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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าน า 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้ าหลวง ฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินในระดับต าบล                     
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ฟ้าหลวง จากข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ            
แผนชุมชน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีส่วนร่วมก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่ฟ้าหลวง จึงเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่  4 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่ เพิ่มเติม ข้ึนรวมทั้ งท าให้ เกิดประโยชน์กับประชาชนในทองถ่ิน                
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง” 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ประชาคมท้องถ่ิน
ตามสัดส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ภาครัฐ และเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล              
แม่ฟ้าหลวง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้งที่  4             
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                     
การคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี  
ความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหารการเมือง
การปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี          
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์              
ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง                
ที่แถลงต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   

แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน  

เพ่ิมเติม จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 240,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  

แนวทางการพฒันา  : ก่อสร้าง ปรบัปรุง ถนนสะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิง่ปลูกสร้าง 
เพิ่มเตมิ จ านวน  97  โครงการ  
แนวทางการพฒันา  :  พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 
เพิ่มเตมิ จ านวน 25   โครงการ  
แนวทางการพฒันา  :  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 
เพิ่มเตมิ จ านวน 17   โครงการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการใหบ้ริการสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ิมเติม จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 50,000 บาท  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารงานทั่วไป 



แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน  
  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ิมเติม จ านวน 13 โครงการ รวมเป็นเงิน 312,550.- บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 98,000.- บาท 

 
 
 
 ในการน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

 การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี ให้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๔) ผู้บริหารท้องถ่ินพจิารณาอนุมัติรา่งแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1. เพื่อพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
  2. เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
  3. เพื่อพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  4. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
  5. เพื่อพฒันาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  6. เพื่อพฒันาด้านการเมืองการบรหิาร 

3. ขั้นตอนการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงรายที่  2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหเ้ข้มแข็งและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านห้วยน ้าขุ่น 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
เช่นโกโก้ , อโวคาโด้   
 

- 50,000 - - 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วย
น ้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ 
กลุ่มพัฒนาสตรี 

กลุ่มพัฒนาสตรี
อบรมท้าน ้าพริก
,เครื่องแกง 

- 20,000 - - 30 คน กลุ่มมีความรู้ในการ
พัฒนามาชีพและการ
แปรรูปและการถนอม
อาหาร 

ส้านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยน ้า
ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ 
กลุ่มผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้สูงอายุอบรม
ท้าไม้กวาด, จักสาน
ไม้ไผ่ 

- 20,000 - - 30 คน กลุ่มมีความรู้ในการ
พัฒนามาชีพ 

ส้านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
4 โครงการส่งเสริมอาชีพ

บ้านห้วยไร่สามัคคีหมู่ 2 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มพัฒนาสตรี 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
1.ท้าไส้กรอกยูนาน 
2.ท้าเต้าหู้ยี  
3.ท้าผักกาดดอง 
4.ถั่วเน่าจีนยูนาน 
5.พับกระดาษไหว้เจ้า 

- 100,000 - - 50 คน กลุ่มมีความรู้ในการ
พัฒนามาชีพและการ
แปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 
 

ส้านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
พัฒนาสตรี 

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มพัฒนาสตรี 
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 
 

- 20,000 - - 30 คน กลุ่มมีความรู้ในการ
พัฒนามาชีพและการ
แปรรูปและการถนอม
อาหาร 

ส้านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

6 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านสี่หลัง หมู่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
อโวคาโด 

- 50,000 - - 30 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ 

บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน
สามารถมีรายได้เสริม 

อบรมท้าไม่กวาด
ให้กับประชาชนบ้าน
สามัคคีใหม่  

- 20,000 - - จ้านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
อบรมอาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 
 

ส้านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

8 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 

- 50,000 - - 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

9 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านป่ายางลาหู่
,ป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 

- 50,000 - - 40 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

 
10 โครงการส่งเสริมปลูกพืช

เศรษฐกิจ บ้านห้วยน ้าขุ่น 
หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก
ทุเรียน, อโวคาโด้ ,
มังคุด,ลองกอง, 
มะพร้อมอ่อน 

- 50,000 - - 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

 

 
 
 
 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
บ้านห้วยน ้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริมและ
ลดต้นทุนการผลิต 

อบรมท้าปุ๋ยหมัก, 
น ้าหมัก,ฮอร์โมน, 
อินทรีชีวภาพ 

- 50,000 - - 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

 

แบบ ผ.01 



12 โครงการปลูกผักกางมุ้ง 
ปลอดสารพิษ บ้านห้วยน ้า
ขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

อบรมให้ความรู้
เกษตรกรการปลูก
ผักกางมุ้ง ปลอด
สารพิษ 

- 50,000 - - 50 หลังคา
เรือน 

ประชาชนได้บริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

 

13 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านห้วยน ้าขุ่น 
หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 

- 50,000 - - 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

 
 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. พร้อมฟุตบาท บ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา และ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้าขนาดใหญ่ 
ตั้งแต ่3 แยกหน้าบ้านนาย
สาม บุญรัตน์ ถึง แยกหน้า
ตลาดชุมชนต้าบลแม่ฟ้า
หลวง ยาว 1,000 เมตร 

- 3,000,000 - - รางระบายน้้า
พร้อมฟุตบาทที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาและน้้าไม่
ท่วมขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 1.20 
เมตร ยาว 50 เมตร จาก
บ้านนายจันทร์เป็นต้น
ไป  

-  
38,000 

- - ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 1.20 
เมตร ยาว 100 เมตร 
จากบ้านนายบุญส่งเป็น
ต้นไป  

- 75,000 
 

- - ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

1 สาย จากรร.จีน  
ถึงอ่างห้วยไร่สามัคคี  
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 

- 5,000,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

1 สาย จากสุสาน ถึงอ่าง
ห้วยไร่สามัคคี กว้าง 4 ม.
ยาว 4,000 ม. 

- 10,000,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านป่าคา 
หมู่ 3 

เพื่อใช้เป็นอาคารส้าหรับ
เก็บของประจ้าหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 1 
หลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 
12 เมตร 

- 883,200 - - อาคาร 1 หลัง มีอาคารที่มั่นคงถาวร
สามารถเก็บของได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

1 สาย ทางทิศตะวันออก
ของหมู่บ้าน กว้าง 3 ม. 
ยาว 700 ม. 

- 1,308,300 - - ถนน 1 สาย สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

1 สาย ด้านหลังอาคาร
ประชาสงเคราะห์ กว้าง 3 
ม. ยาว 700 ม.  

- 1,308,300 - - ถนน 1 สาย สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

2 สาย เข้าพ้ืนที่การเกษตร  
สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร  
ยาว 600 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- 3,345,600 
 

- - ถนน 2 สาย สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 4 จุด 
1.กว้าง 3 x 300 ม 
2. กว้าง 3 x 100 ม 
3.กว้าง 3 x 500 ม 
4. กว้าง 3 x 2,500 ม 

- 7,200,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

11 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
หมู่บ้าน บ้านขาแหย่งพัฒนา 
หมู่ 5 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดง
ชื่อหมู่บ้าน 

ป้ายชื่อหมู่บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ 5 
กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. 

-  
400,000 

- - ป้ายชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวน 1 ป้าย 

มีป้ายแสดงชื่อหมู่บ้าน
ขาแหย่งพัฒนา 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
สาธารณะประจ้าหมู่บ้าน 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

ห้องสุขา  
จ้านวน  4  ห้อง 

- 250,000 - - ห้องสุขา  
จ้านวน 4  ห้อง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกด้านสุขอนามัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ในสุสาน บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ 5 

เพื่อใช้เป็นศาลาที่พักใน
การประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพ 

ศาลาที่พัก จ้านวน 1 หลัง 
สุสานบ้านขาแหย่งพัฒนา 
6x12 ห้องน้้า 2 ห้อง 

- 810,000 - - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพ 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมจุดดิน
สไลด์ บ้านขาแหย่งพัฒนา 
หมู่ 5 

เพื่อซ่อมแซมและป้องกัน
ดินสไลด์ 

จุดดินสไลด์ ข้าง
โรงเรียนบ้านขาแหย่ง
พัฒนา 

- 10,000,000 - - 1 จุด ดินหยุดสไลด์และ
ป้องกันการสไลด์ของ
ดิน 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ 5 

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ให้มีสภาพที่
ใช้งานได้ ม่ันคง ถาวรและ
ปลอดภัย 

อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 
5 

- 500,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์ 1 
หลัง 

มีอาคารที่มั่งคง ถาวร
และปลอดภัยปลอดภัย  

กองช่าง 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างอาคารขาย
ผลผลิตทางการเกษตร 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อใช้เป็นอาคารขาย
สินค้าทางการเกษตรของ
หมู่บ้าน 

อาคารขายผลผลิตทาง
การเกษตร 1 หลัง 
กว้าง 6 ม. ยาว 18 ม. 
สูง 4 ม. 

