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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) โดยให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาสามปี” เป็น “แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี” และให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”“แผนพัฒนาสามปี” 
“โครงการ” “การเพิ่มเติม” “และการเปลี่ยนแปลง” โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท างบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
  องค์การบริหารสว่นต าบลแมฟ่้าหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

       พฤศจิกายน 2559 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  

1.1  ขอ้มูลท่ัวไป 
 1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังต ำบลแม่ฟำ้หลวง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง ต้ังอยู่พิกัด UTM 0584338/2241192 โดยอยู่ทำงทิศ
เหนือของอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 200 เมตร และอยู่ห่ำงจำก
ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย 60 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
  อำณำเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดประเทศพมำ่ และอ ำเภอแม่สำย  
  ทิศใต้  ติดต ำบลแมส่ลองใน และต ำบลแม่ฟ้ำหลวง อ ำเภอแมจ่ัน 
  ทิศตะวันออก ติดต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแมส่ำย และต ำบลแม่ไร่ อ ำเภอแมจ่นั 
  ทิศตะวันตก ติดต ำบลเทอดไทย และประเทศเมียนมำร ์
 เน้ือที่  มีเน้ือที่ทั้งหมด จ ำนวน 109 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 68,125 ไร่ 
 1.2 ลักษณะภมูิประเทศ 
  ภูมิประเทศโดยทั่วไปของต ำบลแม่ฟ้ำหลวงเป็นภเูขำสูงสลับซับซ้อนเหนือระดับน้ ำทะเลประมำณ 
926 เมตร ของเทือกเขำแดนลำว ซึ่งก้ันระหว่ำงประเทศไทยและประเทศพม่ำ 
 1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ พื้นที่ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 
 1.4 ลักษณะของดิน ดินในพื้นที่ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง มีลักษณะเป็นดินภูเขำ บำงพื้นที่เป็นดินเหนียว บำง
พื้นที่เป็นดินร่วนปนทรำย  
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ  เป็นแหล่งต้นน้ ำของ แม่น้ ำเปิน และแม่น้ ำปึง 
 1.6 ลักษณะของป่ำไม้ เป็นพื้นที่ป่ำไม้ที่เป็นป่ำต้นน้ ำ และป่ำไผ่ ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
    2.1 เขตกำรปกครอง 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง ประกอบด้วย 19 หมู่บ้ำนหลกั 5 หมู่บ้ำนบริวำร ดังน้ี 
หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครองหมู่บ้าน หมายเหตุ 

1 บ้ำนห้วยน้ ำขุ่น นำยมนัส       ศรใส ผู้ใหญ่บำ้น 
2 บ้ำนห้วยไร่สำมัคคี นำยไคซึง      แซ่ฮ่อ ก ำนันต ำบลแมฟ่้ำหลวง 
3 บ้ำนป่ำคำ นำยวีระพงษ์  ใจกุศลด ำรง ผู้ใหญ่บำ้น 
4 บ้ำนสี่หลัง นำยฉัตรชัย    วิมลกิตติชัย ผู้ใหญ่บำ้น 
5 บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ นำยเรืองฤทธิ์  พรสกุลไพศำล ผู้ใหญ่บำ้น 
6 บ้ำนมูเซอป่ำกล้วย นำยอีซำยะ   โสภณเอื้ออ ำนวย ผู้ใหญ่บำ้น 
7 บ้ำนอำข่ำป่ำกล้วย นำยพิชัย      อภิสุนทรกุล ผู้ใหญ่บำ้น 



8 บ้ำนลำบำ นำยเฉลิมชัย  อภิพงษ์ศักด์ิ ผู้ใหญ่บำ้น 
9 บ้ำนลิเช/ผำบือ นำยธนำพล   วิเศษจรูญโรจน์    ผู้ใหญ่บำ้น 
10 บ้ำนจะลอ นำยวุฒิชัย    วิบูลย์พันธ์ทิพย์ ผู้ใหญ่บำ้น 
11 บ้ำนสำมัคคีเก่ำ นำยอำจู       อำยี ผู้ใหญ่บำ้น 
12 บ้ำนป่ำซำงนำเงิน นำยอำแซะ   อยู่ลึ ผู้ใหญ่บำ้น 
13 บ้ำนสำมัคคีใหม่ นำยอำแท    มำเยอะ ผู้ใหญ่บำ้น 
14 บ้ำนสวนป่ำ นำยอัครชัย   วชิรมำศ ผู้ใหญ่บำ้น 
15 บ้ำนปำงพระรำชทำน นำยเจริญ     ค ำก้อน ผู้ใหญ่บำ้น 
16 บ้ำป่ำยำงมูเซอ/ป่ำยำงอำข่ำ นำยเหล่ำยำ   แยม๊อ ผู้ใหญ่บำ้น 
17 บ้ำนห้วยน้ ำขุ่น นำงจินตนำ   นำควิเชตร ผู้ใหญ่บำ้น 
18 บ้ำนห้วยน้ ำขุ่น นำยอภิวัฒน์    สิทธิยอดปรีชำ ผู้ใหญ่บำ้น 
19 บ้ำนป่ำซำงแสนสุดแดน/ปำงหนุนพัฒนำ นำยอะอิ        อยู่ลือ ผู้ใหญ่บำ้น 

2.2 กำรเลอืกตั้ง  
         ในพื้นที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง ได้มีกำรเลือกตั้งผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน ในต ำบลครั้งล่ำสุด เมือ่วันที่ 20 พ.ค.2555 ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจ ำนวน 5,876  

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัจ ำนวนประชำกร  
      ประชำกรที่อำศัยอยู่ในพื้นที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง รำยละเอียดดังนี ้

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จ านวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้ำนห้วยน้ ำขุ่น 474 498 972 654 
2 บ้ำนห้วยไร่สำมัคคี 839 882 1,721 683 
3 บ้ำนป่ำคำ (ก้อป่ำคำ) 134 140 274 68 
4 บ้ำนสี่หลัง (อี้ก้อสี่หลัง) 168 127 295 125 
5 บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ (อำหลู่) 339 357 696 227 
6 บ้ำนมูเซอป่ำกล้วย 127 112 239 112 
7 บ้ำนอำข่ำป่ำกล้วย (อีก้อป่ำกล้วย) 334 300 634 224 
8 บ้ำนลำบำ (แก่ปี) 169 179 348 219 
9 บ้ำนลิเช/ผ่ำบือ (อีก้อลิเช) 177 187 364 100 
10 บ้ำนจะลอ (ป่ำซำง) 324 303 627 204 
11 บ้ำนสำมัคคีเก่ำ (ก้อสำมัคคี) 406 364 770 216 
12 บ้ำนป่ำซำงนำเงิน 169 147 316 199 



13 บ้ำนสำมัคคีใหม่ 197 221 418 131 
14 บ้ำนสวนป่ำ 335 340 675 211 
15 บ้ำนปำงพระรำชทำน 249 244 493 147 
16 บ้ำนป่ำยำงมูเซอ/ป่ำยำงอำข่ำ 182 198 380 84 
17 บ้ำนห้วยน้ ำขุ่น 602 676 1,278 303 
18 บ้ำนห้วยน้ ำขุ่น 609 646 1,255 272 
19 บ้ำนป่ำซำงแสนสุดแดน/ปำงหนุนพัฒนำ 169 168 337 74 

รวม 6,003 6,089 12,092 4,253 

      ที่มา : ส านักงานงานทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม 2559 
3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร  

4. สภาพทางสังคม  
 4.1 กำรศึกษำ 

 1) โรงเรียนประถมศึกษำ   จ ำนวน  6 แห่ง 
 2) โรงเรียนมัธยมศึกษำ   จ ำนวน  3 แห่ง 
 3) ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน   จ ำนวน  1 แห่ง 
 4) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน          12 แห่ง 
 5) ศูนย์วัฒนธรรมและภำษำ (โรงเรียนสอนภำษำจีน) จ ำนวน 1 แห่ง 

4.2 สำธำรณสุข 
 1) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จ ำนวน  3 แห่ง  

 2) สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล   จ ำนวน  1 แห่ง 
 *อัตรำกำรมีส้วมและใช้ส้วมรำดน้ ำ ร้อยละ 100  

4.3 อำชญำกรรม 
4.4 ยำเสพติด 
4.5  กำรสงัคมสงเครำะห ์องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวงได้จ่ำยเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
 1. เบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ    จ ำนวน    552 คน 

 2. เบี้ยยังชีพผู้พิกำร     จ ำนวน   153 คน 
 3. เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์   จ ำนวน       36    คน 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 

1) ถนนลำดยำง    จ ำนวน  - สำย 
 2) ถนนลูกรังเช่ือมระหว่ำงหมูบ่้ำน  จ ำนวน  4 สำย 
 3) ถนน คสล./คสม./I-section  จ ำนวน        158 สำย 



  5.2 กำรไฟฟ้ำ 
 1. หมู่บ้ำนที่ไฟฟ้ำเข้ำถึง มีจ ำนวน 19 หมู่บ้ำน จ ำนวนประชำกรที่ใช้ไฟฟ้ำ 1,186 ครัวเรือน 
  5.3  กำรประปำ 
  1. ประชำชนใช้น้ ำประปำ   จ ำนวน       1,216 หลงัคำเรือน 
  2. ประชำชนใช้น้ ำประปำภูเขำ  จ ำนวน       3,037 หลงัคำเรือน 
  5.4  โทรศัพท ์

 1) สถำนีรับ-ส่งสญัญำณโทรศัพทเ์อกชน จ ำนวน  2 ระบบ 
 2) สถำนีโทรคมนำคม (ชุมสำยโทรศัพท)์ จ ำนวน  1 แห่ง 
  5.5  ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนสง่วัสดุ ครุภัณฑ์ 
    

6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  กำรเกษตร 
 1. ท ำกำรเกษตร    ร้อยละ  35   
 6.2  กำรประมง 
 6.3  กำรปศุสัตว์ 
  1. เลี้ยงสัตว์    ร้อยละ 35 
  6.4  กำรบริกำร 
  1. โรงแรมที่พัก (บ้ำนพักต้นน้ ำ 31)  จ ำนวน  1 แห่ง 
 6.5  กำรท่องเที่ยว 

1. พระต ำหนักดอยตงุ 
2. สวนแม่ฟ้ำหลวง 
3. หอแห่งแรงบันดำลใจ 
4 หมู่บ้ำนชำวเขำ 

 6.6 อุตสำหกรรม 
 1) โรงงำนผลิตใบชำ    จ ำนวน  1 แห่ง 
  6.7  กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
  1. ค้ำขำย     ร้อยละ  5 
  2. สถำนที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกใบชำ จ ำนวน  3 แห่ง 
  3. สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร   จ ำนวน  19 แห่ง 
  4. สถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ดหรืออื่นๆ  จ ำนวน  67 แห่ง 
  5. สถำนบริกำรตัดแต่งทรงผมและเสริมสวย จ ำนวน  4 แห่ง  
  6. ตลำด     จ ำนวน  1 แห่ง 
  7. ปั้มน้ ำมันและก๊ำซ (ปั้มหลอด)  จ ำนวน  3 แห่ง 



  8. ร้ำนซ่อมเครื่องยนต ์   จ ำนวน  6 แห่ง 
  9. ร้ำนซ่อมอุปกรณ์อเิลคทรอนิกส ์  จ ำนวน  1 แห่ง 
  10. ร้ำนบริกำรอินเตอร์เน็ต   จ ำนวน  1 แห่ง  
 6.8  แรงงำน 
        1.  รับจ้ำงและอื่น ๆ    ร้อยละ 20 
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 กำรนับถือศำสนำ 
 ประชำชนในพื้นที่ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง มี 6 ชนเผ่ำ 7 ภำษำ นับถือศำสนำตำมชนเผ่ำดังนี้ 
 1. ชนเผ่ำอำข่ำ   นับถือศำสนำ คริสต์ พุทธ  นับถือบรรพบุรุษ 
 2. ชนเผ่ำลำหู ่   นับถือศำสนำ คริสต์ พุทธ นับถือบรรพบรุุษ 
 3. ชนเผ่ำจีนยูนำน   นับถือศำสนำ พุทธ คริสต ์
 4. ชนเผ่ำไทยใหญ ่   นับถือศำสนำ พุทธ 
 5. ชนเผ่ำไทยลื้อ   นับถือศำสนำ พุทธ 
 6. ชนเผ่ำลั๊ว   นับถือศำสนำ พุทธ 
 มีสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ดังนี ้

 1) วัด/ส ำนักสงฆ์    จ ำนวน  4 แห่ง 
 2) มัสยิด     จ ำนวน  - แห่ง 
 3) โบสถ์     จ ำนวน  16 แห่ง 
 4) ศำลเจ้ำ     จ ำนวน  1 แห่ง 
 7.2 ประเพณีและงำนประจ ำป ี
  1. ประเพณีผีตำโขน    ชนเผ่ำลั๊ว 
  2. ประเพณีปอยออกหว่ำ   ชนเผ่ำไทยใหญ่ ไทลื้อ ลั๊ว 
  3. ประเพณีไหว้ศำลเจ้ำ   ชนเผ่ำจีนยูนนำน  
  4. ประเพณีโล้ชิงช้ำ    ชนเผ่ำอำข่ำ 
  5. ประเพณีเทศกำลปีใหมล่ำหู ่  ชนเผ่ำลำหู ่
  6. ประเพณีปีใหม่ลูกข่ำง   ชนเผ่ำอำข่ำ 
  7. ประเพณีปีใหม่ไข่แดง   ชนเผ่ำอำข่ำ 
  8. ประเพณีวันขอบคุณพระเจ้ำ(กินข้ำวใหม่) ชนเผ่ำลำหู ่
  9. เทศกำลไหว้พระจันทร ์   ชนเผ่ำจีนยูนนำน 
 7.3 ภูมปัญญำท้องถ่ิน ภำษำท้องถ่ิน 
  1. งำนฝีมือ หัตถกรรมของชนเผ่ำ 
  2. งำนฝีมือ งำนจักสำนของชนเผ่ำ 



  3. สมุนไพรพื้นบ้ำนของชนเผ่ำ 
  4. ดนตรีชนเผ่ำ (อำข่ำ , ลำหู่ , ไทยใหญ)่ 
 7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลกึ 

