ

ทํางานได

บุคลากรใน

องคกรมีความ

รู ทักษะ 

ประสบการณ

เกี่ยวกับการ

ทองเที่ยว

มากขึ้น

สนง.ปลัด

234
งบประมาณ

แบบ 



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

งบประมาณ
235 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

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

1/2562 หนา 4)

 3.เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหกิน

ดีอยูดีมีความสุข

บนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

4.เพื่อความ

สะอาดเรียบรอย

สวยงามภายใน

ชุมชน    

5.เพื่อสงเสริม

ความปลอดภัย

ดานอาหาร

3. ชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

จากการจาก

การทองเที่ยว

2. ชุมชนมี

ความ

เขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น   

3. ทําให

ชุมชนมี

รายได

เพิ่มขึ้นจาก

การทองเที่ยว

4. ชุมชน

เปนแหลง

ทองเที่ยว

โดยชุมชน

อยางยั่งยืน

สํานักปลัด

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

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

จากภาย

นอก    

3.เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนใหกิน

ดีอยูดี มีความสุข

บนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

โครงการหมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน บานแมสาด  

หมูที่ 4  ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงราย

15,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ชุมชนเปน

แหลง

ทองเที่ยว

โดยชุมชน

อยางยั่งยืน

2. ชุมชนมี

ความ

เขมแข็งมาก

ยิ่งขึ้น

1. มีแหลง

ทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพ 

สามารถ

รองรับ

นักทองเที่ยว

และ

ประชาชน

ทั่วไปไดดี

ยิ่งขึ้น       

2. ชุมชนมี

ความเขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด

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

4.เพื่อความ

สะอาด เรียบรอย

 สวยงาม  ภายใน

ชุมชน     

5.เพื่อสงเสริม

ความปลอดภัย

ดานอาหาร

3. ชุมชนมี

รายได

เพิ่มขึ้นจาก

การจากการ

ทองเที่ยว

3. ทําให

ชุมชนมี

รายได

เพิ่มขึ้นจาก

การ

ทองเที่ยว  

4. ชุมชน

เปนแหลง

ทอง เที่ยว

โดยชุมชน

อยางยั่งยืน

238
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงา
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(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

และศรษฐกิจ

ภายในตําบล

มิติดาน

สิ่งแวดลอม 

เกิดจิตสํานึก

ในการปกปอง

รักษา

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมให

คงความ

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 1,900,000

6 6 7 8 7

239
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 โครงการจัดภูมิทัศนที่ทํา

การ อบต.แมกรณ สถานที่

ราชการและภายใน

หมูบานในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

เพื่อสรางสภาพ

ภูมิทัศนที่สวยงาม

ใหกับสถานที่ทํา

การ อบต.แม

กรณและหมูบาน

ในพื้นที่ตําบลแม

กรณ

จัดภูมิทัศนที่ทําการ อบต.

แมกรณ  สถานที่ราชการ

และภายในหมูบานใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

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

พอใจของ

ประชาชน

และผูมา

ติดตอราชการ

เพิ่มความ

สวยงาม  

นาอยูใหกับ

สถานที่

ทํางาน 

อบต.แมกรณ

สนง.ปลัด

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

1 1 1 1 1รวมโครงการ
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งบประมาณ

รวมงบประมาณ

4.2. แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02



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      ยายป โครงการ

บรรลุวัตถุ

ประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

1. มีกิจกรรม

รองรับ

หมูบาน

ทองเที่ยว

โดยชุมชน   

 2. คนใน

ชุมชนไดรับ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ใหกินดี อยูดี

มีความสุข

ตามแนว

เศรษฐกิจ

พอเพียง     

 3. คนใน

ชุมชนมีราย

ไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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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.เพื่อสงเสริม

ความปลอดภัย

ดานอาหาร

4. อาหาร

ปลอดภัย

สารเคมี

2 โครงการสงเสริมจัดตั้ง

กลุมอาชีพแกประชาชน

ภายในตําบล

เพื่อใหประชาชน

มีทักษะการ

พัฒนาอาชีพ

รวมตัวกันสราง

อาชีพทุกกลุม

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

บรรลุ

วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว

ทุกประการ

เกษตรกรมี

ทุนหมุน 

เวียนเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

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

1 3 3 3 0รวมโครงการ

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
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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