- 1,026,000 - - มีอาคารส้าหรับ
ขายผลผลิตทาง

การเกษตร 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีสถานที่ออกก้าลัง
กายของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ลานกีฬา 1 แห่ง 
 กว้าง 10 ม. ยาว 15 ม. 

- 104,550 - - ลานกีฬาที่
เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านมีลานกีฬา
ส้าหรับออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล.  บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 
6 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกป้อง
การดินทะลาย 

รางระบายน้้า คสล.  
1 แห่ง ยาว 350 ม. 

- 1,085,000 - - รางระบายน้้า 
คสล. 1 แห่ง 

 

น้้าไหลสะดวก  กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
หมู่บ้าน  
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีป้ายแสดงชื่อ
หมู่บ้านลาหู่ป่ากล้วย 

ป้ายชื่อหมู่บ้านลาหู่ป่า
กล้วย จ้านวน 1 ป้าย 
กว้าง 3 ม. สูง 3 ม. 

- 400,000 - - ป้ายชื่อหมู่บ้าน 1 
ป้าย 

แสดงป้ายชื่อหมู่บ้านได้
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างศาลา 
(จุดฝายน้้าอุปโภค บริโภค) 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีอาคารพักส้าหรับ
จุดฝายน้้าอุปโภค บริโภค 

อาคาร 1 หลัง  
กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. 

- 237,500 - - อาคารที่เพิ่มขึ้น มีอาคารส้าหรับพัก 
จุดฝายน้้าอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

21 โครงการเปลี่ยนหลังคา            
ยุ้งฉางข้าวและอาคาร
ประกอบ 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีหลังคายุ้งฉางที่ไม่
รั่วซึมป้องกันข้าวเปียก
จากน้้าฝน 

เปลี่ยนหลังคายุ้งฉางข้าว
และอาคารประกอบ 1 
แห่ง 
กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. 

- 300,000 - - หลังคายุ้งฉางที่
เปลี่ยนใหม่ 

ข้าวไม่เปียกน้้าฝน กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการเปลี่ยนหลังคา
บ้านพักสาธารณะและ
อาคารประกอบ 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีหลังคาบ้านพักที่มี
สภาพใช้งานได้ดี 

เปลี่ยนหลังคาบ้านพัก
สาธารณะและอาคาร
ประกอบ 1 แห่ง 
กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 

- 300,000 - - หลังคาบ้านพัก
สาธารณะที่
เปลี่ยนใหม่ 

ฝนไม่รั่วใช้งานได้ดี กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน  
I-Section เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติมีสภาพที่เดินได้
สะดวก ปลอดภัย 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
1 แห่ง กว้าง 1 เมตร 
ระยะทางยาว 4 กม. 
 

- 2,788,000 - - เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติที่
ปรับปรุง 

มีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

24 โครงการก่อสร้างถังดัก
ตะกอนน้้าอุปโภค บริโภค 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีน้้าสะอาด อุปโภค 
บริโภค 

ถังดักตะกอนน้้าอุปโภค 
บริโภค 1 แห่ง กว้าง 4 
ม. ยาว 6 ม. 

- 300,000 - - ถังดักตะกอน  
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้้าสะอาด 
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 300 ม. 

- 523,000 
 

- - ถนน 1 สาย สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการขยายถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้้า คสล. 
พร้อมตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้้า คสล. พร้อม
ตะแกรงเหล็กปิดรางระบาย
น้้า 
จากยานยนต์ดอยตุง ไปถึง
บ้านเลขที่ 46 กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 85 เมตร   
 

- 352,400 
 

- - ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 2 สาย 
1.ตั้งแต่บ้านเลขที ่36 ถึงเลขที ่
12 กว้าง 2.5 ม. ยาว 128 ม. 
2.ตั้งแต่บ้านเลขที ่7 ถึง
บ้านเลขที่ 11/2 กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 90 ม. 

- 379,900 
 

 

- - ถนน 2 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเดินเท้า
ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 3 จุด 
1. จากบ้านเลขที่ 2/2 ถึง
บ้านเลขที่ 67 ถนนกว้าง 1.5 ม. 
ยาว 128 ม. 
2. จากบ้านเลขที่ 10 ถึง
บ้านเลขที่ 81 ถนนกว้าง 1.5 ม. 
ยาว 160 ม. 
3. จากบ้านเลขที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 
80 ถนนกว้าง 1.5 ม. ยาว 80 ม. 

- 384,800 
 
 

- - ถนน คสล.
ทางเดินเท้า

ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้้า คสล.  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้รางระบายน้้ามี
สภาพใช้งานได้ดี  
น้้าไหลผ่านสะดวก 

ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล. 
ภายในหมู่บ้านจ้านวน 2 จุด 
1. จากบ้านเลขที่ 10 ถึง

บ้านเลขที่ 80 ยาว 40 เมตร 
2. จากบ้านเลขที่ 50 ถึง

บ้านเลขที่ 12 ยาว 40 ม. 

248,000 - 
 

- - รางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน 

น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
ดินทะลาย 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ทางไปสุสาน 
จ้านวน 3 สาย 
1. ทางไปสุสานพุธ กว้าง 3 
ม. ยาว 80 ม. 
2. ทางไปสุสานคริส กว้าง 3 
เมตร ยาว 250 ม. 
3.ทางไปสุสานบรรพบุรษ 
กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. 

- 1,108,300 
 

- - ถนน 3 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร (นวุติไซด์1)  
กว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม. 

- 4,182,000 
 

- - ถนน 1 สาย สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

32 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์หัต
กรรม  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ศูนย์หัตกรรมมี
สภาพใช้งานได้ดี ม่ันคง 
แข็งแรง ปลอดภัย 

อาคาร 1 ชั้น  
กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. สูง 
7 ม. 

- 684,000 
 

- - 1 แห่ง 
 

มีศูนย์หัตกรรมที่ ม่ันคง 
แข็งแรง ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างหอประชุม 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้ในการประชุม
หมู่บ้านและกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารหอประชุม 
กว้าง 6 ม.  ยาว 23 ม. 
สูง 9 ม. 

- 3,000,000 - - หอประชุมที่
สร้าง 

มีสถานที่ส้าหรับประชุม
อย่างเพียงพอต่อ
จ้านวนประชากร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การขายผลผลิตทาง
การเกษตร 

อาคารร้านค้าชุมชน กว้าง 
3 ม.  ยาว 30 ม. 

- 2,000,000 - - มีอาคารส้าหรับ
ขายผลผลิตทาง

การเกษตร 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ศาลาอเนกประสงค์ 1 
หลัง กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 
สูง 6 ม. 

- 228,000 - - ศาลาอเก
ประสงค์ที่
ก่อสร้าง 

หมู่บ้านมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการขยายถนน คสล. 
พร้อมเรียงหิน 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. 1 จุด 
พร้อมเรียงหิน 
จากบ้านเลขที่ 69 ถึง 
บ้านเลขที่ 15 กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 96 ม.   