1. ชำดอยตุง 
2. สินค้ำชนเผ่ำ เช่น เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ ถุงย่ำม  
3. กำแฟอำรำบีก้ำ 

  4. ผลิตภัณฑ์งำนเกษตร เช่น งำนเพำะเนื้อเยื่อ เห็ด กำแฟ ไม้ตัดดอกตัดใบ ไม้กระถำง 
 8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  8.1 น้ ำ 
      แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

1. แม่น้ ำ จ ำนวน 2 สำย 
   - แม่น้ ำค ำ 
   - แม่น้ ำแม่เปิน 

2. ล ำน้ ำ ล ำห้วย จ ำนวน 3 สำย 
   - ล ำห้วยแม่ไร่ 
   - ล ำห้วยห้วยปู, ล ำห้วยสวนป่ำ 

     แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
1. ฝำย     จ ำนวน  19 แห่ 
2. อ่ำงเก็บน้ ำ    จ ำนวน   5 แห่ง 
3. สระน้ ำปูแผ่นพีวีซี    จ ำนวน  31 แห่ง  

  8.2 ป่ำไม้ 
1. ป่ำชุมชน/ป่ำธรรมชำติ   จ ำนวน     68,115 ไร่ 
2. ป่ำปลูก (อบต.ด ำเนินงำน)   จ ำนวน  10 ไร่ 

  8.3  ภูเขำ 
  8.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 9. อ่ืนๆ  
  9.1 สถำบันหรอืองค์กรรกัษำควำมสงบ   

1. หน่วยบริกำรประชำชนประจ ำต ำบล จ ำนวน   1 แห่ง 
2. อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน         100 คน 
3. ชุดรักษำควำมปลอดภัยประจ ำหมูบ่้ำน (ชรบ.)จ ำนวน           30 คน 
4. ลูกเสือชำวบ้ำน    จ ำนวน       1,202 คน 
5. ต ำรวจชุมชน (ต ำรวจบ้ำน)   จ ำนวน  60 คน 

  9.2 หน่วยรำชกำรอื่น 



1. หน่วยจัดกำรต้นน้ ำ   จ ำนวน  1 แห่ง 
2. หน่วยควบคุมไฟป่ำ   จ ำนวน  1 แห 
3. สถำนีต ำรวจภูธร    จ ำนวน  1 แห่ง 
4. สถำนีบริกำรย่อย (ปอ้มยำมต ำรวจ)  จ ำนวน  2 แห่ง 
5. กองร้อยอำสำรักษำดินแดน  จ ำนวน  1 แห่ง 

  9.3 มวลชนจัดต้ัง 
1. อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน 2  รุ่น   100 คน 
2. ลูกเสือชำวบ้ำน    จ ำนวน 2  รุ่น 1,202 คน 
3. ต ำรวจชุมชน (ต ำรวจบ้ำน)   จ ำนวน 2  รุ่น    60 คน 
  

 



ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557 – 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบกิจ่ายงบประมาณฝนปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
1.1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบกิจ่ายงบประมาณฝนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารสว่นต าบลแม่ฟ้าหลวง มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
จ านวน 153 โครงการ จ านวน 31 ,164 ,530.00 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการ จ านวน 
3,535,470.00 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 139 โครงการ จ านวน 24,328,891.13 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการท่ีบรรจุ 

ในแผนพัฒนาสามปี 
เฉพาะปี 2557 

โครงการตาม 
แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 2557 

โครงการท่ี 
ด าเนินงานใน 

ปีงบประมาณ 2557 
1. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 9 6 6 
2. การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 37 12 9 
3. การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการกฬีา 

61 50 50 

4. การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 39 25 19 
5. การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 3 2 

6. การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 34 57 53 
รวมท้ังสิ้น 215 153 139 

คิดเป็นร้อยละของโครงการ 
ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี 2557 

71.16 64.65 

 
หมายเหตุ :  งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 34,700,000.00 บาท 
    1) 153 โครงการ งบประมาณจ านวน 31,164,530.00 บาท  
      2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการ เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส ารองจ่าย 
            รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    
            จ านวน 3,535,470.00 บาท 
 
 
 



 
 

1.2 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบกิจ่ายงบประมาณฝนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2558 จ านวน 48 โครงการ จ านวน 5,764,840.00 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการ จ านวน 
18,554,150.30 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 87 โครงการ จ านวน 24,318,990.30 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการท่ีบรรจุ 
ในแผนพัฒนาสามปี 

เฉพาะปี 2558 

โครงการตาม 
แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 2558 

โครงการท่ี 
ด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ 

2558 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 6 3 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 55 12 6 
3.  การพัฒนาด้ านการ ศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม และการกีฬา 

29 27 21 

4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 44 42 15 
5.  การพัฒนาด้านการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 5 1 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 66 57 41 
รวมท้ังสิ้น 206 149 87 

คิดเป็นร้อยละของโครงการ 
ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี 2558 

72.33 42.23 

 
หมายเหตุ :  งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 38,669,370.00 บาท 
    1) 47 โครงการ งบประมาณจ านวน 5,764,840.00 บาท  
      2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการ เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส ารองจ่าย 
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญราชการสว่นท้องถ่ิน (กบท.)จ านวน 

18,554,150.30 บาท 

1.3 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบกิจ่ายงบประมาณฝนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559 จ านวน 149 โครงการ จ านวน 39,789,000 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ จ านวน 1 โครงการ จ านวน 1,524,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสมสมทบเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ จ านวน  630,900 
บาท และจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 1,433,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 



 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร ์ โครงการท่ีบรรจุ 

ในแผนพัฒนาสามปี 
เฉพาะปี 2558 

โครงการตาม 
แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 2558 

โครงการท่ี 
ด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ 

2558 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 6 5 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34 12 16 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา 

29 
27 

21 

4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 53 42 21 
5 .  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 
5 

3 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 56 57 32 
รวมท้ังสิ้น 184 149 98 
คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี 2559 80.97 65.77 

 
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อย

ละ 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 252,710 0.64 - - 252,710 0.64 
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

4,403,505.58 11.07 630,900 
 

 5,034,405.58 12.66 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และกีฬา 

6,449,960.40 16.21 - - 6,449,960.40 16.21 

4.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 1,113,368.50 2.80 1,433,300  2,546,668.50 6.40 
5.การพัฒนาด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
396,650 

 
0.99 

 
- 

 
- 

 
396,650 

 
0.99 

6.การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

2,048,246 5.14 - - 2,048,246 5.14 

รวม 14,664,440.48 36.85 2,064,200  16,728,640.48 42.04 

 
 



 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2559 

 
โครงการ 

ผลการด าเนิน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมา
ณ 

ที่เบิกจ่าย
ไป 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านอาข่าป่ากล้วย(เร่ิมด าเนินการปี 2559) 

 /  1,524,000  

รวม    1,524,000  

 
หมายเหตุ : งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 149 โครงการ  

    เป็นเงิน  39,789,000 บาท แยกเป็น 
 1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ งบประมาณจ านวน 14,664,440.48 บาท  
      2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการ เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส ารองจ่าย  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญราชการสว่นท้องถ่ิน (กบท.) รายจ่าย
งบกลาง รายจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือนค่าจ้าง รวมถึงเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ฯลฯ 
จ านวน 24,441,206.71 บาท  

          3) จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2,064,200 บาท 
          4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  1,524,000 บาท 
  รวมงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ท้ังสิ้น  42,693,847.19 บาท 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557-2559 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จในระดับปานกลาง ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ส าหรับโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องมาจากจ ากัดด้วยความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ ดังนี ้

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงได้ด าเนินการตามโครงการต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2559  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน  ดังนี้   

1.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรอืน 
3.  ประชาชนมีน้ าส าหรับบริโภค อุปโภค อย่างเพียงพอ 



 
 

4.  เด็กนักเรียน ได้รบัการศึกษาทกุคน 
5.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
6. ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากเหตสุาธารณะภัยต่างๆ 
8. ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกับการสาธารณสุข 
9. ปัญหาไข้เลือดออกระบาดลดลง 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
11. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการปอ้งกันภัย 
12. ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง  
13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
14. ประชาชนได้รับบริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลอยา่งเท่าเทียม 
 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังน้ี 
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสญัจรไปมา  
2. มีส านักงานแห่งใหม่เพือ่รองรบัการบริการประชาชน  
3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ใหก้ับครัวเรือน 
4. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีถังกักเก็บน้ าเพิ่มมากขึ้น 
5. การก าจัดขยะมปีระสทิธิภาพมากข้ึน 

ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  ส่งผลผลกระทบต่อ

ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี ้
  1. การพัฒนาเจรญิข้ึนท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกจิเพิม่ข้ึนไปด้วย  ส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางด้านการ
ก าจัดขยะมลูฝอย  เป็นต้น 

2. ปัญหาด้านสาธารณะภัย ดินโคลนถล่ม ท าให้ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย 
3. หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
4.การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสมควรตามสถานะทางการเงนิและการคลังขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  

3 สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
ปัญหา 
1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
2)  เครื่องมือ  เครือ่งใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไมเ่พียงพอและไมท่ันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลมีปญัหาที่จะตอ้งแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมเีป็นจ านวนมาก   



 
 

5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลที่จะสามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่

เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  องค์การบริหารส่วนต าบลมงีบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปญัหาของประชาชน   
3)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
4) องค์การบรหิารส่วนต าบลต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
      
 แนวทางการแก้ไข   
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้คลอบคลุมและตรงตามความต้องการของประชาชน   
2)  การด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลเปน็ไปตามแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ป ีที่มาจากการประชาคม

ระดับหมู่บ้าน 
3)  ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลเร่งด าเนินการให้ครบทุกโครงการ/กจิกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบญัญัติงบประมาณ

รายจ่าย  
5)  พิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ  
 

    
 



 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลแมฟ่้าหลวง พ.ศ.2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

ม่ันคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

เติบโตที่เป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
เพ่ือการ

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า  

การลงทุน  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเทีย่ว   
พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   เร่งฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการคา้การลงทุน
และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ 
GMS 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และคุณภาพชีวิต

เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิง
นิเวศและเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และGMS 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการ

บ้านเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า  

การลงทุน  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเทีย่ว   
พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   เร่งฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การรักษาความมั่นคง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แบบ ยท.01 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชุมชนเข้มแขง็ยัง่ยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปญัหาความยากจน
ลดลง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
3. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน 
และการสร้างอาชีพ   

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการสง่เสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่วต้าบลแม่ฟ้าหลวง 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพ/การจัดตัง้กลุ่มอาชพี 
3. โครงการส่งเสริมเกษตรตามทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพยีง 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชด้าริ 

ฯลฯ 
 

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการเกษตร 

แบบ ยท.01 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

เป้าประสงค ์
การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานที่เพยีงพอ มีคณุภาพและได้มาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
2. พัฒนาระบบการจัดการน้้าและระบบประปา 
3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 
4.โครงการก่อสร้างฝาปิดแท้งค์น้้า 
5.โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
6.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
7.โครงการก่อสร้างระบบน้้าอุปโภค บริโภค 

ฯลฯ 
 

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการเกษตร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพที่ดี ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินที่เป็นแบบแผนและมเีอกภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดบั  
2) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาท้องถ่ิน 
3) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลแม่ฟ้าหลวง 
3. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต้าบลแม่ฟ้าหลวง 
4. อุดหนุนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 
5. อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 
6. โครงการงานประเพณีวัฒนธรรม/กจิกรรมวันส้าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
7. ส่งเสรมิกจิกรรมนันทนาการและการกีฬา 
                                     ฯลฯ 
 

แผนงาน แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีได้รับการบริการด้านสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน         

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสงัคม และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

1. อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร/ 
2. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมูบ่้าน 
3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ติดเช้ือ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3. ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสงัคม และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์          แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แผนงานรักษาความสงบ
ภายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        แผนงานงบกลาง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

เป้าประสงค์ 
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทีส่มดลุและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

กลยุทธ์ 
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้้า 
2.พัฒนาองค์ความรู้ในการบรหิารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
3. การจัดการด้านขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการปลูกต้นไมร้วมใจ ภักดิ์ รักษ์ดอยตุง 
2. โครงการก่อสร้างฝ่ายอาสา 
3. การบริหารจัดการด้านขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล 
 4. การบรหิารจัดการด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้้า 
 

แผนงาน แผนงานการเกษตร   
แผนงานเคหะและชุมชน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

เป้าประสงค์ 
1.แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง 
2.แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงาน เน้นการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการเมอืงและการบรหิาร 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
3. ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างฯ ระดับอ้าเภอ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินส้ารองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
8. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                      ฯลฯ 

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานคลัง  แผนงานรักษาความสงบภายใน   แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณสุขแผนงานสงัคมสงเคราะห์  แผนงานเคหะ

และชุมชน   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   แผนงานการเกษตร   แผนงาน

งบกลาง 



 
 

  

ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพือ่ขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลงัอยู่ระหว่างการการเสนอรา่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท าร่างยทุธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 



 
 

  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12  
 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี ้
 1.ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิม่ประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
   (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการ
ผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับนานาชาติ 



 
 

  

   (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 
ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
   (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การ
พึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนาเชียงราย
ให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว  
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
   วิสัยทัศน์ 

  “เมืองแหง่การค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข” 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออ านวยความสะดวกทางระบบโลจสิติกส ์รวมทัง้สนบัสนุนการ

ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
2. ส่งเสรมิความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพื่อให้เกดิการแข่งขันเสรทีางเศรษฐกิจกลุม่

ประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินสูผ่ลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพื่อเพิม่มลูค่าการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร 
3. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดลุและยั่งยืน 
4. เพิ่มผลผลิตพฒันาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรปูและสรา้งมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาระบบตลาด 



 
 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิง
นิเวศและเชิงสขุภาพ 

แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาให้จงัหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเช่ือมโยงวัฒนธรรมกบั

ประเทศเพื่อนบ้าน GMS 
2. ส่งเสรมิและกระตุ้นการทอ่งเที่ยวช่วง LowSeason พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรสูส่ากล 
3. ส่งเสรมิการเรียนรู ้อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม และค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงสู่