- - - - ยายป 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

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

มีน้ําเพื่อ

การเกษตร

อยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

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

หมูที่ 2

3 โครงการขุดลอกราง

ระบายน้ํา บานเวียงหวาย

 หมูที่ 2

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกรางระบายน้ํา 

บริเวณสองขางทางถนน

สายกลาง  บานเวียงหวาย

 หมูที่ 2

- - - - ยายป 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

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

หมูที่ 3

5 โครงการขุดลอกลําคลอง 

บานสวนดอก  หมูที่ 3

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง  

น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําคลองสายหลัง

วัด บานสวนดอก หมูที่ 3

- - - - ยายป 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

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

หมูที่ 4

7 โครงการขุดลอกลําเหมือง

 บานแมสาด หมูที่ 4

เพื่อใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก 

ลดปญหาคลองตื้น

เขินในฤดูแลง    

 น้ําทวมในฤดูฝน

ขุดลอกลําเหมือง        

บานแมสาด  หมูที่ 4

- - - - ยายป 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

ไดรับผล

ประโยชน

น้ําสามารถ

ไหลผานได

สะดวกลด

ปญหาลํา

เหมืองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ําทวม

กองชาง

งบประมาณ
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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

(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

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

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 - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

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

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

- - - - ยายป รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

งบประมาณ
248 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

- -  - - ยายป จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล  

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้นเขิน

และปญหา

น้ําทวม

กองชาง

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

16 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา

 ประปาภูเขาพรอมวางทอ

ประปา บานปางกอก หมูที่

 9

เพื่อแกไขปญหาอาง

เก็บน้ําตื้นเขินใน

ฤดูแลงและ

สามารถกักเก็บน้ํา

ไดมากในฤดูฝน

ขุดลอกอางเก็บน้ํา ประปา

ภูเขา  หวยน้ําจิ๋งพรอมวาง

ทอประปา  บานปางกอก  

หมูที่ 9

- - - - ยายป 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

- - - - ยายป จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้นเขิน

และปญหา

น้ําทวม

กองชาง

งบประมาณ
250 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

ขุดลอกแหลงน้ําลําหวย

แมสาดนอย 

บานหนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  -  - ยายป 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

 -  -  -  -  - จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

งบประมาณ
251

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.

- - - - ยายป จํานวน

ครัวเรือนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ลดปญหา

คลองตื้น

เขินและ

ปญหาน้ํา

ทวม

กองชาง

24,000    -               700,000    700,000   600,000     

 -  - 2 3 2

งบประมาณ
252

รวมโครงการ

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

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

253

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 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

254
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 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 

แมกรณเปนพื้นที่

สะอาด   นามอง

พื้นที่ในตําบล  

แมกรณเปน

พื้นที่สะอาด นา

มอง

สนง.ปลัด

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การกําจัดขยะจุลินทรีย

ภายในตําบลแมกรณ

เพิ่มประสิทธิภาพ

การกําจัดขยะ

อินทรียภายใน

ตําบลแมกรณ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

การกําจัดขยะ

อินทรียภายใน

ตําบลแมกรณมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

255
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 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

สํานักงานปลัด

8 อุดหนุนโรงเรียนบานปาง

คึกโครงการคัดแยกขยะใน

โรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูเกี่ยวกับ

ปญหาขยะตอ

สิ่งแวดลอม 

สามารถคัดแยก

ขยะกอนทิ้ง วิธีการ

รีไซเคิลขยะ และ

การกําจัดขยะ

อยางถูกวิธี

นักเรียนโรงเรียนบานปาง

คึกทุกคน

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

โรงเรียนบาน

ปางคึกทุกคน

รอยละ 100

นัดเรียนมีจิต 

สํานึกในการชวย

 กันลดปริมาณ

ขยะในโรงเรียน

ทําใหสภาพ 

แวดลอมใน

โรงเรียนดีขึ้น

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

คัดเลือกครัวเรือนตนแบบ

ในการคัดแยกขยะและ

บริหารจัดการขยะในระดับ

ครัวเรือน

1.เพื่อสงเสริมการ

คัดแยกขยะใน

ระดับครัวเรือน

2. พื่อประกวด

และคัดเลือก

ครัวเรือน ตนแบบ

ในการคัดแยกขยะ

และบริหารจัดการ

ขยะ

3.เพื่อกระตุนให

เกิดการคัดแยกขยะ

ในครัวเรือนอยาง

ยั่งยืน 

4.เพื่อสนองนโยบาย

การบริหารจัดการ

ขยะของรัฐบาล     

         