- 100,368 
 

- - ขยายถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
ก้าลังกาย 

กว้าง 15 ม. ยาว 25 ม. - 250,000 - - สนามฟุตซอลที่
ก่อสร้าง 

เยาวชนได้ออกก้าลัง
กาย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านลาบา หมู่ 8  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล.จากโค้งสุสาน
ถึงทางขึ้นบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน  กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 

- 278,800 - - ถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

39 โครงการก่อสร้างผนังก้ันดิน
ทลาย พร้อมราวเหล็กก้ัน  
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อป้องกันดินสไลด์ ผนังก้ันดิน สูง 5 เมตร  
ยาว 50  เมตร 
ราวเหล็กสูง 1 ม. 

- 300,000 - - ผนังก้ันดินที่
ก่อสร้าง 

ดินหยุดสไลด์  กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อใช้เป็นที่พักร้อน
ภายในหมู่บ้าน 

ศาลาที่พัก ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 1 หลัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. 

- 190,000 - - ศาลาที่พักที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีศาลาที่พัก
ร้อนภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 
เมตร  จ้านวน 1 สาย 
ตั้งแต่บ้านน.ส.กัลยา โสภณ
ถาวรชัย ถึง บ้านนางมาลี 
อภิเสถียรพงศ์ ยาว 300 ม. 

- 840,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. พร้อมตะแกรงเหล็กปิด 
รางระบายน้้า 
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อให้รางระบายน้้ามี
สภาพใช้งานได้ดี น้้าไหล
ผ่านสะดวก 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ตะแกรงเหล็กปิดรางระบาย
น้้า 0.40 x 250 
จ้านวน 2 จุด  

- 760,000 
 

- - รางระบายน้้าที่
ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
ดินทะลาย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ภายในสุสาน 
บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้มีศาลาที่พักในการ
ประกอบพิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พักภายในสุสาน 1 
หลัง กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. 

- 152,000 - - ศาลาที่พักเพิ่ม 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักส้าหรับ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างห้องสุขา
สาธารณะภายในสุสาน 
บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้บริการประชาชนใน
เวลาประกอบพิธีฌาปนกิจ 

ห้องสุขาจ้านวน 2 ห้อง 
 กว้าง 3 ม. ยาว 4 ม. พร้อม
โถฉี่ 2 โถ พร้อมแท่นน้้าเส้น
รอบวง 1.20 ม. จ้านวน 5 
แท่น 

- 177,600 - - ห้องสุขาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุข 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. 2 สาย  
เข้าสวนกาแฟ 
สายที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 3 ม.  
ยาว 250 ม. 

- 1,045,500 - - ถนน คสล 2 
สาย 

มีเส้นทางขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. พร้อมตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า 
บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้้า  
จุดที่ 1 ยาว 150 ม. 
จุดที่ 2 ยาว 330 ม. 

- 1,488,000 - - รางระบายน้้า
พร้อมตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านผาบือ หมู่ 9 

เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บของ 
และประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 
จ้านวน 1 หลัง 2 ช้ัน 
ขนาด 6 x 12 เมตร 
 

- 684,000 - - อาคาร 1 หลัง มีอาคารเก็บของและ
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผาบือ หมู่ 9 

เพื่อให้มีเส้นทางไปสู่ต้นน้้า
ที่สะดวก และปลอดภัยใน
การสัญจร 

ถนน คสล. ทางไปต้นน้้า 
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- 418,200 - - ถนน คสล. 1 
สาย 

มีเส้นทางไปต้นน้้าที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ภายในหมู่บ้าน  

บ้านผาบือ หมู่ 9 

เพื่อใช้เป็นที่พักร้อน
ภายในหมู่บ้าน 

ศาลาที่พักภายในหมู่บ้าน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 3 เมตร 

- 228,000 - - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

ประชาชนมีที่พักร้อน
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
ที่สัญจรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ทางไป
สุสาน กว้าง 4 ม ยาว 100 
ม. 

- 314,800 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ภายในสุสาน  
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีศาลาที่พักในการ
ประกอบพิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พักภายในสุสาน 1 
หลัง กว้าง 6 ม. ยาว 12 
ม. 

- 705,600 - - ศาลาที่พักเพิ่ม 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักส้าหรับ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

52 โครงการซ่อมแซมรางระบาย
น้้าภายในหมู่บ้าน  
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้รางระบายน้้ามี
สภาพพร้อมใช้งาน น้้าไหล
สะดวก 

รางระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน กว้าง 0.50 ม 
ยาว 100 ม. 

- 320,000 - - รางระบายน้้าที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
น้้าท่วม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 
 บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีศาลา
อเนกประสงค์ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ศาลาอเนกประสงค์  
1 หลัง กว้าง 6 ม. 
ยาว 6 ม. 

- 352,800 - - ศาลา
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 1 หลัง 

มีศาลาอเนกประสงค์ใน
การประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ในหมู่บ้าน  
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อก้าจัดขยะภายใน
หมู่บ้าน 

เตาเผาขยะ จ้านวน 2 เตา 
กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. 

- 500,000 - - จ้านวนเตาเผา
ขยะที่ก่อสร้าง 

ปริมาณขยะลดลง กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างห้องสุขา
สาธารณะภายในสุสาน  
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้บริการประชาชน
ในเวลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ 

ห้องสุขาจ้านวน 4 ห้อง 
กว้างห้องละ 2 เมตร ยาว 
2 เมตร 

- 61,200 - - ห้องสุขาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุข 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬา คสล. กว้าง 30 
เมตร ยาว 60 เมตร  

- 1,416,000 - - ลานกีฬาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนในหมู่บ้านได้
ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. 1 สาย  
เข้าพื้นที่การเกษตร กว้าง 
3 ม. ยาว 770 ม. 

- 1,820,000 - - ถนน คสล 1 
สาย 

มีเส้นทางขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

58 โครงการสร้างตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้้า  
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้าภายในหมู่บ้าน 
4 จุด จุดที่ 1 ยาว 68 ม.  
จุดที่ 2 ยาว 18 ม. จุดที่ 3 
ยาว 49 ม. จุดที่ 4 ยาว 
94 ม. 

- 420,000 - - ภายในหมู่บ้าน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. พร้อมตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า  
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ตะแกรงเหล็กปิดรางระบาย
น้้า หน้าบ้านอาก่า อายี ถึง 
ล้าห้วย ยาว 157 ม. 
ตะแกรงเหล็ก ยาว 80 ม 

- 370,000 - - รางระบายน้้า
พร้อมตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. พร้อมตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ตะแกรงเหล็กปิดรางระบาย
น้้า จากบ้านนายวิชัย แยมือ 
ถึง ล้าห้วย ยาว 182 ม. 
ตะแกรงเหล็กยาว 100 ม. 

- 450,000 - - รางระบายน้้า
พร้อมตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล.  
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้้า คสล. จาก
บ้านนายอาฟา หล่อชา 
ถึง ล้าห้วย ยาว 205 ม.  

- 300,000 - - รางระบายน้้า
พร้อมตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
ภายในสุสานประจ้าหมู่บ้าน 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11  

เพื่อให้มีลานประกอบพิธี
ฌาปนกิจ ประจ้าหมู่บ้าน 

ลาน คสล.ภายในสุสาน
ประจ้าหมู่บ้าน กว้าง 
580 ตรม 

- 500,000 - - ลาน คสล 1 แห่ง มีสถานที่ประกอบพิธี
ฌาปนกิจที่สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างห้องประชุม
ประจ้าหมู่บ้าน  
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้ประชุมประจ้า
หมู่บ้าน 

ห้องประชุม กว้าง 4 ม. 
ยาว 8 ม. 

- 320,000 - - อาคารห้อง
ประชุม 1 หลัง 

มีสถานที่ส้าหรับประชุม
ประจ้าหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 

- 300,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์

ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีอาคารที่มั่นคง ถาวร 
สะดวกปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ในหมู่บ้าน  
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อก้าจัดขยะภายใน
หมู่บ้าน 

เตาเผาขยะ  
จ้านวน 2 เตา 

- 500,000 - - จ้านวนเตาเผา
ขยะที่ก่อสร้าง 

ปริมาณขยะลดลง กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 2 
ชั้น 1 หลัง กว้าง 6 ม. 
ยาว 12 ม.  

- 1,500,000 - - อาคารที่ก่อสร้าง มีสถานที่ส้าหรับจัด
กิจกรรมของชุมชน 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. 2 สาย เข้า
พื้นที่การเกษตร กว้าง 3 
ม. ยาว 900 ม. 