การเพิม่มลูค่าการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์
2. พัฒนาขีดความสามารถของกาลงัแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนใหป้ระชาชนน้อมนาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถี

ชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
แนวทางพัฒนา 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 
3. ส่งเสรมิการเตรียมความพร้อมรบัมือการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
แนวทางพัฒนา 
1. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมปีระสิทธิภาพ

รองรับประชาคมอาเซียนป ี2558 
2. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน 
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน์ 
 “ยึดหลกัธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมี
ความสุข” 
 



 
 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6 และGMS 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิตติกส์ใหไ้ด้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบรหิารจัดการน้ าเพือ่อุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจรญิเตบิโตของทอ้งถ่ิน 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพือ่เพิม่ศักยภาพผลิตภัณฑ์ทอ้งถ่ินให้ได้

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรกัษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้

มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพฒันาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบการบรกิารสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปญัหาแรงงาน

ต่างด้าว 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปญัหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 

 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน 



 
 

  

 กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใช้และเทคโนโลยี 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรท่ีให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  เป็นธรรม  และเหมาะสม” 
 ความหมาย 
 1) บริการ หมายถึง  พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ที่บุคคลหนึ่งท าให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหนึ่ง    
โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอันน้ัน  
 2) เป็นธรรม หมายถึง การกระท าที่ชอบด้วยเหตุผล เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกหนทุกแห่ง  
 3) เหมาะสม หมายถึง สมควร ถูกต้องแก่โอกาส  
          2.2 ยุทธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร  
          2.3 เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนา
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้าง
แรงงานและการสร้างอาชีพ 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทีเ่พียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3. ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบลไดร้ับการ 
ส่งเสริม  บรหิารจัดการอย่างเหมาะสม 

4. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  

ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  พัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล
และยั่งยืน 



 
 

  

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2.4 ตัวชี้วดั 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจน 

2. จ านวนถนน สะพาน ทางระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม แหล่ง
น้ าที่ได้ก่อสร้างปรับปรงุ เพิ่มข้ึน 

3. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพทีเ่พิ่มข้ึน ขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รบัการอนุรกัษ์และบ ารุงรักษาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

4. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลแมฟ่้าหลวงเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมภายในต าบลแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดการ ดูแล อนุรกัษ์
และฟื้นฟเูพิ่มข้ึน 

6. ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน และชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวต าบลแม่ฟ้าหลวง 

2.ส่งเสริมเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
3.ส่งเสริมอาชีพ/การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จ านวนประชาชนที่มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า คสล. ไฟฟ้า

สาธารณะ หอกระจายข่าว ระบบน้ าอปุโภคบริโภค  

อาคารต่างๆ สิง่ก่อสร้าง ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกัน

อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการกีฬา 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

2. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ ประเพณี วิถีชีวิต  

3. สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 



 
 

  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1. ควบคุมป้องกัน และระงับโรคติดต่อต่างๆ ในพื้นที่ 
2. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเยาวชน สตรี  
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 
5. อบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
6.สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของ
ชาติ 
                        ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าต้นน้ า 
ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้าง
และซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  

เพื่อพฒันาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 

 
          2.6 กลยุทธ ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 1 สง่เสริมการท่องเที่ยวและพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน 

และการสร้างอาชีพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า อาคาร และสิง่ปลูกสร้าง 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 



 
 

  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการใหบ้ริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้

กลยุทธ์ 3 พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ 4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กลยุทธ์ 5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ์ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาองค์ความรู้ในการบรหิารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 3 การจัดการด้านขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

กลยุทธ์ 3 ปรับปรงุ พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบตัิงาน และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์ 4 ปรับปรงุ พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพฒันา 

 1) ส่งเสรมิการท่องเที่ยวและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว 
 2) ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพใหเ้ข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
 3) ส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน 

และการสร้างอาชีพ   
 



 
 

  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันา 

 1) ก่อสร้าง ปรบัปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
 2) พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 
 3) พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 แนวทางการพฒันา 
 1) ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทุกระดับ  
 2) ส่งเสรมิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
 3) ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพฒันา 
 1) ส่งเสรมิการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2) ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสงัคม และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส  
 3) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 แนวทางการพฒันา 
 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 
 2) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 3) การจัดการด้านขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล 
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร  
 แนวทางการพฒันา 
   1) ส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมสี่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 2) ส่งเสรมิธรรมาภิบาล พฒันาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อการบรหิารจัดการองค์กรที่ดี 
 3) ปรับปรงุ พัฒนาเครื่องมือ เครือ่งใช้ สถานที่ปฏิบัตงิาน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4) ปรับปรงุ พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 
 
 



 
 

  

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารสว่นต าบลแม่ฟ้าหลวง มุง่พัฒนา 6 ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร  

  
3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเทคนิค (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

1. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.1 มีแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ เช่น พระต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแหง่แรงบันดาลใจ ซึ่งเป็น
จุดดึงดูดนักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาเที่ยวชมในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยว 
 1.2 ประชาชนในต าบลมีความรู้ด้านการปลูกชา กาแฟ และไม้ผลเมืองหนาว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกจิ 
 1.3 ประชากรส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 
 1.4 ประชากรในต าบลมฝีีมือและภูมปิัญญาท้องถ่ินในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 
 1.5 ตั้งอยู่บนพื้นที่ทีเ่หมาะสมแก่การเพาะปลูกไม้เมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ คือ ชา กาแฟ  

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และความยากจนไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมลูที่คาด
เคลื่อน ท าให้ไมท่ราบรายรับรายจ่ายของครอบครัวที่แทจ้รงิ 
 1.2 ประชาชนไม่ให้ความสนใจและตั้งใจจริงในการรวมกลุม่เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพที่
นโยบายของรัฐให้ความช่วยเหลือ 
 1.3 ประชาชนวัยแรงงาน ไม่มีงานท าและว่างงานนอกฤดูท าการเกษตร 
 
 



 
 

  

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทีเ่ป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล 
 1.2 การส่งเสริมและให้ความส าคัญของภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการพฒันาพืช
เศรษฐกจิ  
 1.3 มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามาในพื้นที่ ก่อให้เกิดโอกาสและรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ ์

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats = T) 
 1.1 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ รวมถึงระดับภูมิภาคตกต่ า ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไมเ่พียงพอทีจ่ะพัฒนาให้ได้พร้อมกันในทุกด้าน 
 1.2 ปัญหาการอพยพไปท างานต่างประเทศและต่างจังหวัดของประชาชนวันแรงงาน 
 1.3 ระเบียบ ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ยุ่งยากสลับซับซอ้น หลายข้ันตอน ท าให้การด าเนินงานไม่
คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 1.4 ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนแหลง่น้ าตามธรรมชาติที่เพยีงพอ ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 

2. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 1.1 ด้านการบรหิารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการผู้น า ผู้บรหิาร สนบัสนุน
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพฒันาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงทุกหมูบ่้าน 
 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 พื้นที่ส่วนใหญเ่ป็นภูเขาสูง เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่คับแคบ 
 1.2 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง อบต.แม่ฟ้าหลวง ไม่สามารถด าเนินโครงการเองได้ 
 1.3 บางโครงการไมส่ามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากขัดกับระเบียบกฎหมาย  
 1.4 เส้นทางคมนาคมเป็นพื้นทีล่าดชัน การก่อสร้างถนนท าได้ยากเนื่องจากมพีื้นที่ก่อสร้างจ ากัด การ
สัญจรไปมาค่อนข้างล าบาก 
 1.5 พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติน้อย ท าให้มีปญัหาเรื่องการขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่อ
ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถ่ิน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 



 
 

  

 1.2 พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats = T) 
 1.1 การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เกิดความซ้ าซ้อนของ
งบประมาณท าให้เสียโอกาสการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขต อบต.แมฟ่า้หลวง เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนมากยังเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะด าเนนิการได้ 
 1.3 พื้นที่ส่วนใหญ่ ของ อบต. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การด าเนินงานจึงต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ จึงท าให้ไมส่ามารถด าเนินงานในบางโครงการได้ เช่น การขุดบ่อขยะ การสร้างถนน การ
ขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น 

3. ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.1 ด้านการศึกษา ผู้น า ผู้บรหิาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพฒันาและสนับสนุน
งบประมาณด้านการศึกษาในทุกระดับอย่างต่อเนือ่ง 
 1.2 การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา 
 1.3 มีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาต่าง ๆ ในชุมชน   
 1.4 ครูผู้ดูแลเดก็และผู้ดูแลเด็กได้รบัการพัฒนา สง่เสรมิให้มคีวามรู้เพิ่มข้ึน ตามทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก 

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 งบประมาณที่อุดหนุนด้านการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา 
 1.2 ปัญหาเรื่องการศึกษาต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาเพราะเด็กขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ 
 1.3 จ านวนเด็กระดบัก่อนปฐมวัยลดลงเนื่องจากผู้ปกครองมค่ีานิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ในสถานศึกษานอกพื้นที่/พื้นราบ 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 ผู้บรหิารท้องถ่ินและผูบ้รหิารสถานศึกษาประสานความร่วมมือกันด้านการพฒันาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.2 รัฐบาลให้การสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็และสถานศึกษาของท้องถ่ิน 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats = T) 
 1.1 เด็กนักเรียนบางส่วนยังเป็นบุคคลไรส้ัญชาติ ซึ่งเป็นอปุสรรคต่อภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือใน
ด้านการศึกษา 



 
 

  

 1.2 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีข้อจ ากัดเรื่องแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
 1.3 ความห่างไกลของพื้นที่ท าใหเ้ด็กขาดโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษา  
 1.4 ประชาชนวัยกลางคนข้ึนไป ส่วนใหญ่ขาดทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
 

4. ศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.1 ด้านการบรหิารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
 1.2 ประชากรต าบลแมฟ่้าหลวง เป็นประชากรทีผ่สมผสานระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึง่ต่างกม็ีอัตลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยจะแตกต่างจากพื้นที่อื่น 
 1.3 มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน 
 1.4 มีการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ประชากรส่วนใหญ่ยงัเป็นบุคคลไร้สญัชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือใน
สิทธิ สวัสดิการทางสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านต่าง ๆ 
 1.2 การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับประชาชนมีน้อย 
 1.3 ปัญหาด้านยาเสพติดตามแนวชายแดน 
 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคมและการสาธารณสุขเปน็ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทีร่ัฐบาล
ส่งเสริม 
 1.2 การส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมกีองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats = T) 
 1.1 การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมอืจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน จงึจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 1.2 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ ากัดแนวทางการด าเนินการ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
 1.3 ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินให้ความส าคัญกับสิ่งทีเ่ป็นรูปธรรม
มากเกินความจ าเป็น 

5. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 1.1 ด้านการบรหิารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
ท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  



 
 

  

 1.2 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เป็นภูเขาสูงสลบัซับซ้อน เหนือระดับน้ าทะเล 
ประมาณ 1,000 เมตร สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มช้ืนตลอดทั้งปี  
 1.3 มีสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญ ได้แก่ พระต าหนกัดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ 

1.4 มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ธรรมชาติ 

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกท าลายป่าต้นน้ า   
 1.2 ประชาชนขาดความรู้จริงในการเตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูก การท าไร่เลื่อนลอยในพื้นที่ ท าให้เกิด
ไฟป่าในพื้นที่บ่อยครั้ง 
 1.3 ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมลูฝอย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
จ านวนมากท าใหป้รมิาณขยะเพิ่มข้ึน 
 1.4 ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะเป็นของท้องถ่ินเอง  

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทีร่ัฐบาลส่งเสริม  
 1.2 พื้นที่ต าบลแม่ฟ้าหลวงเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความโดดเด่น
เรื่องพื้นทีท่่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมทีส่ามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว สร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats = T) 
 1.1 ความแตกต่างของพื้นที่ ความห่างไกลของระยะทาง เปน็อุปสรรคต่อการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
 1.2 ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.3 ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นเขตป่าสงวน จึงไมส่ามารถด าเนินการก่อสร้าง
สถานที่ทิ้งขยะได ้ 

6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 1.1 ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง กฎหมายท้องถ่ิน และกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากร  
 1.2 ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถ่ินและการเสียภาษีให้ท้องถ่ิน 
 1.3 ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการให้บริการประชาชนและการรับช าระภาษี 
 1.4 พนักงานเจ้าหน้าทีบ่างคนยังไมเ่ข้าใจ ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัตงิานและระเบียบกฎหมาย
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษี 

  



 
 

  

จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
 1.2 ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 1.3 ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการให้บริการประชาชน 
 1.4 ประชาชนในต าบลแม่ฟ้าหลวง ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการบริหารงานของ อบต. 
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระบบการท างานและมสี่วนรว่มในการพัฒนานอ้ย 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบรหิารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทีร่ัฐบาลให้
การสนบัสนุนและส่งเสริม 
 1.2 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน มีการฝึกอบรม ข้าราชการ พนักงาน ใหม้ีความรู้ ประสบการณ์
ในการปฏิบัตงิาน อย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง  

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats = T) 
 1.1 ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกบัการพัฒนาการเมืองการบรหิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มี
การแก้ไขตามรัฐธรรมนญู ปี 2550 เช่น กฎหมายจัดต้ัง กฎหมายบริหารงานบุคคล และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบั
การจัดเก็บรายได้ของทอ้งถ่ิน เป็นต้น 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสง่ผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรปูธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันน้ันจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ 
AEC เป็นไปคือ 



 
 

  

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู 
3. การเป็นภูมิภาคที่มกีารพฒันาทางเศรษฐกิจทีเ่ท่าเทียมกนั 
4. การเป็นภูมิภาคที่มกีารบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น จุดชมวิว

กิโลเมตรที่ 12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้า
มาพักแรมกางเต้นท์ในช่วงฤดูหนาว เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่น
ใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

การศึกษา 
 ในพื้นที่ต าบลแม่ฟ้าหลวงประชาชนในพื้นที่ มีหลากหลายชนเผ่า หลากหลายภาษา โดยเฉพาะ