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.เกิดการกระตุน

ให  เกิดการคัด

แยกขยะใน  

ครัวเรือนอยาง

ยั่งยืน  

4.สนองนโยบาย

การบริหาร

จัดการขยะของ 

รัฐบาล

สํานักงานปลัด

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

งบประมาณ

รวมงบประมาณ
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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

10 โครงการประชุมสรุปผลการ

ดําเนินงานการบริหารจัด

การขยะ ประจําป 

และกําหนดทิศทางการ

บริหารจัดการและการ

ดําเนินงานการบริหารจัด

การขยะประจําป

เพื่อให

คณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะ

ของตําบลแมกรณ

ประชุมสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําป

และกําหนดปฏิทิน

การปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณ

รวมกัน

คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะของตําบล

แมกรณรวม 

Focus Group

 -  -  - 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

คณะกรรมการ

บริหารจัดการ

ขยะของตําบลแม

กรณไดรับทราบ

ผลการ

ดําเนินงาน

ประจําป

และจะไดมีการ

กําหนดปฏิทิน

การปฏิบัติงานในป

สนง.ปลัด

11 โครงการ "Big Cleaning 

Day

1.เพื่อนําขยะ RDF.

 และขยะไมมี

มูลคาออกจาก

พื้นที่ตําบลแมกรณ

ใหบริษัทเอกชน

นําไปกําจัด

2.ขยะ RDF.และ

ขยะ

ไมมีมูลคาถูกกําจัด

พื้นที่ตําบลแมกรณ  -  -  - 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

ขยะ RDF.และ

ขยะไมมีมูลคาถูก

กําจัดออกไป

นอกพื้นที่ตําบล

แมกรณ

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

12 โครงการขนสงกอน

พลาสติก และกอนกลองนม

ไปจําหนาย

1.เพื่อขนสงกอน

พลาสติกและกอน

กลองนม สงไป

จําหนายใหแกบ

ริษัมเอกชน

2.กอนพลาสติก 

กลองนม สามารถ

นําไปจําหนายและ

มีมูลคา

ขนสงกอนขยะและกลองนม

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ ไป

จําหนายใหแกบริษัทเอกชน

 -  -  - 20,000 20,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

ขยะกอน

พลาสติกและ

กลองนมสามารถ

นําไปจําหนาย

และมี

มูลคา

สนง.ปลัด

1,230,000 1,530,000 630,000 720,000 720,000

6 7 5 8 8
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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 โครงการทําแนวกันไฟใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

เพื่อปองการเกิด

ไฟไหมลุกลาม

ทําแนวกันไฟในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 ยายป 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

260

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 ยายป หมอกควันลดลง

อากาศดีขึ้น
ปญหามลพิษ

หมอกควันลดลง

สนง.ปลัด

งบประมาณ
261

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 ยายป 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

งบประมาณ
262

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 ยายป โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

ประชาชนมี

ความรูในการ

ปองกัน ดูแล

สุขภาพของ

ตนเอง

สนง.ปลัด

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

3 7 7 7 3รวมโครงการ
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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 ยายป ดําเนินโครงการ

อยางนอยปละ 1 

โครงการ

ปาตนน้ําไดรับ

การปลูกเพิ่มขึ้น

ทุกป

สนง.ปลัด

3 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาปาชุมชน

เพื่อปลูกปาชุมชน

ใหมีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้น

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

อยางนอยปละ 1 

โครงการ

ปาชุมชนของ

หมูบานไดรับ

การดูแลและ

ปลูกปาเพิ่มเติม

สนง.ปลัด

264

5.3 แผนงานการเกษตร

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 ปลูกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมลาวฝงซายและปาแม

กกฝงขวาทองที่ตําบลแม

กรณ

เพื่อฟนฟู

ทรัพยากรปาไม

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่ง แวดลอม

เพื่อใหประชาชน

เขามามีสวนรวม

ในการปองกัน

และฟนฟูทัพยา

กรปาไม

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

อยางนอยปละ 1 

โครงการ

สัตวปาตนน้ํา

ไดรับการดูแลมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น

ทุกป

สนง.ปลัด

265
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 สนับสนุนกิจกรรมการ

จัดการปาชุมชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

เพื่อดําเนิน

กิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของ

ตําบลแมกรณ

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

อยางนอยปละ 1 

โครงการ

ทรัพยากรธรรมช

าติในตําบลแม

กรณอุดม

สมบูรณขึ้น

สํานักงานปลัด

7 โครงการหนึ่งทองถิ่น  หนึ่ง

ถนนสวย  ใสใจสิ่งแวดลอม

 ถนนสายบานเวียงหวาย

ถึงบานสวนดอก

เพื่อดําเนินการ

สรางหนึ่งทองถิ่น

 หนึ่งถนนสวย    

ใสใจสิ่งแวดลอม 

ตามนโยบานฯ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

มีถนนสวย ใสใจ

สิ่งแวดลอม

สํานักงานปลัด
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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 โครงการอบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แกไขครั้งที่

 1/2562 หนา 292 

ลําดับ 9 เปลี่ยนแผนงาน 

เดิมแผนงานเคหะและ

ชุมชน)

1. เพื่อปลูกฝง

จิตสํานึกให

ความรูกับคนใน

ชุมชนใหเกิด

ความหวงแหน

และรักน้ํารัก

สิ่งแวดลอม รูจัก

วิธีบริหารจัดการ

โครงการอบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก ตําบลแม

กรณ

โครงการอบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก ตําบลแม

กรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ
1. คนในชุมชน

มีจิตสํานึกเกิด

ความหวงแหน

และรักน้ํา รัก

สิ่งแวดลอมรูจัก  

วิธีบริหารจัด

การขยะตาม

หลัก 3Rs  

หรือ 3ช

สํานักงานปลัด
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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 โครงการบํารุงรักษา 1 

ทองถิ่น  1 ถนนสวย  ใสใจ

สิ่งแวดลอม ถนนสายบาน

เวียงหวายถึงบานสวนดอก 

  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

 2561-2565 แกไขครั้งที่

 1/2562 หนา 300 

ลําดับ 7 แกไขขอความ)

เพื่อดําเนินการ

สรางหนึ่งทองถิ่น

 หนึ่งถนนสวย    

ใสใจสิ่งแวดลอม 

ตามนโยบานฯ

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

มีถนนสวย ใส

ใจสิ่งแวดลอม

สํานักงานปลัด

70,000 90,000 190,000 190,000 140,000

5 2 4 4 4
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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 ยายป โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

แหลงเพาะเลี้ยง

พันธุปลาไดรับ

การอนุรักษ

สํานักงานปลัด

 - 10,000 10,000 10,000 0

 - 1 1 1 0รวมโครงการ
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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 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 ยายป ประชาชนรอยละ

 60 ของทุก

ครัวเรือนเขารวม

ประชุม

ประชาชนมีสวน

รวมในการ

กําหนดแผนและ

โครงการพัฒนา

สํานักงานปลัด

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

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

สํานักงานปลัด

271
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 พนักงานมีความรู

ประสบการณ  

ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น

บุคลากรกองคลัง

อบต.แมกรณ 

มีความรู

ความสามารถ

ประสบการณ 

และ

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นและนํามา

ใชในการปฏิบัติ

งานในองคกรได

ตอไป

กองคลัง

งบประมาณ
274

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

๖ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

หรือการทําประชาพิจารณ 

ประชามติตางๆ

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 ของ

ผูมีสิทธิเลือกตั้งไป

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

408,000 408,000 920,000 920,000 870,000

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 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

8 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

ทองถิ่นอําเภอ
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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

9 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

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

 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

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. 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

10 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)

449,000 564,000 1,000,000 1,000,000 950,000

9 10 8 8 7

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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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 โครงการศูนยชวยเหลือ

ประชาชนขององคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แกไขครั้งที่ 

1/2562 หนา 308 ลําดับ 

7 เปลี่ยนแผนงาน เดิม

แผนงานบริหารทั่วไป)

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,กองคลัง

และกอง

การศึกษาฯ

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

1 1 1 1 1รวมโครงการ

งบประมาณ
6.2  แผนงานงบกลาง

รวมงบประมาณ
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