- 2,200,000 - - ถนน คสล 2 
สาย 

มีเส้นทางขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
ทางเข้าสุสาน  
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
ที่สัญจรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล 1 
สาย ทางเข้าสุสาน กว้าง 
3 ม. ยาว 35 ม. 

- 100,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ในสุสาน  
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีศาลาที่พักใน
สุสาน ในการประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พักในสุสาน  
1 หลัง กว้าง 6 ม. ยาว 
12 สูง 3 ม. 

- 200,000 - - ศาลาที่พัก
เพิ่มขึ้น 1 หลัง 

มีศาลาที่พักในสุสาน 
ในการประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

กองช่าง 

 

 

 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. 2 สาย 
เข้าพื้นที่การเกษตร ไฟ
ป่าเก่า กว้าง 3 ม. ยาว 
950 ม 

- 2,250,000 - - ถนน คสล 2 
สาย 

มีเส้นทางขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการขยายถนน คสล 
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
ที่สัญจรได้สะดวก 

ขยายถนน คสล ภายใน
หมู่บ้าน กว้าง 190 ซม. 
ยาว 13 ม. 

- 20,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการขยายถนน คสล 
พร้อมเทลาน คสล  
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
ที่สัญจรได้สะดวก 

ขยายถนนพร้อมเทลาน 
คสล ข้างศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร กว้าง 9 ม. ยาว 
9.60 ม. 

- 70,000 - - ถนน 1 สาย 
และลาน คสล.  

 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการเรียงหิน   
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อป้องกันดินสไลด์ เรียงหินข้างถนนจากปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน ยาว 20 
เมตร สูง 1 เมตร 

- 18,000 - - ปริมาณหินที่
เรียง 

ดินไม่สไลด์ ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุม พร้อมโรงครัว  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้ส้าหรับจัดประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

อาคารห้องประชุม พร้อม
โรงครัว กว้าง 10 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- 1,176,000 - - ห้องประชุมและ
โรงครัวที่ได้
ก่อสร้าง 

ชุมชนมีห้องประชุม 
และโรงครัว ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. พร้อมตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้้า  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้้า คสล. 
พร้อมตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า  ยาว 200 
 

- 650,000 - - รางระบายน้้า
พร้อมตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

76 โครงการก่อสร้างฝาปิด 
ถังเก็บน้้า  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ตะกอน ต่างๆ ตกลงในถัง
น้้า 

ฝาปิดถังน้้าจ้านวน 3 ถัง - 150,000 - - ฝาปิดถังน้้า ชุมชนมีน้้าสะอาดไว้ใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- 2,361,000 - - ถนน คสล. 1 
สาย 

มีเส้นทางขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าสุสาน  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ทางไปสุสาน 
จ้านวน1 สาย กว้าง 3 ม. 
ยาว 100 ม. 

- 236,100 
 

- - ถนน คสล 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ภายในสุสาน พร้อมก่อสร้าง
ห้องสุขา  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาประกอบพิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พักกว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร  
ห้องสุขา 2 ห้อง กว้าง 
1.5 เมตร ยาว 2 เมตร 

- 359,500 - - ศาลาที่พักและ
ห้องสุขาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกเวลาประกอบ
พิธีฌาปณกิจและ 
ด้านสุขอนามัย 

กองช่าง 

80 โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูน
ส่องทางจราจร  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้ส่องทางจราจร  
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งกระจกโค้งนูน  
จ้านวน 2 จุด ขนาด 18 
น้ิว  

- 6,000 - - กระจกโค้งนูนที่
ติดตั้ง 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์  
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 10  ยาว 15 เมตร 
จ้านวน 1 หลัง 

- 1,600,000 - - ศาลา 1 หลัง มีศาลาประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล.เข้าซอยหมวด 1  
ซอย 1 กว้าง 2.5 ม. ยาว 170 ม. 
ซอย 2 กว้าง 2 ม. ยาว 60 ม. 
ซอย 3 กว้าง 2 ม. ยาว 35 ม. 
หมวด 2 ซอย 1 กว้าง 2 ม.  
ยาว 42 ม. 
ซอย 2 กว้าง 2 ม. ยาว 40 ม. 
หมวด 3ซอย 1 กว้าง 2 ม.  
ยาว 25 ม. 
หมวด 4 ซอย 1 กว้าง 2 ม.  
ยาว 90 ม. 

- 628,700 - - ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าสุสาน  
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ทางไปสุสาน จ้านวน 2 
สายสาย 1 จากวัดคาทอลิกถึง
หน้าอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 3 
ม. ยาว 261 ม. สาย 2 ถนเข้า
สุสานคาทอลิกบ้านป่าไม้ กว้าง 2 
ม. ยาว 60 ม. 

- 553,600 - - ถนน คสล 2 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

84 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. 2 จุด  
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

จุด 1 รางระบายน้้า คสล. 
ยาว 308 ม. จากบ้านนาย
ดนัย เบทู ถึง บ้านนาง
แพรวพรรณ เชอหมื่อ 
จุด 2 รางระบายน้้า คสล. 
ยาว 148 ม. จากบ้านนาย
บุญยงค ์ถึง บ้านนายไพรัช 

- 1,368,000 - - รางระบายน้้า 
คสล.  1 สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ส้าหรับเก็บ
ของและประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์  
1 หลัง กว้าง 5 ม. ยาว 
12 ม. สูง 3 ม.หลังคาสูง 
1.5 ม. 

- 552,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 1 หลัง 

มีอาคารเก็บของและ
อเนกประสงค์ในการ
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ภายในหมู่บ้าน  

บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อใช้เป็นที่พักร้อน
ภายในหมู่บ้าน 

ศาลาที่พักภายใน
หมู่บ้าน 1 หลัง กว้าง 4 
ม. ยาว 4 ม. สูง 2.5 ม.  

- 147,000 - - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

ประชาชนมีที่พักร้อน
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. และตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ปาง 2 ,ปาง 3, ปาง 4 
จ้านวน 8 สาย ถนนใน
ซอย 12 ซอย 
ยาว 2,000 ม 

-  
6,200,000 

 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 3 จุด 
จุดที่1 จากศูนย์หัตกรรม 
หมู่ 17 ถึงสามแยก สาม 
เมืองโก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร 
จุดที่ 2 จากปาง 2 ลงไป
ถึง ปาง 3 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
จุดที่ 3 จากปาง 3 ไป
ปาง 4 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร  

-  
7,555,200 

 
 
 

8,364,000 
 
 

8,085,200 
 

- - ถนน 3 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ชั้น  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านปางพระราชทาน 

อาคารอเนกประสงค์ 2 
ช้ัน ปาง 2 กว้าง 6 ม. 
ยาว 18 ม. 

- 2,000,000 - - อาคาร 2 ชั้น  
1 หลัง  

หมู่บ้านมีอาคารที่มั่นคง
ถาวร ส้าหรับประกอบ
กิจกรรมฯ 

กองช่าง 
 

90 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ชั้น  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านปางพระราชทาน 

อาคารอเนกประสงค์ 2 
ช้ัน ปาง 4 กว้าง 6 ม. 
ยาว 18 ม. 