ภาษาจีน ประชาชนในหมู่บ้านห้วยไร่สามัคคี ได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการ
อื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน เช่น 

อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน 
เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรูถึ้งความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่
เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่
ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 



 
 

  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึน  ปัญหา

การแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน 
และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพิ่มข้ึนอย่างมากจากชนน้ันที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
    ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลือ่นย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว 
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

   การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจาก
คนไทยคือการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
     ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

    การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน
ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองการศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการกฬีา 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

ส านักปลัด  
กองคลงั  
กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รบัเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง 
กองช่าง  
กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลงั 
กองช่าง  
กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร  บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอื่น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รบัเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง 
กองช่าง  
กองการศึกษา 

 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายท่ี  2 การสง่เสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว'ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว'ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและ 

อ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวและ'

ประชาชนทั่วไป 
30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 คนต่อปี 1) ประชาชนในพื้นที่

มีรายได้เพิ่มขึ้น'2) 
นักท่องเที่ยว
ประทับใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด'(งาน

บริหารงาน
ทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายท่ี  2 การสง่เสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหเ้ข้มแข็งและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
อาชีพท ากินและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเกษตรกรต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 5 กลุ่ม เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การเกษตร 

เพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับงานเกษตรให้
ทันสมัย 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 4 ไตรมาส การปฏิบัติงานด้าน
เกษตรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

3 โครงการถ่ายทอดศูนย์
เรียนรู้เกษตรสู่สถานศึกษา 
เพื่ออาหารกลางวัน ตาม
แนวพระราชด าริ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เกษตรสู่สถานศึกษา เพื่อ
อาหารกลางวัน ตามแนว
พระราชด าริ 

โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายของดอยตุง 
/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่ ต าบลแม่ฟ้า

หลวง 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายดอยตุง
, ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  

มีศูนย์เรียนรู้เกษตรสู่
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ เพื่ออาหาร
กลางวัน  

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการแปลงตัวอย่าง
การปลูกพืชสมุนไพร 

เพื่อใช้เป็นแปลงตัวอย่าง
การปลูกพืชสมุนไพร 

ประชาชนพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

มีแปลงตัวอย่างการ
ปลูกพืชสมุนไพรเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

กองการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายท่ี  2 การสง่เสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน และการสร้างอาชีพ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

เพื่อบรรเทาความเดือน
ร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบ
ปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า 

ราษฎรผู้ประสบ
ปัญหาต าบลแม่ฟ้า

หลวง 20 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 20 คน ราษฎรผู้ประสบ
ปัญหาได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรบัปรงุ ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ชั้นพร้อม
ปรับพื้น บ้านห้วยน้้าขุ่นหมู่1 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อาคาร 2 ชั้นพร้อม
ปรับพื้น 

300,000 - - - อาคาร 2 ชั้น 1 
หลัง  

หมู่บ้านมีอาคารที่
ม่ันคงถาวร ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมฯ 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สายจาก
หน้าวัด ถึงบ้านนาย
บุญส่ง  นามค้า 

- 200,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สายจาก
บ้านนายป๊อก  บุญ
หลวงถึงบ้านนาย
จันทร์  อนันต์กุลทิพย์ 

- - 300,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย ตั้งแต่
ปากทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงหน้า รพ.สต.บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น กว้าง 6 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

300,000 - - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ 2  

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

จ้านวน 1 แห่งซอย 
7 กว้าง 0.8 เมตร 
สูง 0.8 เมตร ยาว 

150 เมตร 

 -  250,000 -  -  1 แห่ง น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านห้วยไร่สามัคคี  
(อาคารเก็บของ) 

อาคาร 2 ชั้น กว้าง 
8.00 เมตร สูง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 

เมตร 

- - 400,000 - 1 หลัง มีอาคารท่ีมั่นคง ถาวร 
ใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านห้วยไร่สามัคคี  
(อาคารเก็บของ) 

กองช่าง 

7 โครงการเรียงหิน ซอย 7             
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2  

เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย 
ให้น้้าไหลผ่านสะดวก 

จ้านวน 1 แห่ง ซอย 
7 กว้าง 1 เมตร ยาว 

30 เมตร สูง 2-6 
เมตร 

 -  - - 200,000  1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าศูนย์
สงเคราะห์ชาวเขา
สายฝั่งขวา 
ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

300,000 
 

- - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าศูนย์
สงเคราะห์ชาวเขา
สายฝั่งซ้าย 
ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- 300,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมเทลาน 
คสล. บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ ส้าหรับใช้
เป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่บ้าน 

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 
จ้านวน 1 หลัง
พร้อมเทลาน คสล.  

- - - 500,000 1 แห่ง มีอาคารที่มั่นคง 
ถาวร ส้าหรับเก็บ
อุปกรณ์แม่บ้าน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้้าแบบฝาปิด 
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 2 สายกว้าง 
3 เมตร ยาว 250 
เมตร 1) จาก
บ้านเลขที่ 31 ถึง
บ้านเลขที่ 112) 
จากบ้านเลขที่ 11 
ถึงล้าห้วย 

    300,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน บ้านสี่หลัง หมู่ 4 
 

เพื่อให้มีซุ้มประตูหมู่บ้านสี่
หลัง หมู่ 4 

จ้านวน 1 แห่งกว้าง 
6 เมตร สูง 4 เมตร 

75,000   - -  1 แห่ง เกิดอัตลักษณ์ประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่
หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล.ทางเข้า
สุสาน จ้านวน 1 

สาย กว้าง 3 เมตร 
ยาวประมาณ 600 

เมตร 
 

 -  300,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
เข้าสุสานหมู่บ้าน บ้านสี่หลัง 
หมู่ 4 

เพื่อให้มีที่พักในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ศาลาที่พักสุสาน  1 
หลัง 

 
 

 -  - 100,000 -  มีศาลาที่พักส้าหรับ
ประกอบพิธีกรรม 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่
หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 
เมตร ทางเข้า
บ้านเลขที่ 4 

- - - 200,000  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขา
แหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย  กว้าง 
5 เมตร ยาว 200 
เมตร ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 
5/1 ถึงบ้านนันทินี สุข
นภาสวัสดิ ์

    800,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขา
แหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร ตั้งแต่
บ้านนันทินี สุขนภา
สวัสดิ์ ถึงบ้านนาย
แอสึง  ลาหู่นะ 

-  800,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า บ้านขาแหย่งพัฒนา  
หมู่ 5 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

จ้านวน 5 จุด                 
1) บ้านนางแสนค้า
ถึงล้าห้วย2) บ้าน
นายสันติ ถึงล้าห้วย 
3) บ้านนายธวัช ถึง
ล้าห้วย  4) บ้าน
นายกิตติชัย ถึงล้า
ห้วย   5) บ้านนาย
ประทวน ถึงล้าห้วย 

 -  - 250,000 - 1 แห่ง น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 1 สาย 
กว้าง 3 เมตร ยาว 

420 เมตร  
 

 -   -  -    700,000  ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
มูเซอป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 

300 เมตร ทางไป
แท้งค์น้้า  

-  400,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
บ้านมูเซอป่ากล้วย หมู่ 6 
 

เพื่อให้มีล่นกีฬาส้าหรับ
เล่นกีฬา ออกก้าลังกาย 

จ้านวน 1 แห่ง หน้า
หมู่บ้าน 

- - 200,000 - 1 แห่ง  ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการตะแกรงปิดร่อง
ระบายน้้า บ้านมูเซอป่า
กล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่ง  -  - - 150,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการขยายถนนทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านอาข่าป่ากล้วย 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย
ระยะทาง 300 เมตร 
จากป้ายหมู่บ้าน ถึง
บ้านเลขที่ 9 นาง

มาลัย พิมลรักษากุล 

     
250,000  

- - - อาคาร  ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 2 ชั้น (แทน
อาคารเดิม) บ้านอาข่าป่า
กล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านป่ากล้วย หมู่ 7 

จ้านวน 1 แห่ง  -  400,000 - - ถนน 1 สาย มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่ม่ันคง
ถาวร ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
บ้านอาข่าป่ากล้วย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย - - - 300,000 จ้านวน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าพร้อมตะแกรงเหล็กปิด 
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

จ้านวน 1 แห่ง จาก
บ้านนางนาอุ๋ย ติแส 
ถึงบ้านนายจะกร 
แซ่ลี 

    250,000  - - - 1 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม น้้า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการขยายถนนทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 เส้น 
ตั้งแต่ถนนใหญ่ ถึง
ทางโค้งเข้าหมู่บ้าน 

 -  200,000 - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลาบา 
หมู่ 8 

เพื่อให้มีซุ้มประตูหมู่บ้าน
ลาบา หมู่ 8 

จ้านวน 1 แห่ง  - - 250,000 -  1 แห่ง เกิดอัตลักษณ์ประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
รางระบายน้้า บ้านลาบา 
หมู่ 8 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก และน้้าไหลสะดวก
และป้องกันน้้าท่วม  

จ้านวน 1 แห่ง 
ตั้งแต่สนามฟุตบอล
ลงมาถึงกลาง
หมู่บ้าน 

- - -    300,000 ถนน 1 สาย ป้องกันน้้าท่วม น้้า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. พร้อมตะแกรง
เหล็กปิด บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

จ้านวน 2 จุดๆ ละ 
150 เมตร  
 

   400,000  - - - 1 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม น้้า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ลิเช หมู่ 9 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก  

จ้านวน  1 สาย -  200,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 
พร้อมป้ายหมู่บ้าน บ้านลิเช 
หมู่ 9 

เพื่อให้มีที่พักส้าหรับ
ประชาชนได้พักภายใน
หมู่บ้าน 

ศาลาที่พัก  1 หลัง  -  - 150,000 - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักส้าหรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน I-
Section บ้านผาบือ หมู่ 9 

ก่อสร้างถนน I-Section
เข้าพื้นที่การเกษตร 

ถนน I-Section 250,000 - - - ถนน 1 สาย สามารถขนพืชผลทาง
การเกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 
บ้านผาบือ หมู่ 9 

เพื่อให้มีที่พักส้าหรับ
ประชาชนได้พักภายใน
หมู่บ้าน 

ศาลาที่พัก  1 หลัง  -  150,000 - - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักส้าหรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านผาบือ 
หมู่ 9 

เพื่อใช้ส้าหรับเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องครัวของ
หมู่บ้าน  

อาคาร 1 หลัง กว้าง 
6 เมตร ยาว 8 เมตร 

 - 300,000 - จ้านวน 1 หลัง มีอาคารใช้ส้าหรับ
เก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องครัวของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านผาบือ 
หมู่ 9 

เพื่อใช้ส้าหรับใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของ
หมู่บ้าน  

อาคาร 1 หลัง กว้าง 
6 เมตร ยาว 10 
เมตร 

  - 400,000 จ้านวน 1 หลัง มีอาคารใช้ส้าหรับ
เก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องครัวของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 โครงการสร้างตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้้า 2 ข้างถนน 
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่ง 300,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างห้อง
ประชุมและที่ท้าการ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
จะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีอาคารห้อง
ประชุมส้าหรับประกอบ
กิจกรรมของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
จะลอ หมู่ 10 

จ้านวน 1 แห่ง  -   400,000 - - 1 หลัง ประชาชนบ้านจะลอ 
หมู่ 10 มีอาคาร
หอประชุมส้าหรับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านจะลอหมู่ 10 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

ภายในหมู่บ้านจะลอ - - 200,000 - 1 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

จ้านวน 1 สาย       250,000  - -  - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน I-
Section เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 

1,500 เมตร 

 -  500,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าพร้อม ผาปิด  บ้านห้วยปู
หมู่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

จ้านวน 1 แห่ง ตั้งแต่
บ้านนางนาติ ถงึถนน
ใหญ่ป้ายปลอดยาเสพ

ติด  

150,000 - - - 1 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจ้าหมู่ บ้านห้วย
ปูใหม่ หมู่ 11 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจ้าหมู่บ้านที่
ม่ันคง ถาวร 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 1 หลัง 

 -  200,000 - - 1 แห่ง หมู่บ้านห้วยปูมีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารที่มั่งคง 
ถาวร  

กองช่าง 

44 โครงการขยายถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ห้วยปูใหม่ 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

จ้านวน 1 สาย - - - 200,000 จ้านวน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน บ้านป่าซางนาเงิน 
หมู่ 12 

เพื่อให้มีอาคารส้าหรับ
ประกอบกิจการสาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้านป่า
ซางนาเงิน หมู่ 12 

จ้านวน 1 หลัง 
(อาคารห้องเก็บ
ของ/ห้องครัว) 

300,000 -      - - 1 หลัง มีศาลาอเนกประสงค์
ที่มั่งคง ถาวร ส้าหรับ
ประกอบกิจการ
สาธารณะประโยชน์ 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าพร้อมตะแกรงเหล็กปิด
ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก
และประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จ้านวน 2 จุด               
จุดที่ 1) ตั้งแต่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านถึงบ้าน
นายอาแม   จุดที่ 2) 
ตั้งแต่บ้านนายอานะ 
อยู่ลือ ถึงบ้านนาย
อาม่ือ  มาเยอะ 

 -  200,000 - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านป่าซางนา
เงิน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

1 แห่ง                    
ระยะทาง 500 เมตร 

 -  - 200,000 - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไปสุสาน บ้าน
สามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน 1 สาย จาก
บ้านนายอาโหว่ย  
เชือหม่ือ ถึงสุสาน 

  200,000 - - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
สุสานหมู่บ้าน บ้านสามัคคี
ใหม่ หมู่ 13 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
ฌาปนกิจของหมู่บ้าน 

1 แห่ง สุสาน
หมู่บ้าน 

 -  55,000 - - ศาลาที่พัก 1 
แห่ง 

ประชาชนมีที่พัก
ส้าหรับกิจกรรม
ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านสามัคคี
ใหม่ หมู่ 13 

เพื่อให้มีศาลา
อเนกประสงค์ที่ม่ันคง 
ถาวร และปลอดภัย 

ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์  

- - 200,000 - ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ 1 
หลัง 

ประชาชนมีที่ศาลา
อเนกประสงค์ที่ม่ันคง 
ถาวร 

กองช่าง 

51 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่เปิน หมู่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

