
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561  

*************************** 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 เมื่อคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันจันทร์ที่  12  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
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ค าน า 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม เติม ครั้ งที่  3 พ.ศ.2561                  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ฉบับนี้เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถ่ินในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์
การพัฒนาต าบล ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แนวทางการ
พัฒนาหลายๆ แนวทางอันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนที่มีส่วนร่วมก าหนดไว้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มเติมข้ึนรวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทองถ่ินต่อไป 
 

คณะผู้จัดท า 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  หน้า 

เหตุผลและความจ าเป็น          1 
 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561   

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา (ผ.07)       1-5 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)        6-9 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)        10 
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)         11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                     
การคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี  
ความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหารการเมือง
การปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับ
เพื่อให้การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (LPA) ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปใน
ทิ ศท าง เดี ยวกั น  ต ามห นั งสื อด่ วนที่ สุ ด  ที่  ม ท  0810.7/ว  1081 โดยอ าศัยอ าน าจตาม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และเพื่อปฏิบัติ             
ตามนโยบายของรัฐบาล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  

แนวทางการพฒันา  : ก่อสร้าง ปรบัปรุง ถนนสะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิง่ปลูกสร้าง 
เพ่ิมเติม จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,738,000 บาท 
แนวทางการพฒันา  :  พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 
เพ่ิมเติม จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,215,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการใหบ้ริการสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ิมเติม จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน  380,000 บาท รวมสี่ปเีป็นเงิน  1,520,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารงานทั่วไป 

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน  
  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ิมเติม จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 40,600 บาท 

 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
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 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
และห้องอาบน้้า (จุดชมวิว 
กม.12.5)  

เพื่อให้มีห้องสุขา            
และห้องอาบน้้า ส้าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 

1. ก่อสร้างห้องสุขา
หญิง 3 ห้อง ก่อสร้าง
ห้องอาบน้้าหญิง 2 ห้อง  
2. ก่อสร้างห้องสุขา
ชาย 3 ห้อง ก่อสร้าง
ห้องอาบน้้าชาย 2 ห้อง 

610,000 - -  -  จ้านวนห้องสุขา 
และห้องอาบน้้า

ที่ก่อสร้าง 

มีห้องสุขาและห้อง
อาบน้้า บริการ
นักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้้า
ขุ่น  

-เพื่อให้มีอาคารเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยน้้าขุ่น ส้าหรับจัดการ
เรียนการสอน และจัด
กิจกรรมต่างๆอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
ขนาดกว้าง 13.40 เมตร 
ยาว 19.40 เมตร สูง 
6.25 เมตร จ้านวน ๑ 
หลัง 

- 1,800,000 - - จ้านวนอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ก่อสร้าง  

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้มาตรฐาน ม่ันคง 
ถาวร และปลอดภัย 
ส้าหรับจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเพียงพอ
และทั่วถึงในการ
ให้บริการแก่ประชากร
ระดับปฐมวัยในเขต
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

กองช่าง 
กอง 

การศึกษาฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



3 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอาข่าป่ากล้วย 

-เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสนามเด็กเล่น
ให้เหมาะสมและปลอดภัย
ให้แก่เด็กปฐมวัย และเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาข่า
ป่ากล้วย 
-เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

ปรับปรุงอาคารสถานที่
และสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
อาข่าป่ากล้วย ให้
เหมาะสมและปลอดภัย
ให้แก่เด็กปฐมวัย 
 

200,000 - -  -  1 แห่ง 
-จ้านวนของ
อาคาร  
-จ้านวนของ
สนามเด็กเล่น 

-มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
ม่ันคง ถาวร และ
ปลอดภัย และเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอาข่าป่ากล้วย 
-เด็กปฐมวัยมีสถานที่
และสนามเด็กเล่น
เป็นแหล่งสร้าง
ปัญญาการเรียนรู้ 

กองช่าง 
กอง 

การศึกษาฯ 

4 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
บริเวณปากทางเข้าบ้าน
ป่ากล้วย ถึงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านอาข่าป่า
กล้วย จ้านวน  16 จุด 

 128,000 - -  -  1 แห่ง จ้านวน
โคมไฟ   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุม่จังหวัดกลุม่อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.01 



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 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ระบบประปา บ้านห้วยน้้า
ขุ่น  
หมู่ 18 
 

-เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมู่บ้าน 
-เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ในการขาดแคลนน้้าอุปโภค 
บริโภค บ้านห้วยน้้าขุ่น  
หมู่ 18 

ถังเก็บน้้า คสล. 
จ้านวน 2 ถัง 

386,100 - - - จ้านวนถังเก็บน้้า
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขา หมู่ 16 บ้านป่า
ยางมูเซอ – ป่ายางอาข่า  

-เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้อุปโภค 
บริโภค ทุกครัวเรือน 

ระบบประปาภูเขา 
ระยะ 7,500 เมตร  

600,000 - - - จ้านวนครัวเรือน
ที่มีน้้าใช้อุปโภค 

บริโภค 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภค บริโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กและระบบประปา 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถังเก็บน้้า
และระบบประปามีสภาพใช้งาน
ได้ดี 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถังเก็บน้้าและระบบ
ประปา บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 18 

218,500 - - - จ้านวนถังเก็บน้้า
และระบบ

ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

สามารถเก็บน้้า 
และจ่ายน้้าได้
ตลอดปี 

กองช่าง 

 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 19 หมู่บ้าน 
เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(ตาม นส.ท่ี มท 0810.5/ว 109 
ลว.15 มกราคม 2561 เร่ือง
แนวทางการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

เพื่อให้หมู่บ้านในต าบล 
แม่ฟ้าหลวงมีการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

อุดหนุนเงินให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 19 
หมู่บ้านๆ ละ 
20,000 บาท 

380,000 380,000 380,000 380,000 พื้นที่ต าบลแม่ฟ้า
หลวง จ านวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
เงินอุดหนุน 

หมู่บ้านในต าบลแม่
ฟ้าหลวงด าเนิน
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2560 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : สง่เสรมิการให้บริการสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน 
เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
(ตาม นส.ท่ี มท 0810.5/ว 
109 ลว.15 มกราคม 
2561 เร่ืองแนวทางการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) 

เพื่อให้หมู่บ้านใน
ต าบล 
แม่ฟ้าหลวงมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 

อุดหนุนเงินให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 
19 หมู่บ้านๆ ละ 
20,000 บาท 

380,000 380,000 380,000 380,000 พื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน 

หมู่บ้านในต าบล
แม่ฟ้าหลวงด าเนิน
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

ส านักงาน
ปลัด 
(งาน

สาธารณสุข) 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
19 หมู่บ้าน 

รวม   1  โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 - - - - 
 

แบบ ผ.02 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วย
ในเขตพื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องผลิตออกซิเจน 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,900 - - - ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 
งานป้องกันฯ 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วย
ในเขตพื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

-ถังออกซิเจน ขนาด 6 
คิว จ านวน 3 ถัง -เกจ์ 
ออกซิเจน 3 ชุด  พร้อม
ขวดน้ า แรงดัน 3500 
PSI  

17,700 - - - ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 
งานป้องกันฯ 

รวม 40,600 - - -  
 
 

แบบ ผ.08 