- 2,000,000 - - อาคาร 2 ชั้น  
1 หลัง  

หมู่บ้านมีอาคารที่มั่นคง
ถาวร ส้าหรับประกอบ
กิจกรรมฯ 

กองช่าง 
 

91 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้เป็นลานกีฬา ต้าน
ยาเสพติด 

ลานกีฬาจ้านวน 2 แห่ง 
ปาง 2 กว้าง 20 เมตร 
ยาว 30  
และปาง 4 กว้าง 20 
เมตร ยาว 30  

-  
418,200 

 
418,200 

- - ลานกีฬา 2 แห่ง ประชาชนมีออกก้าลัง
กาย มีสุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. จากปาง 4 
ไปถึงสุสาน กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,500 เมตร 

- 6,970,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

93 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ประจ้าหมู่บ้าน  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้เป็นศาลาที่พัก
ประจ้าหมู่บ้าน 

ศาลาที่พักจ้านวน 3หลัง 
ปาง 2, ปาง 3  
และปาง 4  

- 570,000 - - ศาลาที่พัก 3 
หลัง 

มีศาลาที่พักประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

94 โครงการต่อเติมอาคารอาคาร
จุดรับซ้ือผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ 15 

เพื่อใช้เป็นสถานที่รับซ้ือ
ผลผลผลิตทางการเกษตร 

อาคารจุดรับซ้ือผลผลิต
ทางการเกษตร จ้านวน 
2 ห้อง 

- 1,000,000 - - อาคารที่ต่อเติม มีพื้นที่ส้าหรับรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

95 โครงการถมดิน  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อปรับพื้นที่สาธารณะ
หมู่บ้าน 

ถมดินกว้าง 3 ม. ยาว 
30 ม. สูง 2 ม 

- 300,000 - - ปริมาณดินถม มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น กองช่าง 

96 โครงการเรียงหินกันดินทลาย
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อป้องกันดินทลาย เรียงหิน 3 จุด  
1. 3x20  
2. 1.50x40  
3. 2x40 

- 300,000 - - พื้นที่เรียงหิน ดินไม่ทลาย กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. พร้อมลื้อ            
I-Section ทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 265 
เมตร 

- 1,251,400 
 

- - ถนนทางเข้า
หมู่บ้านได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

98 โครงการขยายถนน คสล. 
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 2 
เมตร ยาว 185 เมตร 

- 291,200 
 

- - ถนนทางเข้า
หมู่บ้านได้รับ

การขยาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

99 โครงการก่อสร้างถนน 
 I-Section  
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน I-Section เข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร  จ้านวน 3 
สาย 
สายท่ี 1 กว้าง 1 เมตร. 
ยาว 1,000 เมตร 
สายท่ี 2 กว้าง 1 เมตร. 
ยาว 2,000 เมตร 
สายท่ี 3 กว้าง ยาว 500 
ม. 

- 2,754,500 
 

(787,000) 
 

(1,574,000) 
 

(393,500) 

- - ถนน 3 สาย สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ในซอยใน
หมู่บ้าน 2 สาย 
สายท่ี 1 กว้าง 1 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
สายท่ี 2 กว้าง 1 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

-  
 

94,440 
 

62,960 

- - ถนน 2 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ทางเข้า
สุสาน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- 472,200 
 

- - ถนน 2 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

102 โครงการติดตั้งโซล่าเชลล์ 
 บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

ติดตั้งโซล่าเชลล์ ใน
หมู่บ้านจ้านวน 3 จุด 

- 300,000 - - จ้านวนโซล่า
เชลล์ที่ติดตั้ง 

มีไฟฟ้าจากโซล่าเชลล์
ใช้ในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ภายในสุสาน  
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาประกอบพิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พัก กว้าง 6  
เมตร ยาว 10  เมตร  
 

- 588,000 - - ศาลาที่พักที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีมีศาลาที่พัก
เวลาประกบพิธี 

กองช่าง 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

104 โครงการขยายถนน คสล.
พร้อมรางระบายน้้า คสล. 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. พร้อม
รางระบายน้้า คสล. 
ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านถึง
ท้ายหมู่บ้าน 

- 9,500,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

105 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.  
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้มีสะพานข้ามล้า
ห้วยที่มั่งคง ปลอดภัย
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

สะพานข้ามล้าห้วย 1 
แห่ง ในหมู่บ้าน 
กว้าง 3 ม. ยาว 5 ม. 

- 300,000 
 

- - สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. 2 จุด พร้อมเรียงหินก้ัน
ดินสไลด์  
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันดินสไลด์ 

รางระบายน้้าทิ้งของ
หมู่บ้าน 2 จุด พร้อม
เรียงหิน กว้าง 0.40 ยาว 
300 สูง.2 เมตร 

- 500,000 
 

- - รางระบายน้้า 2 
จุด พร้อมเรียง

หิน 

น้้าไหลสะดวก และ
ป้องกันดินสไลด์ 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ทางเข้า
สุสาน กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

- 630,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
หมู่บ้าน บ้านป่ายางอาข่า 
หมู่ 16 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดง
ชื่อหมู่บ้าน 

ป้ายชื่อหมู่บ้าน 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 
กว้าง 3 เมตร ยาว 3 
เมตร  

- 400,000 
 

- - ป้ายชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวน 1 ป้าย 

มีป้ายแสดงชื่อบ้านป่า
ยางอาข่า หมู่ 16 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร 4 จุด กว้าง 
1 ม. ยาว 1,000ม 

- 800,000 
 

- - 4 จุด สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ซอยเข้า
หมู่บ้าน 2 จุด  
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000ม. 

- 6,297,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

111 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมห้องครัว 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ส้าหรับเก็บ
ของและประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์  
1 หลัง กว้าง 6 ม. ยาว 
10 ม.  

- 588,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 1 หลัง 

มีอาคารเก็บของและ
อเนกประสงค์ในการ
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างห้องสุขา
สาธารณะ  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อใช้บริการประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ห้องสุขา กว้าง 1.8 
เมตร ยาว 3 เมตร 
จ้านวน 2 ห้อง  
ห้องโถฉี่ชาย 2 โถ 

- 77,800 - - ห้องสุขาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข 

กองช่าง 

113 โครงการต่อเติมอาคารลาน
กิจกรรมชุมชน บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 17 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคารลาน
กิจกรรมชุมชน 1 แห่ง 
กว้าง 20 ม ยาว 30 ม 
สูง 3 ม 

- 300,000 - - อาคารที่ต่อเติม มีอาคารลานกิจกรรม
ชุมชน 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมสะพาน คสล.  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ซอย 1 กว้าง 
5 ม. ยาว 500 ม. พร้อม
สะพาน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 3 ม. สูง 3 ม. 

- 1,900,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

115 โครงการต่อเติมอาคาร
ส้านักงานคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
17 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคาร  กม. 
กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. 

- 441,600 - - อาคารที่ต่อเติม มีอาคารส้าหรับจัด 
กิจกรรมชุมชน 

กองช่าง 

116 โครงการวางท่อระบายน้้า 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

ท่อ คสล. ขนาด 1.20 เมตร 
ยาว 600 เมตร ตั้งแต่บ้าน
นายสามใหญ่ จางทอง ถงึ
บ้านนายสมคิด เจริญด ี

- 2,400,000 - - ท่อ คสล.ที่วาง น้้าไหลผ่านสะดวก กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

117 โครงการเทลาน คสล. พร้อม
ผนังก้ันดินและวางท่อ คสล.
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้มีลาน คสล ส้าหรับ
กิจกรรมของหมู่บ้านใน
การบริหารจัดการธนาคาร
ขยะ 

เทลาน คสล.ข้าง
ธนาคารขยะ พร้อมผนัง
ก้ันดินแลวางท่อ คสล. 
ผนังก้ันดินยาว 40 เมตร 
วางท่อขนาด 1.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- 192,000 - - ลาน คสล. ที่
ก่อสร้างพร้อม
ผนังก้ันดิน และ
วางท่อ คสล. 

มีลานส้าหรับประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

118 โครงการเทลาน คสล. พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 18 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ ลาน
สุขภาพให้มีลาน และภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

เทลาน คสล. พร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ ลานสุขภาพ 
หมวด 2 พื้นที่กว้าง 100 
ม. ยาว 120 ม. 