 ตั้งแต่ทางเข้า
หมู่บ้านถึงใน

หมู่บ้าน ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

    250,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 โครงการซ่อมสร้างถนนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่เปิน หมู่ 
13 

 ทางขึ้นสุสาน 
ระยะทาง 500 เมตร  

- 150,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
สุสาน บ้านแม่เปิน หมู่ 13 
 

 จ้านวน 1 หลัง กว้าง 
5 เมตร ยาว 6 เมตร   

- - 150,000 - 1 หลัง ประชาชนมีที่พัก
ส้าหรับกิจกรรม
ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

54 โครงการขยายถนนพร้อม
รางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสวน
ป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา  

1 แห่ง ต่อจากจุด
เดิมปี 59  

 200,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน 1 สาย เข้า
ซอยหมวด 1 ถึง
หมวด 4   

 -  250,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้มีลานส้าหรับ
ประกอบสาธารณะ
ประโยชน์ 

1 แห่ง  -  - 250,000 - 1 แห่ง มีลาน คสล. ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน 1 สาย เข้า
ซอยหมวด 1 ถึง
หมวด 4  ต่อจากปี 
2562 

 -  - - 250,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อให้มีลานกีฬาส้าหรับ
ออกก้าลังกายภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 2 แห่ง 
หมวด 2 และ 
หมวด 4 

200,000 - - - จ้านวน 2 แห่ง ประชาชนในหมู่บ้าน
มีลานกีฬาส้าหรับอก
ก้าลังกาย 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

หมวด 2 จ้านวน 2 จุด 
หมวด 3 จ้านวน 4 จุด 
หมวด 4 จ้านวน 1 จุด 

- 300,000 - - จ้านวน 3 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จากหมวด 3 ไป
หมวด 4 กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 4 
กิโลเมตร 

 -  - 6,900,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการเรียงกล่องเกเบี้ยน 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อป้องกันดินพังทลาย
บริเวณล้าห้วยและบริเวณ
หมู่บ้าน 

บริเวณล้าห้วยและ
บริเวณหมู่บ้าน 

 -  - - 300,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
หมู่บ้านป่ายางมูเซอหมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน 1 สาย ตั้งแต่
ทางแยกเข้าหมู่บ้าน
ถึงในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 250 เมตร 

     
400,000  

- - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าพร้อมตะแกรงเหล็กปิด 
บ้านป่ายางมูเซอ   หมู่ 16 
 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวก และ
ป้องกันน้้าท่วม 

จ้านวน 1 แห่ง 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 64 
ถึงบ้านเลขที่ 73 

 -  200,000 - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างป้าย
หมู่บ้าน บ้านป่ายางมูเซอ 
หมู่ 16 
 

เพื่อสร้างป้ายหมู่บ้านป่า
ยางมูเซอ 

จ้านวน 1 แห่ง  -  - - 100,000 1 แห่ง เกิดอัตลักษณ์ประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านพร้อม
รางระบายน้้า 2 พร้อมซอย
เข้าบ้าน บ้านป่ายางอาข่า 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ขยายถนน 1 สาย 
หนา 0.30 เมตร 
ยาว 435 เมตรข้าง
ทางตั้งแต่หน้าโบสถ์
ถึงท้ายหมู่บ้าน 

250,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้้าพร้อมก่อสร้าง
สะพาน บ้านป่ายางอาข่า 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สายตั้งแต่
ทางเข้าหมู่บ้าน 2 
บ้านป่ายางอาข่า
และป่ายางมูเซอ 

ระยะทาง 200 เมตร 

 -  200,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ยางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าสุสานบ้าน

ป่ายางอาข่า หมู่ 16 

 -  - 200,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 17 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวก และ
ป้องกันน้้าท่วม 

จ้านวน 1 แห่ง  
ตั้งแต่บ้านนายผัด 
แสงมณีดา ถึงบ้าน

นางแสง  ค้าวัง 

250,000  - - - 1 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ตั้งแต่บ้านนายอุ่น 
บุญชื่น ถึงบ้านนาย
ยอด รุ่งแสงทอง) 

 -  250,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
สนามกีฬา บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 17  

เพื่อให้น้้าไหลสะดวก และ
ป้องกันน้้าท่วม 

จ้านวน 1 แห่ง  ข้าง
สนามกีฬา 

- -     
200,000 

- 1 แห่ง น้้าไหลสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมห้องสุข 
1 หลัง บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
18 หมวด 1  

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมห้อง
สุขาส้าหรับใช้ในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 1 หลงั 
ขนาด 6x8 เมตร 

     
300,000  

- - - 1 แห่ง มีอาคารอเนกประสง
ค้าพร้อมห้องสุขา
บริการประชาชน 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่งทางข้ึน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 350 เมตร  

 -  150,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 18 หมวด 2 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่ง กว้าง 
4 เมตร ยาว 600 

เมตร  

 -  - 250,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 18 หมวด 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่ง กว้าง 
3 เมตร ยาว 150 

เมตร  

 -  - - 250,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ป่าซางแสนสุดแดน หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 2 แห่ง กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 150 
เมตรตั้งแต่บ้านเลขท่ี 
94 ถึงบ้านเลขท่ี 81 
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 91 
ถึงบ้านเลขท่ี 72   

200,000  - - - จ้านวน 1 แห่ง น้้าไหลผ่านสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ซางแสนสุดแดน หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย
ทางเข้าไปสุสาน 

กว้าง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร 

 -  250,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ซางแสนสุดแดน หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 1500 
เมตร จากหมู่บ้านไป
นาข้ันบันใด 

- - 300,000  - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ป่าซางแสนสุดแดน หมู่ 19 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

จ้านวน 1 แห่ง กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 150 
เมตร ต่อจากห้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน อะอิ ถึงล้า
ห้วย  

- - - 200,000  จ้านวน 1 แห่ง น้้าไหลผ่านสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

79 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปางหนุน
พัฒนา หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน 1 สาย กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 
400 เมตร 

 200,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 
 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

80 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปางหนุน
พัฒนา หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ภายในหมู่บ้าน  
กว้าง 1 เมตร ยาว 
300 เมตร 

-  200,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

81  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร บ้าน
ปางหนุนพัฒนา หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน 1 สาย กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 
400 เมตร จาก
บ้านเลขที่ 63 ไป
ทางทิศใต้ 

- - 200000 - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างห้องสุขา  
บ้านปางหนุนพัฒนา หมู่ 19 

เพื่อบริการประชาชนที่มา
ใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ห้องสุขา 2 แห่ง ต่อ
เติมจากศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจ้า
หมู่บ้าน 

 -  - - 50,000 ห้องสุขา 2 แห่ง ประชาชนได้รับการ
บริการที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

 1,000,000  - - - 1 แห่ง อบต.มีศาลา
อเนกประสงค์ใช้
ประกอบกิจกรรม 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการ(บ้านพัก
เจ้าหน้าที่ 2 คูหา) 
 

เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
แม่ฟ้าหลวง 

บ้านพักข้าราชการ
(บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 
คูหา) 

    200,000   200,000  - - 1 หลัง ข้าราชการมีที่พักที่
ม่ันคง ถาวร และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนในต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

พื้นที่ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

300,000      400,000 400,000 400,000 ถนนในต้าบลแม่
ฟ้าหลวง 

ถนนในต้าบลแม่ฟ้า
หลวงได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้(ค่าK) 

เพื่อชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาค่า K 

อบต.แม่ฟ้าหลวง       40,000     62,500     65,000  65,000 ค่า k การปรับราคาค่า K 
สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ปัจจุบัน 

กองช่าง 

87 โครงการจัดท้าป้ายทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่น 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และง่ายต่อการตรวจสอบ 
 
 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง       10,000  10,000     10,000  10,000 
 

ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ถนนมีมาตรฐานและ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

กองช่าง 

88 โครงการบ้ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง      
200,000  

   
250,000  

    
300,000  

     
300,000  

ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

89 โครงการจัดท้าประวัติสาย
ทางและลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และง่ายต่อการตรวจสอบ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง       80,000  120,000 130,000 130,000 ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ถนนมีมาตรฐานและ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

กองช่าง 

90 โครงการจัดท้าป้ายรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และง่ายต่อการตรวจสอบ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 
      80,000     90,000  90,000  90,000  ต้าบลแม่ฟ้า

หลวง 
ถนนมีมาตรฐานและ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการน้้าและระบบประปา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเปลี่ยนท่อประปา 
หมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 

เพื่อเปลี่ยนท่อประปาภูเขาที่
ช้ารุดให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี 

เปลี่ยนท่อประปา 
จากท่อ PVC เป็น
ท่อเหล็ก ระยะทาง 

1 กิโลเมตร 
 

- - 200,000 - ท่อประปาที่ได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

ประชาชนมี
น้้าประปาภูเขาใช้
ตลอดทั้งปีอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
บ้านมูเซอป่ากล้วย หมู่ 6 
 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 แห่ง 600,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงท่อประปา
ภูเขาต่อจากจุดเดิม บ้านอา
ข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ปรับปรุงท่อประปา
ภูเขาที่ช้ารุดให้มีสภาพที่ใช้
งานได้ดี 

จ้านวน 1 แห่ง - - 200,000 - จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมี
น้้าประปาภูเขาใช้
ตลอดทั้งปีอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. พร้อมวางระบบ
ประปา บ้านลิเช หมู่ 9 
 

เพื่อให้มีถังเก็บน้้าส้าหรับ
อุปโภค บริโภค เพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง - -  300,000 จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ตลอด
ทั้งปีอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงระบบ
น้้าประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้ส้าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 200,000 จ้านวน 1 แห่ง มีน้้าประปาใช้ส้าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขยายท่อประปา
(ท่อเหล็ก) บ้านสามัคคีเก่า 
หมู่ 11 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งปี 

ขยายท่อประปา(ท่อ
เหล็ก) ขนาด 2 น้ิว 

จ้านวน 1 แห่ง 

- - 200,000 - จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนใน
หมู่บ้านสามัคคีเก่า
มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ บ้านสามัคคีเก่า 
หมู่ 11 

เพื่อใช้เก็บน้้า ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน 1 ถัง 
กลางหมู่บ้าน 

- - - 250,000 จ้านวน 1 ถัง มีถังเก็บน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคทั้งป ี

กองช่าง 

8 โครงการขยายท่อประปา
ภูเขา บ้านห้วยปูใหม่ หมู่ 11 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งปี 

ขยายท่อประปา     
จุดใหม่ (ท่อเหล็ก) 

ขนาด 2 นิ้ว จ้านวน 1 
แห่ง 

- - 200,000 - จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนในหมู่บ้าน
สามัคคีเก่ามีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
บ้านป่ายางมูเซอ หมู่ 16 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 แห่ง - - 600,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงแผนการ
จัดหาน้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค รวมท้ังการส้ารวจและ
จัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการน้้าของประชาชนใน
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหา
น้้าอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง       10,000  10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน การปฏิบัติงานของ 
อบต.รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา(อบต.แม่ฟ้า
หลวง) 

เพื่อวางระบบประปาภายใน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

จ้านวน 1 แห่ง 
ภายในอบต.แม่ฟ้า
หลวง 

    300,000  - - - 1 แห่ง อบต.แม่ฟ้าหลวงมี
ระบบประปาใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายไฟก่ิงภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 7 จุด บ้าน
สามัคคีใหม่ หมู่13 

เพื่อเพิ่มไฟส่งสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 7 จุด 
ภายในหมู่บ้าน  

- - - 70,000 7 จุด ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการขยายไฟก่ิงภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 5 จุด          
บ้านแม่เปิน  หมู่ 13 

เพื่อเพิ่มไฟส่งสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 5 จุด 
ภายในหมู่บ้าน  

- - - 50,000 5 จุด ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

พื้นที่ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

300,000 300,000 300,000 300,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการให้บริการและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดี 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 12,000 12,500 13,000 13,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

5 อุดหนุนส่วนราชการ(การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ฯลฯ 

เพื่อการบริหารงานส่วน
ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง 

เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.1 แผนงานการศึกษา  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดห้องเรียนมอน
เตสซอรี่ 

เพื่อขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบมอน
เตสซอรี่ใน ศพด. 