- 7,476,000 - - ลาน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก้าลังกาย และลาน
สุขภาพที่พร้อมใช้งาน  

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 130 เมตร  
หมวด 1 ตั้งแต่ซอย 
บ้านป้าค้า ทองใจ  

- 243,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

120 โครงการเทลาน คสล. บริเวณ
สุสานบ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้มีลาน คสล. 
ส้าหรับประกอบฌาปนกิจ
ของหมู่บ้าน 

เทลาน คสล. กว้าง 100 
ม. ยาว 100 ม.  
บริเวณสุสาน บ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 18 

- 6,230,000 - - ลาน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

การประกอบฌาปณกิจ
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการขยายถนน คสล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล.และตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า บ้านปางหนุนพัฒนา 

หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา และน้้า
ไหลผ่านสะดวก 

ขยายถนน คสล.  
กว้าง 1 เมตร ยาว 300 
เมตร 

- 236,100 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปางหนุนพัฒนา หมู่ 19 
 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 500 เมตร 

- 590,300 
 

- - ถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านปางหนุน
พัฒนา หมู่ 19 

เพ่ือใช้เป็นอาคารเก็บพัสดุของ
หมู่บ้าน และใช้ประกอบ
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

อาคาร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- 588,000 - - อาคารที่ก่อสร้าง มีสถานที่เก็บของและ
ประกอบกิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล.พร้อมตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า บ้านป่าซางแสน
สุดแดน หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา และน้้า
ไหลผ่านสะดวก 

รางระบายน้้า คสล.พร้อม
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า 3 จุด  
จุดท่ี 1ยาว 300 เมตร  
จุดท่ี 2 ยาว 150 เมตร 
จุดท่ี 3 ยาว 200 เมตร 

- 2,080,000 
 
 

(960,000) 
(480,000) 
(640,000) 

- - รางระบายน้้า  
3 จุด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าซางแสนสุดแดน หมู่ 
19 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

- 2,361,000 
 

- - ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าซางแสนสุดแดน หมู่ 
19 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ทางไปสุสาน 
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- 472,200 
 

- - ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

สามารถขนผลิตผลทาง
การเกษตรสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

127 โครงการปรับปรุงสนามฟุต
ซอล บ้านป่าซางแสนสุดแดน 
หมู่ 19 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
ก้าลังกายของชุมชน 

สนามฟุตซอล กว้าง 50 
ม. ยาว 70 ม. 

- 2,755,000 - - สนามฟุตซอล 
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสนามฟุต
ซอลใว้ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

128 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคาร ส้านักงาน อบต.แม่ฟ้า
หลวง ชั้น 3  

เพื่อใช้ในกิจการ  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส้านักงาน  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

- 500,000 - - พื้นที่ ที่ปรับปรุง 
ต่อเติม 

มีสถานที่ส้าหรับใช้ใน
กิจการ อบต.เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

129 โครงการเรียงหิน กม.12.5 เพื่อป้องกันตลิ่งพัง เรียงหิน กม.12.5 
หนา 0.30 เมตร เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
 

337,100 - - - พื้นที่ ที่เรียงหิน สถานที่จุดชมวิว กม
12.5 มีพื้นที่ปลอดภัย
จากดินสไลด์ 

กองช่าง 

 
 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

130 โครงการปรับปรุงอาคาร  
จุดชมวิว กม.14 

เพื่อปรับปรุงอาคาร จุดชม
วิว กม.14 ให้สามารถใช้
งานได้ปกติ มีความม่ันคง
ปลอดภัย 

ปรับปรุงอาคาร จุดชม
วิว กม.14  
ราวกันตก จ้านวน 14
จุด  
ปูบล็อกคอนกรตีรูปตัว
ไอ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
52.90 ตารางเมตร 
 

163,500 - - - อาคารที่ได้รับ
การปรับปรุง 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
(ห้องสรง) จุดชมวิว กม.14 

เพื่อรับรองพระบรมวงศา
นุวงศ์ 

ห้องน้ า กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 2.00 เมตร 
จ้านวน 1 ห้อง 

154,000 - - - ห้องสุขาที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีห้องสรงรับรองพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

132 โค ร งก า รป รับ ป รุ ง ล า น
อเนกประสงค์ประจ้าอ้าเภอ   
บ้านห้วยไร่สามคัค ีหมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ให้สามรถใช้
งานได้ปกติ 

ปริมาณงานดินขุด รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
769.00 ลูกบาศก์เมตร 
งานวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว 
ยาว 133.00 เมตร 
งานวางท่อ PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว 
ยาว 112.00 เมตร 

258,900 - - - ลาน
อเนกประสงค์ที่
ปรับปรุง 

มีลานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

133 โครงการก่อสร้างพนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ท่ี 17 

เพื่อก่อสร้างพนังก้ันดิน
ตลิ่งแม่น้้า ป้องกันตลิ่งพัง 

พนังกันดินสูง 1.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร 
 

109,000 - - - พนังก้ันดินที่
ก่อสร้าง 

น้้าไม่กัดเซาะตลิ่ง กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กปดิ บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่ท่ี 17 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้้า กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 7.50 
เมตร  
ฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 4.50 เมตร  

26,400 - - - รางระบายน้้า 
คสล.  1 สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

135 โครงการเรียงกล่องเกเบี้ยน 
พร้อมขยายถนนกันดินพัง  
บ้านอาข่าป่ากล้วย ม.7     

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง เรียงกล่องเกเบี้ยน 
 

450,000  - - พื้นที่ ที่เรียงหิน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และมีพื้นที่
ปลอดภัยจากดินสไลด์  

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 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   พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ
สามแยกบ้านป่าคา 
กิโลเมตรที่ 6 จ้านวน 12 จุด 

- 248,000 -  -  1 แห่ง จ้านวน
โคมไฟ   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะในซอย
ภายในหมูบ้าน 

- 300,000 -  -  ไฟสาธารณะที่
ติดตั้งในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

3 โครงการขยายหอกระจาย
ข่าว บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ให้ประชาชน
รับทราบ 

หอกระจายข่าว 4 แห่ง
พร้อมเครื่องขยายเสียง 

- 600,000 - - หอกระจายข่าวที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต 
ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง) และ
ซ่อมแซมไฟสาธารณะ  
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ไฟสาธารณะ บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ที่ 2 

- 300,000 -  -  ขยายเขตไฟ
สาธารณะใน
หมู่บ้านและได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 
 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด 
หมู่ที่ 2 จ้านวน 3 จุด  
1.หน้า รพ.สต.ห้วยน้้าขุ่น 
2. หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3. ทางเข้าหมู่บ้านจุดไฟป่า 3 

- 400,000 - - กล้องวงจรปิด  
3 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ส้านักปลัดงาน
ป้องกันฯ 

6 โครงการติดตั้งไฟวับวาบ
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 
 

เพื่อแสดงสัญญาณเตือน
ให้ระวัง 

ติดตัง้ไฟวับวาบ จ้านวน 3 จุด  
1. หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2. ทางเข้าหมู่บ้านสายหลัก 

3. ทางเข้าหมู่บ้านจุดไฟป่า 3  

- 150,000 - - ไฟวับวาบ 3 จุด ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

 

ส้านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

บ้านสี่หลัง หมู่ 4 - 250,000 -  -  ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขต ไฟ
สาธารณะ (ไฟก่ิง)  
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

จ้านวน 4 จุด  
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

- 16,000 -  -  ขยายเขตไฟ
สาธารณะใน
หมู่บ้านและได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 - 250,000 -  -  ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขต 
ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง) 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 - 200,000 -  -  ขยายเขตไฟ
สาธารณะใน
หมู่บ้านและได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการขยายหอกระจาย
ข่าว บ้านลาหู่ป่ากล้วย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ให้ประชาชน
รับทราบ 

หอกระจายข่าว 1 แห่ง 
พร้อมเครื่องขยายเสียง 

- 150,000 - - หอกระจายข่าวที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) บ้านลาหู่ป่ากล้วย 
หมู่ 6 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง)  
 จ้านวน 5 จุด 

- 20,000 -  -  ไฟสาธารณะที่
ได้รับการติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน 

- 250,000 -  -  ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว บ้านอาข่าป่า
กล้วย หมู่ 7 

เพื่อส้าหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
สาย  

- 150,000 -  -  หอกระจายข่าว 
2 จุด 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสาร
ที่ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 
 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด 
จ้านวน 2 จุด  
1.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. สนามฟุตบอล 

- 240,000 - - กล้องวงจรปิด  
2 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ส้านักปลัดงาน
ป้องกันฯ 

 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 

- 250,000 -  -  ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บ้านลิเช หมู่ 9 
 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 2 จุด  

- 240,000 - - กล้องวงจรปิด  
2 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ส้านักปลัดงาน
ป้องกันฯ 

18 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 2 จุด  
พร้อมเครื่องขยายเสียง 