ศพด. 12 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 12 ศูนย์ การบริหารงานของ 
ศพด.แบบห้องเรียน
มอนเตสซอร่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 
ศูนย์, คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
บุคลากรกองการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด./รร. เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาและเกิด
ความคิดสร้างสรรค์
มากขึ้นร้อยละ 80 

กองการศึกษา
ฯ 

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ศพด. 12 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 12 ศูนย์ การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในสังคมและประเทศชาติ 

จัดกิจกรรมให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมในวันเด็ก

แห่งชาติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 200 คน เด็กตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ที่ตนเองพึงปฏิบัติ
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

5 โครงการเยาวชนใฝ่ดี เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็ก 
เยาวชนรักถิ่นเกิด มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
พันธ์ของตน ร่วมอนุรักษ์ความ
เป็นดอยตุง  

จัดฝึกอบรมค่าย
เยาวชนใฝ่ดี 

30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน ท้องถิ่นคงไว้ซ่ึงความ
หลากหลายของชาติ
พันธ์ุ 

กองการศึกษา
ฯ 

6 โครงการเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็ก 
เยาวชนส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เด็ก เยาวชนจ านวน 
100 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 100 คน เกิดเครือข่ายเยาวชน
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

กองการศึกษา
ฯ 

7 โครงการส่งเสริมรายได้
นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษามีงานท า ลด
ภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง
นักเรียน นักศึกษา10 

คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 10 คน นักเรียน นักศึกษา ใช้
เวลาว่าง ให้เกิด
ประโยชน์พึ่งพา
ตนเองได้ 

กองการศึกษา
ฯ 

8 โครงการจัดหารถรับส่ง
เด็กนักเรียน (ช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน เยาวชน และ
ผู้ด้อยโอกาส) 
 

เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เด็กนักเรียนในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

480,000 480,000 480,000 480,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เด็กนักเรียน เยาวชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
1)ค่าอาหารกลางวัน 
2)ค่าอาหารกลางวันกรณี
เด็กเพิ่ม 

เพื่อให้เด็ก/นักเรียน ได้รับ
โภชนาการที่ดีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

ศพด. 12 ศูนย์ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ศพด. 12 ศูนย์ 1) พัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจของเด็กดีขึ้น2) 

เด็ก/นักเรียน ได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

กองการศึกษา
ฯ 

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
1)ค่าสาธารณูปโภค 

เพื่อการปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด. 12 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. 12 ศูนย์ การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ 

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา : ค่า
จัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรียน 12 ศูนย์ 
263 X 1,700  

447,100 447,100 447,100 447,100 ศพด. 12 ศูนย์ การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ 

12 เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็ก/นักเรียน ได้รับ
โภชนาการที่ดีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

เด็ก/นักเรียน 1) ร.ร.
บ้านห้วยไร่สามัคคี 2) 

ร.ร.บ้านขาแหย่ง
พัฒนา 3) ร.ร.อนุบาล
แม่ฟ้าหลวง 4) ร.ร.
ตชด.ศรีสมวงค์ 5) 

กศน.แม่ฟ้าหลวง 6)  

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร.ร. 5 แห่ง  1) พัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจของเด็กดีขึ้น2) 

เด็ก/นักเรียน ได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

กองการศึกษา
ฯ 

13 วัสดุส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด. 12 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000  ศพด. 12 ศูนย์ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 สนับสนุนค่าอาหารเสริม 

(นม) 
เพื่อให้เด็ก/นักเรียน ได้รับ
โภชนาการที่ดีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

เด็ก/นักเรียน 1) ร.ร.บ้าน
ห้วยไร่สามัคคี 2) ร.ร.บ้าน
ขาแหย่งพัฒนา 3) ร.ร.อนุ
บาลแม่ฟ้าหลวง 4) ร.ร.
ตชด.ศรีสมวงค์ 5) กศน.
แม่ฟ้าหลวง 6) ศพด. 12 

ศูนย์ 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร.ร. 5 แห่ง 
ศพด. 12 ศูนย์ 

1) พัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจของเด็กดีขึ้น2) 
เด็ก/นักเรียน ได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

กองการศึกษา
ฯ 

15 โครงการค่ายวิชาการ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษา 

1) ศพด. 12 ศูนย์2) 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

60,000 60,000 60,000 60,000 ศพด. รร. เด็ก นักเรียน กล้าง
แสดงออกและเกิด
ทักษะทางการศึกษา 

กองการศึกษา
ฯ 

16 โครงการพื้นท่ีสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ีต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

1) ศพด. 12 ศูนย์2) 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

60,000 60,000 60,000 60,000 ศพด. รร. เด็ก นักเรียน กล้าง
แสดงออกและเกิด
ทักษะทางการศึกษา 

กองการศึกษา
ฯ 

17 โครงการค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
ศพด.ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา 

ศพด. 12 ศูนย์ 150,000 150,000 150,000 150,000 12 ศูนย์ เด็กได้รับความ
ปลอดภัยและมีอาคาร
สถานท่ีเหมาะสม 

กองการศึกษา
ฯ 

18 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด. 12 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 12 ศูนย์ การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ 

19 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของครู ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ศพด. 12 ศูนย์ 60,000 60,000 60,000 60,000 ศพด. 12 ศูนย์ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ.01 



           

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่อเป็นค่ารายจ่าย
เก่ียวกับการรับรองและพิธี
การต่าง ๆ  

กองการศึกษาฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ
ต่าง ๆ 

กองการศึกษา
ฯ 

21 เงินช่วยเหลือบุตร เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนต าบล 

กองการศึกษาฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนต าบล 

กองการศึกษา
ฯ 

22 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ กองการศึกษาฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ กองการศึกษา
ฯ 

23 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

กองการศึกษาฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

กองการศึกษา
ฯ 

24 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงาน 

กองการศึกษาฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ ค่าวัสดุส านักงาน กองการศึกษา
ฯ 

25 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ หรือสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

กองการศึกษาฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์หรือสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเข้า
ลักษณะประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

กองการศึกษาฯ 80,000 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษาฯ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
ฯ 

28 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 

ศพด. 12 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. 12 ศูนย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

กองการศึกษา
ฯ 

29 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

ศพด. 12 ศูนย์ 120,000 120,000 120,000 120,000 ศพด. 12 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   แนวทางการพัฒนา : สง่เสรมิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการธรรมยาตราฉลอง
สมโภช 750 ปี เมือง
เชียงราย 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลอง 750 ปี
เมืองเชียงราย 

ประชาชนในพื้นที่
1,000 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1,000 คน กิจกรรมด้านศาสนา
ประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ 
กิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ และกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงาน และ

ประชาชนในพื้นที่
ร่วมกิจกรรม 200 

คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 200 คน เกิดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

กองการศึกษา
ฯ 

3 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงจัด
กิจกรรมห่วงใย ใส่ใจ 
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ค าแนะน าเก่ียวกับสุขภาพ
ด้านร่างกาย และจิตใจ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 120-150 คน ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งาม 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกจิกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติ
และการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีการต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

อบต.แม่ฟ้าหลวง
สนับสนุน

งบประมาณและจัด
กิจกรรมวันส าคัญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 10-15กิจกรรม เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา
ฯ 

5 อบรมฟื้นฟูคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ 

เด็ก เยาวชนต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 100 คน เด็ก เยาวชน 

ด ารงชีวิตอย่างมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษา
ฯ 

6 โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชน
เผ่า 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม
ของชนเผ่า 

ประชาชนต าบลแม่
ฟ้าหลวง7 ชนเผ่า 
ได้แก่1) อาข่า 2) ลา
หู่ด า3) ลาหู่แดง 4) 

จีนยูนาน 5) ไทยลื้อ
6) ไทยใหญ่ 7) ไทย
ลั๊วะ 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 7 ชนเผ่า ประเพณีวัฒนธร
มท้องถิ่นของชนเผ่า
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่ตลอดไป 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   แนวทางสง่เสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมแม่ฟ้า
หลวงเกม 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคคี 

จ านวน 1 กิจกรรม
จัดแข่งขันกีฬาให้แก่
เด็ก นักเรียน ต าบล

แม่ฟ้าหลวง 

70,000 70,000 70,000 70,000 1,000 คน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

2 จัดกิจกรรมแม่ฟ้าหลวงลีก เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคคี 

จ านวน 1 กิจกรรม
จัดแข่งขันฟุตบอล

เยาวชนต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

60,000 60,000 60,000 60,000 19 หมูบ่้าน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

3 จัดกิจกรรมแม่ฟ้าหลวง
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคคี 

จ านวน 1 กิจกรรม
จัดแข่งขันกีฬาให้แก่
ผู้น าชุมชน/พนักงาน 

อบต./เจ้าหน้าที่
หน่วยงานในพื้นที่ 

60,000 60,000 60,000 60,000 19 หมูบ่้าน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคคี 

จัดส่งนักกีฬาต าบล
แม่ฟ้าหลวง เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

5 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคคี 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

6 สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนากีฬาของจังหวัด
เชียงรายให้มี
ความก้าวหน้า ทัดเทียม
กับจังหวัดต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ 

สนับสนุน
งบประมาณให้
ส านักงาน
คณะกรรมการกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
อปท.ละ 7,000.- 
บาท 

7,000 - - - มากกว่าร้อยละ 
80การพัฒนา
กีฬาของจังหวัดมี
ประสิทธิภาพ 

จังหวัดเชียงรายมี
ชื่อเสียงในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนากีฬาของ
จังหวัด 

กองการศึกษา
ฯ 

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อใช้ส าหรับส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุ อุปกรณ์
กีฬา เพิ่มมากขึ้น 

อบต.แม่ฟ้าหลวง และ
ประชาชนในพื้นท่ีมี 
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองการศึกษา
ฯ 

8 โครงการจัดหา/จัดซ้ือ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
(ศูนย์สุขภาพ) บ้านห้วยน้ า
ขุ่น หมู่ 17 

เพื่อใช้ส าหรับส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย (ศูนย์สุขภาพ) 
บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 
17 

- - 100,000 100,000 อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มี 
มีอุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ.01 



 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : สง่เสรมิการให้บริการสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท ำแผนพัฒนำสุขภำพ
ชำวต ำบลแม่ฟ้ำหลวงและ
แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์
สุขภำพ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้ท ำ
หน้ำที่ดูแลสุขภำพคนใน
ชุมชน หมู่บ้ำน และแก้ไข
ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข
อย่ำงมีแบบแผน 

แผนพัฒนำสุขภำพ
ชำวต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวงและแผนที่

ทำงเดินยุทธศำสตร์
สุขภำพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

อบต.มีแผนกำร
พัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขชัดเจน มี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

ส ำนักงำนปลัด 

2 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

รำษฎรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

รำษฎรมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง
ปรำศจำกโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

3 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้หวัด 

รำษฎรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

รำษฎรมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง
ปรำศจำกโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ป้องกันและควบคุมโรคมือ
เท้ำปำก 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคมือเท้ำปำก 

รำษฎรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

รำษฎรมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง
ปรำศจำกโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

5 พัฒนำศักยภำพ
อำสำสมัครสำธำรณสุข 

เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ตำม
มำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุข
ให้กับอำสำสมัคร
สำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง 

อำสำสมัคร
สำธำรณสุขต ำบลแม่

ฟ้ำหลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

อำสำสมัคร
สำธำรณสุขมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำน
สำธำรณสุขและน ำมำ
พัฒนำท้องถิ่นของ
ตนเองได้ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

6 ส่งเสริมกำรเดินและกำรใช้
จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน 

เพื่อส่งเสริมสุขภำพ
ร่ำงกำยของชำวต ำบลแม่
ฟ้ำหลวงให้แข็งแรง
ปรำศจำก 

รำษฎรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 500 คน ชำวต ำบลแม่ฟ้ำหลวง
มีสุขภำพที่ดีแข็งแรง
ปรำศจำกโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

7 ส่งเสริมมำตรฐำนตลำด
ชุมชนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 

เพื่อให้ประชำนมีสถำนที่
จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและ
บริโภคอย่ำงมีมำตรฐำน 

ตลำดชุมชนต ำบล
แม่ฟ้ำหลวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 แห่ง ประชำชนมีสถำนที่
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภคบริโภคอย่ำงมี
มำตรฐำน 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

8 ส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคให้กับรำษฎรในต ำบล
แม่ฟ้ำหลวง 

รำษฎรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

รำษฎรมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง
ปรำศจำกโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 สนับสนุนหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขและตรวจ
สุขภำพประชำชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้หน่วย
บริกำรสำธำรณสุขเข้ำถึง
กำรรับบริกำรของ
ประชำชน 

รำษฎรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

รำษฎรมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง
ปรำศจำกโรคภัยไข้
เจ็บ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

10 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภำพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่
ฟ้ำหลวง 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหำสุขภำพในพื้นที่
ต ำบลแม่ฟ้ำหลวงอย่ำง
ทั่วถึง 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 210,000 210,000 210,000 210,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

ชำวต ำบลแม่ฟ้ำหลวง
มีสุขภำพที่ดีทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

11 สนับสนุนศูนย์อำสำสมัคร
สำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำ
หมู่บ้ำน 

เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน
มีบทบำทในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของ อสม. ให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
สุขภำพ 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 285,000 285,000 285,000 285,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

กำรปฏิบัติงำนของ
ศูนย์สำธำรณสุขมูล
ฐำนมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

12 สัตว์ปลอดพิษ ชีวิต
ปลอดภัย (พิษสุนัขบ้ำ) 

เพื่อป้องกันกำรแพร่
ระบำดโรคติดต่อที่อำจเกิด
จำกสัตว์น ำไปสู่คน 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

สัตว์เลี้ยงในต ำบล
ปลอดจำกโรคระบำด 

ส ำนักงำนปลัด
(งำน

สำธำรณสุข) 

 
 
 
 
 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : สง่เสรมิการจัดสวัสดิการสงัคม และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนำฝีมือและกำร
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ
ส ำหรับกลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือและกำรรวมกลุ่ม
อำชีพของกลุ่มสตรี 

สตรีต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 30 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 30 คน กลุ่มสตรีได้รับกำร
พัฒนำฝีมืออำชีพและ
เกิดกำรรวมกลุ่มของ
สตรีต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

2 กิจกรรมวันสตรีสำกล เพื่อส่งเสริมและตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของสตรี 

สตรีต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน กลุ่มสตรีได้แสดงพลัง
ในกำรขับเคลื่อนสิทธิ
สตรี 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

3 สนับสนุนกิจกรรมวันแม่
แห่งชำติของกลุ่มสตรี 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ และ
ยกย่องพระคุณบทบำท
หน้ำที่ของแม่ที่ดีต่อ
ครอบครัว 

สตรีต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 100 คน เกิดกำรแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ฯและประกำศ
เกียรติคุณแม่ดีเด่น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 พัฒนำและสงเครำะห์
ช่วยเหลือประชำชนผู้มี
รำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำส
เด็กยำกไร้ และผู้ถูก
ทอดทิ้ง 

เพื่อช่วยเหลือประชำชนผู้
มีรำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำส
เด็กยำกไร้ และผู้ถูก
ทอดทิ้ง 

1) ประชำชนผู้มี
รำยได้น้อย  
2) ผู้ด้อยโอกำส  
3) เด็กยำกไร้  
4) ผู้ถูกทอดท้ิง 
ท่ีมีภูมิล ำเนำในต ำบล
แม่ฟ้ำหลวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 4 กลุ่ม ประชำชนผู้มีรำยได้
น้อย ผู้ด้อยโอกำส 
เด็กยำกไร้ และผู้ถูก
ทอดทิ้งได้รับกำร
บรรเทำปัญหำ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

5 เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ให้ผู้สูงอำยุที่ถูกทอดทิ้ง 

ผู้สูงอำยุต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

3,000 3,000 3,000 3,000 ผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ช่วยเหลือและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

6 เยี่ยมบ้ำนผู้พิกำร เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ให้ผู้พิกำร 

ผู้พิกำรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

3,000 3,000 3,000 3,000 ผู้พิกำร ผู้พิกำรได้รับกำร
ช่วยเหลือและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

7 จัดหำเครื่องช่วยควำม
พิกำรส ำหรับผู้พิกำร 

เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ให้ผูพ้ิกำรและช่วยเหลือ
เครื่องช่วยควำมพิกำร 

ผู้พิกำรต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พิกำร ผู้พิกำรได้รับกำร
ช่วยเหลือและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

8 อุดหนุนศูนย์สงเครำะห์
รำษฎรประจ ำหมู่บ้ำน 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึง
และได้รับกำรช่วยเหลือ
บรรเทำควำมเดือดร้อน 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง
หมู่บ้ำนละ 5,000 

บำท 

95,000 95,000 95,000 95,000 19 หมู่บ้ำน ผู้ด้อยโอกำสได้รับ
กำรบรรเทำควำม
เดือดร้อน 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

9 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 

เพื่อให้ผู้สูงอำยุเข้ำถึงและ
ได้รับกำรช่วยเหลือ
บรรเทำควำมเดือดร้อน 
 

ผู้สูงอำยุต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 19 หมู่บ้ำน ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ช่วยเหลือและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิกำร 

เพื่อให้คนพิกำรเข้ำถึงและ
ได้รับกำรช่วยเหลือ
บรรเทำควำมเดือดร้อน 

คนพิกำรต ำบลแม่
ฟ้ำหลวง 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 19 หมู่บ้ำน คนพิกำรได้รับกำร
ช่วยเหลือและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

11 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์เข้ำถึง
และได้รับกำรช่วยเหลือ
บรรเทำควำมเดือดร้อน 

ผู้ป่วยเอดส์ต ำบลแม่
ฟ้ำหลวง 

250,000 250,000 250,000 250,000 19 หมู่บ้ำน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับกำร
ช่วยเหลือและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
อปท. ใช้ระบบสหกรณ์ใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม  

เพื่อส่งเสริม สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบ
สหกรณ์ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่น 

อบต.แม่ฟ้ำหลวง
(ตำมมติ ครม. ครั้งที่ 

2 เม่ือ 22 ต.ค. 
2555) 

20,000 20,000 20,000 20,000 19 หมู่บ้ำน อบต.และคนใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้และ
เข้ำใจกำรใช้ระบบ
สหกรณ์ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

13 สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอำยุ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
สร้ำงขวัญก ำลังใจให้
ผู้สูงอำยุ 

ผู้สูงอำยุต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้ำน ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนพัฒนำ

ชุมชน) 

14 โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 
(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 
มท 0891.4/ว 4283 ลว. 
29 กรกฎาคม 2559) 

เพื่อเทิดไท้องราชัน ราชินี 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือผู้ยากจนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้
ยากจน ในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้าน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการหรือผู้ยากจน
ได้รับการช่วยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 
    กองช่าง 

 
 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำ
ต้อนรับปีใหม่ 

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกเรื่อง
ควำมปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

ประชำชนตระหนัก
ถึงผลกระทบจำกกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกเรื่อง
ควำมปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

ประชำชนตระหนัก
ถึงผลกระทบจำกกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

3 ส่งเสริมสนับสนุนวินัย
จรำจรและถนนสีขำว 

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกเรื่อง
ควำมปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลแม่ฟ้ำ
หลวง 

ประชำชนตระหนัก
ถึงผลกระทบจำกกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท ำและซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
ภำครัฐและภำคประชำชน
มีควำมรวดเร็ว 

อบต.แม่ฟ้ำหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้ำน กำรปฏิบัติงำนมี
ควำมรวดเร็วสำมำรถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ฝึกอบรมทบทวนกำร
ปฏิบัติงำนอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.)ต ำรวจชุมชน 
มิสเตอร์เตือนภัย และทีม
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(OTOS) 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน (อปพร.) ต ำรวจ
ชุมชนมิสเตอร์เตือนภัย 
และทีมผู้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (OTOS) 

จ ำนวน 190 คน 1) 
อปพร. 100 คน 2) 

ต ำรวจชุมชน 60 คน 
3) ชรบ. 30 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 190 คน อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน(อป
พร.) ต ำรวจชุมชน
มิสเตอร์เตือนภัย 
และทีมผู้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
(OTOS)มีควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ควำมรู้และแจ้งเตือน
ประชำชนเก่ียวกับภัย
ต่ำงๆ 

เพื่อเผยแพร่ควำมรู้
เก่ียวกับสำธำรณภัยต่ำง ๆ 
และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เบื้องต้นหำกเกิดภัย 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้ำน ประชำชนมีควำมรู้
และตระหนักถึง
ปัญหำของภัย
ธรรมชำติ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

4 ฝึกอบรมและเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนกำรบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยหนำว 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

5 ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยหนำว 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยหนำว 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 100,000 100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

6 สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำหมอกควัน
และไฟป่ำ 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันปัญหำหมอก
ควันและไฟป่ำ 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

7 สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำดินโคลนถล่ม 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันปัญหำดิน
โคลนถล่ม 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

8 สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอุทกภัย 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันปัญหำอุทกภัย 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

9 สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำวำตภัย 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันปัญหำวำตภัย 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอัคคีภัย 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันปัญหำอัคคีภัย 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

11 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันไฟป่ำ 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

12 สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยแล้ง 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันปัญหำภัยแล้ง 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

13 สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำแผ่นดินไหว 
ภัยจำกสำรเคมี อ่ืนๆ 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันแผ่นดินไหว 
ภัยจำกสำรเคมี อ่ืนๆ 

ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้ำน กำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติมีประสิทธิภำพ
และทันท่วงที 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

14 อุดหนุนก่ิงกำชำดอ ำเภอ
แม่ฟ้ำหลวง  
1.โครงกำรแก้ไขปัญหำ
ผู้ประสบภัยและกำร
ช่วยเหลือประชำชน 
2.โครงกำรก่ิงกำชำด
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวงรับ
บริจำคโลหิต 

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหำผู้ประสบภัยในพื้นที่
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 

จ ำนวน 2 กิจกรรม 
ก่ิงกำชำดอ ำเภอแม่

ฟ้ำหลวง 

40,000 40,000 40,000 40,000 2 กิจกรรม ประชำชนต ำบลแม่
ฟ้ำหลวงได้รับกำร
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหำผู้ประสบภัย
ตำ่ง ๆ 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

 
 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย)  

เพื่อสนับสนุนหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรร่วมกัน
ต่อต้ำนยำเสพติด 

จ ำนวน 1 แห่ง 
ศอ.ปส.จ.เชียงรำย 

30,000 30,000 30,000 30,000 ศอ.ปส.จ.
เชียงรำย 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส ำนักงำนปลัด 
(งำนป้องกันฯ) 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
(ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง) 
เพื่อด าเนินกิจกรรม ดังน้ี - 
กิจกรรมการปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศป.ปส.อ.แม่ฟ้า
หลวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ศป.ปส.อ.แม่ฟ้า
หลวง 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส ำนักงำนปลัด 
งำนป้องกัน 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนโครงการของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 
(ศป.ปส.ต.แม่ฟ้าหลวง) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศป.ปส.ต.แม่ฟ้า
หลวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้ำน ประชำชนตระหนัก
ถึงมหันตภัยยำเสพ
ติด มีภูมิคุ้มกันและ
เข้ำมำมีส่วนร่วมเฝ้ำ
ระวังปัญหำยำเสพติด 

ส ำนักงำนปลัด
(งำนป้องกันฯ) 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อตระหนักถึงมหันตภัยยา
เสพติดสร้างภูมิคุ้มกันและ
เข้ามามีส่วนร่วม เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

พื้นที่ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนตระหนักถึงม
หันตภัยยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันและเข้ามามี
ส่วนร่วมเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

5 โครงกำรค่ำยป้องกันยำ
เสพติดและลดควำมเสี่ยง
ในวัยรุ่น 

เพื่อป้องกันให้เด็กและ
เยำวชน ได้รับควำมรู้
เก่ียวกับโทษของยำเสพติด 

จ ำนวน 1 กิจกรรม
ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้ำน เด็ก นักเรียน เยำวชน 
ตระหนักและรู้จัก
ปฏิเสธสิ่งเสพติด 

1) อบต. 2) 
สภ.แม่ฟ้ำ
หลวง 

6 ฝึกอบรมสัมมนำกำร
พัฒนำศักยภำพผู้น ำ/แกน
น ำ ในกำรขับเคลื่อนและ
จัดตั้งหมู่บ้ำนกองทุนแม่
ของแผน่ดิน 

เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

จ ำนวน 1 กิจกรรม
ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้ำน ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถพึ่งพำตนเอง
ได้ 

1) อบต. 2) 
สภ.แม่ฟ้ำ
หลวง 

7 ฝึกอบรมให้ควำมรู้นักเรียน 
เยำวชน และกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด (D.A.R.E) 

เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำ
เสพติดให้แก่เด็ก นักเรียน 
เยำวชน และกลุ่มเสี่ยง 

จ ำนวน 1 กิจกรรม
ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้ำน เด็ก นักเรียน 
เยำวชน ตระหนัก
และรู้จักปฏิเสธสิ่ง
เสพติด 

1) อบต. 2) 
สภ.แม่ฟ้ำ
หลวง 



 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แนวทางการพฒันา : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน  า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ลานสุขภาพ บ้านห้วยน ้า
ขุ่น หมู่ 18 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
สุขภาพ 

ลานสุขภาพ  
หมวด 2  

- - - 200,000 ห้วยน ้าขุ่น 
หมู่ 18 

ลานสุขภาพบ้านห้วย
น ้าขุ่นหมู่ 18 มีภูมิ
ทัศน์ที่รื่นรม น่าอยู่ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

อบต.แม่ฟ้าหลวงและ
แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 

อบต.ให้น่าอยู่และรองรับผู้
มาติดต่อราชการได้เกิด
ความประทับใจ 

พื นที่ในเขตของ 

อบต.แม่ฟ้าหลวง
และพื นที่ต้าบลแม่

ฟ้าหลวง 

    500,000  100,000 100,000 100,000 ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

อบต.สวยงามน่าอยู่ 
แหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 
สป. งาน

การเกษตร 

3 โครงการชาวแม่ฟ้าหลวง 

ร่วมเป็น 1 ใน 800 'ล้าน
กล้า 12 สิงหามหาราชินี 

เพื่อร่วมกันฟื้นฟูพื นที่ป่า 

สร้างพื นที่'สีเขียว เพิ่ม
ปริมาณต้นไม้ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 15,000 15,000 15,000 15,000 ต้าบล'แม่ฟ้า
หลวง 

ระบบนิเวศได้รับการ
ฟื้นฟูให้มี'สภาพป่า
ปกคลุมและ
สิ่งแวดล้อม'มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ส้านักงานปลัด 

แบบ ผ.01 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์ดอยตุง 

เพื่อร่วมน้อมน้าพระราชด้าริ
ของ'สมเด็จย่ามาเป็นกรอบ
แนวทางในการ'ฟื้นฟูป่าและ
รักษาระบบนิเวศน์ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 15,000 15,000 15,000 15,000 ต้าบล'แม่ฟ้า
หลวง 

ระบบนิเวศได้รับการ
ฟื้นฟูให้มี'สภาพป่าปก
คลุมและสิ่งแวดล้อม'มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

ส้านักงานปลัด 

5 โครงการ รักน  า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีมี
จิตส านึกในการ รักน  า     
รักป่า ฟื้นฟูป่าและรักษา
ระบบนิเวศน์ 

พื นที่ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มี
จิตส านึกในการรักน้ า 
รักป่า ฟื้นฟูป่าและ
รักษาระบบนิเวศน์ 

ส านักงานปลัด 
(งาน
การเกษตรฯ) 

6 โครงการสร้างฝายอาสา
ประชารัฐ 

เพื่อสร้างฝายชะลอน ้า 

ฟื้นฟูฝายชะลอน ้าที่ช้ารุด 

บ้านห้วยน ้าขุ่น หมู่ 
18 ขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาว 15 เมตร 
สูง 6 เมตร 

200,000 - 200,000 200,000 มีฝายชะลอน ้า
เพิ่มขึ น 

สามารถชะลอการไหล
ของน ้า และเพิ่ม
ปริมาณฝายชะลอน ้า 

ส้านักงานปลัด
, กองคลัง, 

กองช่าง ,กอง
การศึกษา 

7 โครงการปรับภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน ้าห้วยแม่ไร่ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน ้าห้วยแม่ไร่ให้น่าอยู่
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

พื นที่อ่างเก็บน ้าห้วย
แม่ไร่ 

- 500,000 - - 1 แห่ง มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจเพิ่มขึ นอีก 1 แห่ง 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกล้าน ้าเปิน เพื่อขุดลอกล้าน ้าที่ตื นเขิน
ให้น ้าไหลสะดวกป้องกัน
น ้าท่วม 

ล้าน ้าเปิน -  500,000  - - 1 แห่ง น ้าไหลสะดวกป้องกัน
น ้าท่วม 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น ้า(ห้วยช้าง,ห้วยแม่ไร่) 

เพื่อขุดลอกอ่างน ้าที่ตื น
เขินให้เก็บกับน ้าได้เพิ่ม
มากขึ น 

อ่างเก็บน ้าห้วยช้าง, 

ห้วยแม่ไร่ 
-  500,000  - - 1 แห่ง สามารถกักเก็บน ้าได้

เพิ่มขึ น 
กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 บ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าห้วย
แม่ไร่หมู่ที่ 18 ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อรองรับปริมาณการใช้
น ้าของราษฎรแต่ละพื นที่
ที่ก้าลังเติบโตและมี
จ้านวนเพิ่มขึ นอย่าง
รวดเร็ว 

บ้ารุงรักษาอ่างเก็บ
น ้า 1) ขุดลอก                  

2) ท้าความสะอาด 
ฯลฯ 

    100,000  100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ราษฎรมีคุณภาพชีวิต
ทีดีขึ น 

ส้านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้างจิตส้านึก
รักษาทรัพยากร'ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ราษฎรเห็น
ความส้าคัญของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และ'สิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

ส้านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนเทศบาลต้าบล
ห้วยไคร้ ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการขยะบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยเทศบาลต้าบลห้วย
ไคร้ ให้ได้ตามหลัก
สุขาภิบาล 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 300,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 100 

จัดเก็บขยะได้มี
ประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บและก้าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมีประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 