- 300,000 - - หอกระจายข่าว 2 
จุด พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง)  
 ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 15 จุด 

- 60,000 -  -  ไฟสาธารณะที่
ได้รับการติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 4 จุด  
พร้อมเครื่องขยายเสียง 

- 600,000 - - หอกระจายข่าว 4 
จุด พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 
11 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 10 จุด 
 

- 40,000 - - จ้านวนไฟ
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 1 จุด  
พร้อมเครื่องเสียงและ
เครื่องขยายเสียง 

- 150,000 - - หอกระจายข่าว 1 
จุด พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

23 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตัง้ไฟสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 5 จุด  หน้าโบสถ์ 
2.หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
3. สามแยก  
4.ทางแยกบ้านนาน ู
5.หน้าบ้านซอลุ 

- 20,000 - - จ้านวนไฟ
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว  
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 1 จุด  
พร้อมเครื่องเสียงและ
เครื่องขยายเสียง 

- 150,000 - - หอกระจายข่าว 1 
จุด พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

25 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 8 จุด 
 

- 40,000 -  -  จ้านวนโคมไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว   
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 2 จุด  
พร้อมเครื่องเสียงและ
เครื่องขยายเสียง 

- 300,000 - - หอกระจายข่าว 2 
จุด พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
ทางผ่านหมู่บ้าน จ้านวน 7 
จุด 
 

- 30,000 -  -  จ้านวนโคมไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

28 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านสวนป่า หมู่ 14 
 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ 
ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 9 
จุด 

- 40,000 - - จ้านวนโคมไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านปางพระราชทาน หมู่15 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า ปาง 2, 
ปาง 3 และปาง 4 

- 250,000 -  -  ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

30 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว  
บ้านปางพระราชทาน หมู่15 

เพ่ือซ่อมแซมเสียงตามสาย
ส้าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ทราบ 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน 

- 150,000 - - หอกระจายข่าว
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสาร
ที่ประชาสัมพันธ์

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

31 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านปางพระราชทาน หมู่15 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ปาง 2, ปาง 3 
และปาง 4 
 

- 200,000 -  -  3 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

32 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 10 จุด 
 

- 40,000 -  -  1 แห่ง จ้านวน
โคมไฟ   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าว บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพ่ือขยายเขตเสียงตามสาย
ส้าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ทราบ 

ติดตั้งหอกระจายข่าว
พร้อมขยายเขตเสียงตาม
สาย จ้านวน 2 จุด 

- 300,000 -  -  หอกระจายข่าว 
2 จุด 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสาร
ที่ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

34 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)   
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 25 จุด 
 

- 100,000 -  -  ซอยภายใน
หมู่บ้าน 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการขยายระบบเสียง
ตามสายและติดตั้งหอ
กระจายข่าว  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อขยายระบบเสียงตาม
สายส้าหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ 

ขยายระบบเสียงตามสาย
และติดตั้งหอกระจายข่าว 
จ้านวน 4 จุดพร้อมเครื่อง
ขยายเสียง 

- 600,000 -  -  หอกระจายข่าว 
4 จุด 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสาร
ที่ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

36 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในชุมชน จ้านวน 20 
จุด  

- 2,400,000 - - กล้องวงจรปิด  
20 จุด 

สามรถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ส้านักปลัดงาน
ป้องกันฯ 

37 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
สถานที่สาธารณะและจุด
เสี่ยง จ้านวน 3 จุด ๆ ละ 
3 กล้อง  

- 360,000 - - กล้องวงจรปิด  
3 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ส้านักปลัดงาน
ป้องกันฯ 

38 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ 
หมวด 1 จ้านวน 12 จุด
หมวด 2 จ้านวน 12 จุด
หมวด 3 จ้านวน 12 จุด 

- 150,000 - - จ้านวนโคมไฟ          
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านปางหนุนพัฒนา หมู่ 19 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ 
 จ้านวน 5 จุด 
 

- 20,000 - - จ้านวนโคมไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

40 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) บ้านป่าซางแสนสุด
แดน หมู่ 19 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ 
จ้านวน 10 จุด 
 

- 40,000 - - จ้านวนโคมไฟ        
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการน้้าและระบบประปา 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้
งานได้ปกติ มีอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

บ้านห้วยไร่สามัคคี 
หมู่ 2 

- 200,000 - - ระบบประปาที่
ซ่อมแซม 

มีน้้าประปาใช้
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้มีน้้าบาดาลส้าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 

บ้านห้วยไร่สามัคคี 
หมู่ 2 

- 500,000 - - บ่อบาดาลที่เจาะ มีบ่อบาดาลเพิ่ม 1 
บ่อ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบน้้าเพื่อ
การเกษตร  
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้มีน้้าใช้ส้าหรับ
การเกษตร 

ระบบน้้าเพื่อ
การเกษตร  2 จุด 
ท่อ PVC  
จุด1 ยาว 400 
จุด2 ยาว 600 

- 150,000 - - ระบบน้้าเพิ่มขึ้น 
2 จุด 

มีน้้าใช้ส้าหนรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการจัดหาแหล่งน้้าและ
แก้ไขระบบน้้าอุปโภคบริโภค 
บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

แหล่งน้้าใหม่เพื่อ
แก้ไขปัญหาระบบ
น้้าอุปโภคบริโภค 

- 200,000 - - แหล่งน้้าใหม่ที่มี
น้้าเพียงพอ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านสี่หลัง 

- 50,000 - - ระบบประปาที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีน้้าประปาที่ได้
มาตรฐาน กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อใช้เก็บน้้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภค ภายในหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาด 5x 5 เมตร 

- 230,000 - - ถังเก็บน้้า 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้้าอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขาและในหมู่บ้าน 
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 

ระบบประปาภูเขา
และในหมู่บ้าน  
ท่อPVC ขนาด 1-1.5 
น้ิว ยาว 16 กม. 

- 800,000 - - ระบบประปา
ภูเขาที่ได้รับการ

ซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

8 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. ภายในสุสาน  
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อใช้เก็บน้้าส้าหรับใช้ภายใน
สุสาน 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาด 8 x 6 x 2 
เมตร จ้านวน 1 ถัง 

- 430,000 - - ถังเก็บน้้า 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้้าใช้ใน
การประกอบ
กิจกรรม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล.  
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า จ้านวน 1 
ถัง กว้าง 3 ม. ยาว 6 
ม. สูง 2 ม.  

- 160,000 - - ถังเก็บน้้าที่สร้าง 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

10 โครงการจัดหาท่อส่ง
น้้าประปา(ท่อเหล็ก)                
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้ส้าหรับเป็นท่อส่งน้้า
จากต้นน้้ามายังถังเก็บน้้า
ภายในหมู่บ้าน 

ท่อเหล็ก ขนาด 2 น้ิว 
จ้านวน 100 ท่อ 

- 250,000 - - ท่อประปา 100 
ท่อ 

สามารถส่งน้้าจาก
ต้นน้้ามาเก็บในถัง
ได้ให้ประชาชนใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล.  
บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า จ้านวน 1 
ถัง กว้าง 3 ม. ยาว 6 
ม. สูง 2 ม  

- 160,000 - - ถังเก็บน้้าที่สร้าง 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้้า 
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพื่อให้มีถังเก็บน้้าที่มีสภาพใช้
งานได้ดี  

จ้านวน 3 ถัง - 300,000 - - ถังเก็บน้้าที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล.
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้าจ้านวน 3 ถัง 
ขนาด 3 x 6 เมตร สูง 
2 ม. ปาง 2, 3 และ 4 

- 960,000 - - ถังเก็บน้้าที่สร้าง 
จ้านวน 3 ถัง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมประปาภูเขา 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประปาภูเขาสามารถใช้
งานได้ปกติ มีอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 
16 

- 200,000 - - ประปาภูเขาที่
ซ่อมแซม 

มีน้้าประปาภูเขาใช้
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

15 โครงการขยายเขตประปาภูเขา 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้มีน้้าประปาภูเขา 
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาภูเขา 
ตั้งแตต่้นน้้าป้านป่าซาง
แสนสุดแดนถงึบ้านป่ายาง
อาข่า 

- 500,000 - - ประปาภูเขาที่
ขยาย 

มีน้้าประปาภูเขาใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถังพักประปา
ภูเขา  
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้มรที่พักน้้าประปาภูเขา
ภายในหมู่บ้าน 

ถังพักน้้า จ้านวน 1 ถัง 
กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. 