(งาน
สาธารณสุข) 

2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ อบต.แม่
ฟ้าหลวง 

300,000 300,000 300,000 300,000 การบริหาร
จัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บและก้าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมีประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 

(งาน
สาธารณสุข) 

 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : สง่เสรมิความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ  อบต .แ ม่ฟ้าหลวง 
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 

เพื่อบริการประชาชนนอก
สถานที่ รับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ  

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

4 ไตรมาส อบต.ได้รับทราบปัญหา
และข้อเสนอแนะใน
ก า รพัฒ น า ห มู่ บ้ า น
อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น  จ า ก
ชาวบ้านโดยตรง 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมและจัดให้มีกลไก
ด าเนินการเก่ียวกับการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ซึ่งมาจากประชาชนใน
ท้องถ่ินโดยตรง 

ส านักงานปลัด 

3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการเพื่อร่วมพัฒนาต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนได้พบปะ
แ ล ะ เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้
ป ร ะ สบการ ณ์ทั ศนคติ 
และน ามาพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชนต าบลแม่
ฟ้าหลวง 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

19 หมู่บ้าน ผู้ น า ชุ ม ช น เ กิ ด
แนวคิดในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชน/หมู่บ้านเกิด
ความเข้มแข็ง 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ต า บ ล แ ม่ ฟ้ า
หลวง 

ชุ มชน/ห มู่บ้ าน  มี
ความเข้มแข็ง 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  
 

เพื่อการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น 
อ ย่ า ง มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ตอบสนองต่อการพัฒนา
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข อ ง
ประชาชนในพื้นที่ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

19 หมู่บ้าน ผู้ น า ชุ ม ช น เ กิ ด
แนวคิดในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

6 สร้างจิตส านึกผู้มีหน้าที่เสียภาษี
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
ร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้
เสียภาษีเกิดแรงจูงใจใน
การเสียภาษีมากขึ้น 

ผู้ เสียภาษี จ านวน 
100 ราย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 100 คน ประชาชนมีจิตส านึก
ในการท าหน้าที่ เสีย
ภาษี และอบต.ได้รับ
ก า ร ช า ร ะ ภ า ษี
ครบถ้วน 

กองคลัง 

7 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 

การเลือกตั้งตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

400,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปเลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได้รับ
การพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

 
 
 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการบริหารงานบุคคล
เ งิน เดื อน ค่ าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ
การเมือง พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

 

16,200,000 16,300,000 16,500,000 16,500,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและ
สวัสดิการที่ดี 

ส านักงานปลัด 
ก อ ง ค ลั ง  , 
กองช่าง, 
กองการศึกษา 

2 โครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม 

เพื่ อสร้างเครือข่ายใน
เขต อปท. 

ต า บ ล แ ม่ ฟ้ า
หลวง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

19 หมู่บ้าน อปท.มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

ส านักปลัด 
(งานกฎหมาย
และคดี) 

3 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ส.
อบต.ผู้น าชุมชน พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ 
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติราชการและ
ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

คณะ ผู้บริหาร , 
สมา ชิ กสภ า ฯ , 
ผู้ น า ชุ ม ช น , 
พ นั ก ง า น ส่ ว น
ต าบล,พนักงาน
จ้าง  

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 50 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ รับความ รู้ ความ
เ ข้ า ใ จ  ส า ม า ร ถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
ร้อยละ 80 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สรุปผลงานกิจการ 
อบต. 

เพื่อเผยแพร่กิจกรรม/
โครงการให้ประชาชน
และส่วนราชการทราบ 

อ บ ต . แ ม่ ฟ้ า
หลวง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 4 ไตยมาส ผลการปฏิบัติ งาน
ของ อบต.ได้รับการ
เผยแพร่ 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างความสามัคคี
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง 

เ พื่ อ พั ฒ น า จิ ต ใ จ ใ ห้
ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรู้
คู่คุณธรรม สร้างความ
สามัคคี 

คณะผู้ บ ริ ห า ร 
สม า ชิ ก ส ภ า ฯ 
พ นั ก ง าน ส่ ว น
ต าบล พนักงาน
จ้าง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

70 คน ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมได้รับการ
ขัดเกลาจิตใจน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

ส านักงานปลัด 

6 รายจ่ายอ่ืนๆ  
- ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อประเ มินความพึ ง
พอใจของประชาชนต่อ
ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ก า ร
บริการประชาชนของ 
อ บ ต .  น า ม า สู่ ก า ร
ป รั บป รุ ง แ ล ะพัฒน า
ต่อไป 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
อ บ ต . แ ม่ ฟ้ า
หลวง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนในพื้น  อ บ ต . ไ ด้ ท ร า บ
เ ก่ียว กับความพึ ง
พอใจของประชาชน
ที่ มี ต่อการบริการ
เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ น า ไ ป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

ส านักปลัด 

7 เงินรางวัลน าจับตาม พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต า บ ล แ ม่ ฟ้ า
หลวง 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

19 หมู่บ้าน การปฏิบัติราชการ
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

8 เ งิ นสมทบกอ งทุ นบ า เ ห น็ จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เ พื่ อ เ ป็ น ข วั ญ แ ล ะ
ก าลังใจให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ 

ส านักงานปลัด, 
กองคลัง,กอง

ช่าง, กอง
การศึกษาฯ 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีขวัญก าลังใจ 
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

กองคลัง 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด, 
กองคลัง,กอง
ช่าง,กอง
การศึกษาฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

พื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

การปฏิบัติราชการ
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
, กองคลัง,กอง
ช่าง,กอง
การศึกษาฯ 

10 ค่าใช้จ่ายรับเสด็จ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับรับเสด็จต่าง ๆ 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

300,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

พื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

การเตรียมการรับ
เสด็จต่าง ๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส านักงาน อบต.เทอดไทย 
เพื่อบริหารสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอแม่ฟ้า
หลวง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

ศูนย์จัดซ้ือจัด
จ้างหน่วยการ
บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอแม่ฟ้า

หลวง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส 

เกิดความโปร่งใส 
ลดการทุจริตในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

สนง.ปลัด 

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

อ บ ต . แ ม่ ฟ้ า
หลวง 

600,000 200,000 200,00 200,00 4 ไตรมาส ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ใช้สอยส านักงาน อบต.แม่ฟ้า
หลวง  

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ส านักงาน ต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 

ทุกสว่นงานใน
กิจการ อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

 

2,700,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สนง.ปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการบริหารงานด้าน 
ค่าจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ต่างๆ ของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 

ทุกส่วนงานใน
กิจการ อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

1,000,000 
 

1,200,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สนง.ปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

5 สนับสนุนการบริหารงานด้าน 
ค่าจัดซ้ือ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 
 

ทุกส่วนงานใน
กิจการ อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

1,300,000 
 

1,300,000 1,400,000 1,300,000 ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สนง.ปลัด กอง
คลงั กองช่าง 
กองการศึกษา 

6 สนับสนุนการบริหารงานด้าน        
ค่าสาธารณูปโภค อบต.แม่ฟ้า
หลวง  

เพื่อสนับสนุนค่า
สาธารณูปโภค ต่างๆ 
เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 
 

ทุกส่วนงานใน
กิจการ อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สนง.ปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

7 สนับสนุนการบริหารงานด้าน 
ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของ อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อสนับสนุนบริหารงาน
ด้าน ปรับปรุง ซ่อมแซม 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 
 
 
 
 

ทุกส่วนงานใน
กิจการ อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สนง.ปลัด กอง
คลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น
ฉุ ก เ ฉิ น ไ ม่ ส า ม า ร ถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

พื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 
อบต.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

สนง.ปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษา 

9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

4 ไตรมาส การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร), 
กองช่าง 

10 ปรับปรุงและจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (ระบบ
มือ) 

เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ในการจัดเก็บภาษี 

ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 12 ครั้ง การจัดเก็บภาษีของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

11 ค่าปรับปรุงอุปกรณ์รถ EMS  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานและ
รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 ชุด - - 100,000 
 

- 1 ชุด การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกัน) 

 
 
 
 
 
 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการค่ารับวารสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ไ ด้ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
ปัจจุบันทันเหตุการณ์ 

ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

12 ครั้ง ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
บ้านเมือง 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อบริการประชาชนใน
การช าระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้ายค่า
แ ผ งลอย  ฯลฯ  นอ ก
สถานที่ 

ผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษี 100 ราย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

100 ราย ประชาชนเข้าถึงการ
บริการของ อบต.
เพิ่มมากขึ้น และ
ได้รับช าระภาษี
ครบถ้วน 

กองคลัง 

 
หมายเหตุ : 1. แบบ ผ.01 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
     2. แบบ ผ.01 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.07 
 
 

แบบ ผ.01 



ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

  แนวทางการพิจ ารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดหห้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ด าเนินการหห้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการหห้แล้วเสร็จภายหนหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศหช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์หนภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อหห้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

2.1 การสรปุสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติหนเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติหนเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพฒันา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกบัโครงการ 5 คะแนน  



(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างหหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน ภายหต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั 

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อหห้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหนเขตจงัหวัด  (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
3.4 วิสัยทัศน์  (5) 
3.5 กลยุทธ์  (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
3.8 แผนงาน  (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์หนภาพรวม  (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวมคะแนน 100 
 



2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงหช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยหช้ตัวแบบวัดผลหน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปหนหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ 
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หนโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยหช้แบบส าหรบัติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัตงิาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton 
(3) แบบมุง่วัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยหช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ 
Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายหต้กรอบข้อ (1) 

–(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าหช้จ่าย (Cost) 

เวลา (Time) เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้หรือไม่  
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน สง่เสรมิ ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

หนทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวหห้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  



 

องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 

2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการหหม่ๆ (Technology)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถหนการปรับตัวหห้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อหห้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์หนการปฏิบัติงานหนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยหนปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หนส่วนของการเมืองระดับท้องถ่ินน้ันยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองหนระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้หหญ่บ้านโดยราษฎรหนหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

หนสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองหนระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลต่อการเมืองหนระดับท้องถ่ินอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งหนระดับท้องถ่ินต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยหนการหาเสียง การหห้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเลือกหห้เฉพาะท้องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

หนอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรฐัที่มตี่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานหน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.หห้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 



หนส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถ่ินด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าหจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินหจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถ่ิน ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินหนทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถ่ินเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถ่ินควรพยายามปรับข้อเท็จจริงหนท้องถ่ินหห้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรฐั ซึ่งหนบางครั้งระเบยีบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนหนท้องถ่ินก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถ่ิน ที่จะประยุกต์หช้กฎหมาย หห้สามารถหช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าหห้ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อ อปท. ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องหนสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินหจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหนเรื่องของการแจกของหห้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งหห้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบหนทางลบหนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดหห้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรหห้ความสนหจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาหนประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานหนแต่

ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพื้นที่อาจเป็นสงัคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนหนเมือง) บางพื้นที่ประชาชนหห้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อหห้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนหนสังคมท้องถ่ินมากกว่าหนอดีต ดังนั้น บุคลากรหน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าหจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีหนสังคม



ท้องถ่ินยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งหนสังคม เพราะคงไม่มีสังคมหดหนประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หนปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการหช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงหห้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถ่ินหห้ความส าคัญหนการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมลูเพื่อ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยองิการ
คาดการณ์การพฒันาต่างๆอยู่ภายหต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับหหม่จะสง่ผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณหห้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติหนอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะหห้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าหห้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติหนอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรปูธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันน้ันจะท าหห้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถหนการแข่งขันสงู 



3. การเป็นภูมิภาคที่มกีารพฒันาทางเศรษฐกิจทีเ่ท่าเทียมกนั 
4. การเป็นภูมิภาคที่มกีารบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหนระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง หนยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น จุด

ชมวิวกิโลเมตรที่ 12 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
จะเข้ามาพักแรมกางเต้นท์หนช่วงฤดูหนาว เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ต้องหห้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาหนฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน 
หรือการอื่นหด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอั งกฤ ษและ
ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญหนการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆหน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการหหอ้ยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนหนพื้นที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการ
อื่นๆหนการเร่งรัดพัฒนาหห้ประชาชนหนพื้นที่มีทักษะหนการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

ศาสนา 
อาจเกิดความขัดแย้งหนการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาหนไทยมากข้ึน 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาครสิต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผูน้ับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวหนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีนระบุหนแผนปฏิบัติการเวียงจนัทร์ทีส่ าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลกัษณ์อาเซยีน ต้องสร้างความตระหนักรูถึ้งความแตกต่างหนมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การหช้มือซ้ายหนการส่งของหรือ
นามบัตรหห้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
 
 



การศึกษา 
หนพื้นที่ต าบลแม่ฟ้าหลวงประชาชนหนพื้นที่ มีหลากหลายชนเผ่า หลากหลายภาษา 

โดยเฉพาะภาษาจีน ประชาชนหนหมู่บ้านห้วยไร่สามัคคี ได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนหห้แก่เด็กๆ เพื่อน าร่อง
ไปสู่โครงการอื่นๆหนการเร่งรัดพัฒนาหห้ประชาชนหนพื้นที่มีทักษะหนการสนทนาภาษาเพิ่มมากขึ้น 

ศาสนา 
อาจเกิดความขัดแย้งหนการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาหนไทยมากข้ึน 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาครสิต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผูน้ับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวหนวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีนระบุหนแผนปฏิบัติการเวียงจนัทร์ทีส่ าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลกัษณ์อาเซยีน ต้องสร้างความตระหนักรูถึ้งความแตกต่างหนมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การหช้มือซ้ายหนการส่งของหรือ
นามบัตรหห้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึน  

ปัญหาการแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน ์กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพิ่มข้ึนอย่างมากจากชนน้ันที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาหนไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงต้องหห้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศหนไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งหจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานหนไทยมากข้ึน 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท าหห้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดิน
หห้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าหหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

 



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
ด้านการเมืองหนระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศหดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาหห้ตอบสนองการหห้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

หห้บริการหนด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการหช้ภาษาอังกฤษหห้อยู่หนระดับที่สื่อสารกับผู้หช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