- 160,000 - - ถังพักน้้าที่สร้าง มีที่พักน้้าประปา
ภูเขา 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตประปาภูเขา
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้มีน้้าประปาภูเขา 
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

พื้นที่ขยายหมู่บ้าน 
ตั้งแต่ต้นน้้าป้านป่า
ซางแสนสุดแดนถึง
บ้านป่ายางอาข่า 

- 500,000 - - ประปาภูเขาที่
ขยาย 

มีน้้าประปาภูเขาใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการเปลี่ยนท่อประปาภูเขา
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อแก้ปัญหาท่อแตก เสียหาย
จากไฟป่า และให้น้้าประปา
ภูเขาใช้ตลอดทั้งปี 

เปลี่ยนประปาภูเขา
จากท่อพีวีซี เป็นท่อ
เหล็ก 

- 500,000 - - ท่อประปาที่
เปลี่ยน 

มีน้้าใช้ตลอดทั้งปี กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

- 500,000 - - ระบบประปาที่
ปรับปรุง 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถส่ง
น้้าใช้ในหมู่บ้าน
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อให้มีน้้าบาดาลส้าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 

1 บ่อ พื้นที่  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

- 500,000 - - บ่อบาดาลที่ 
ขุดเจาะ 

มีน้้าใช้ตลอดทั้งปี กองช่าง 

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้มีน้้าบาดาลส้าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 

1 บ่อ พื้นที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านอาข่าป่า
กล้วย หมู่ 7 

- 500,000 - - บ่อบาดาลที่ 
ขุดเจาะ 

มีน้้าใช้ตลอดทั้งปี กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



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 โครงการจัดหาอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย  
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย (ฟิตเนส) 

- 50,000 - - อุปกรณ์ออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 
 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4  พ.ศ.2561 
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 โค ร งก า ร อ บ ร ม ให้ ค ว าม รู้
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง และคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัด จ้างและการบริห ารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้าง 
และคณะกรรมการ มี
ความรู้เก่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงาน

จ้าง และ
คณะกรรมการ การ
จัดซ้ือจัดจ้างอบต. 

แม่ฟ้าหลวง 
 

- 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงาน

จ้าง และ
คณะกรรมการ ที่

ได้รับการอบรม 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงาน
จ้าง และ
คณะกรรมการ 
ปฏิบัติตามตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ ได้
อย่างถูกต้อง 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง) 

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 ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บ้าน
สามัคคีเก่า ม.11 ถึงบ้านป่ายาง
อาข่า หมู่ 16 ต.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของ
ประชาชนในพื้นที่  
ต.แม่ฟ้าหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 7 
กิโลเมตร 

- 
 

33,054,000 
 

- - ถนน คสล 1 สาย
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

เส้นทางหลักจาก
บ้านผาบือ ไปบ้าน
ป่าซางนาเงิน กว้าง 
6 เมตร ระยะทาง 
15 กิโลเมตร 

- 70,830,000 
 

- - ถนน คสล 1 สาย
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บ้านตั้งแต่
ปากทางบ้านผาบือ หมู่ 9 ถึง 
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12  
ต.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของ
ประชาชนในพื้นที่  
ต.แม่ฟ้าหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 20 กิโลเมตร 

- 
 

94,440,000 
 

- - ถนน คสล 1 สาย
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564

แบบ ผ.03 

แบบ ผ.03 



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมรางระบายน้ า ระหว่าง
หมู่บ้านสายทางบ้านจะลอ หมู่ 
10 ถึง บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 
16  

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของ
ประชาชนในพื้นที่  
ต.แม่ฟ้าหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 4,000 ม. 

- 
 

15,740,000 
 

- - ถนน คสล. 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านปาง
พระราชทาน ม.15 ปาง 4 ถึง
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 ต.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของ
ประชาชนในพื้นที่  
ต.แม่ฟ้าหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

1,000,000 
 

- - ถนน คสล 1 สาย
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กรมทางหลวง
ชนบท 
โยธาธิการ 
อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านแม่เปิน ม.
13 ถึงบ้านป่ายางมูเซอ หมู่ 16 
ต.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของ
ประชาชนในพื้นที่  
ต.แม่ฟ้าหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร 

- 
 

1,600,000 
  

- - ถนน คสล 1 สาย
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กรมทางหลวง
ชนบท 
โยธาธิการ 
อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แนวทางการพฒันา : อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม้ พืช ดิน และน  า 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าน ้าปึง 
บา้นสามคัคใีหม่ หมู่ 13 

เพือ่ไม่ใหล้ าน ้าตืน้เขนิ          
น ้าไหลผ่านสะดวก 

ล าน ้าปึง  - 1,000,000 
 

- - ปรมิาณทีขุ่ดลอก ล าน ้าปึงไม่ตื้นเขนิน ้า
ไหลสะดวก 

อบจ. 
กรมทรพัย ์
อบต. 

แมฟ้่าหลวง 

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น ้าแม่ไร่ 
บา้นหว้ยน ้าขุ่น หมู่ 18 

เพือ่ใหอ่้างสามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปรมิาณเพิม่มากขึน้ 

อ่างเก็บน ้าแม่ไร่  - 2,000,000 
 

- - ปรมิาณทีขุ่ดลอก อ่างเก็บน ้าแม่ไร่
สามารถกกัเก็บน ้าได้
มากขึน้ 

อบจ. 
กรมทรพัย ์
อบต. 

แม่ฟ้าหลวง 

3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น ้าหว้ยชา้ง 
บา้นหว้ยน ้าขุ่น หมู่ 18 

เพือ่ใหอ่้างสามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปรมิาณเพิม่มากขึน้ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยชา้ง  - 3,000,000 
 

- - ปรมิาณทีขุ่ดลอก อ่างเก็บน ้าหว้ยชา้ง
สามารถกกัเก็บน ้าได้
มากขึน้ 

อบจ. 
กรมทรพัย ์
อบต. 

แม่ฟ้าหลวง 

4 โครงการขุดลอกแม่น ้าค า
พรอ้มเลยีงกล่องเกเบีย้น 
บา้นปางพระราชทาน หมู่ 
15 ปาง 3 ถงึ ปาง 4  

เพือ่ไม่ใหล้ าน ้าตืน้เขนิ          
น ้าไหลผ่านสะดวก 

ขุดลอกแม่น ้าค า 
ระยะความยาว 
3,000 เมตร 

- 1,000,000 
 

- - ปรมิาณทีขุ่ดลอก แม่น ้าค าไม่ตืน้เขนิน ้า
ไหลสะดวก 

อบจ. 
กรมทรพัย ์
อบต. 

แม่ฟ้าหลวง 
5 โครงการก่อสรา้งระบบ

กรองน ้า  
เพือ่ใหม้รีะบบกรองน ้าทีไ่ด้
มาตราฐาน และมนี ้าสะอาด
ส าหรบัอุปโภค บรโิภค 

ระบบกรองน ้า 
รร 6 โรง ๆละ 1 แห่ง 
อ าเภอ 1 แห่ง 
อบต. 1 แห่ง 

- 1,200,000 
 

- - ระบบกรองน ้าที่
ก่อสรา้ง 

มนี ้าสะอาดส าหรบั
อุปโภค บรโิภค 

อบจ. 
กรมทรพัย ์
อบต. 

แม่ฟ้าหลวง 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4  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 
บริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

 -โต๊ะท างานส านักงาน 
จ านวน  10 ตัว ๆ ละ 
5,900 บาท  ขนาด 154 x 
78 x 75.3 ซม.  
ปี 61 (คลัง 2 ตัว) 
ปี62 (สป 2 คลัง 2 ตัว  
(ปี63 สป 3 ตัว) 

11,800 
 

 

23,600 17,700 - บริหารงานทั่วไป 
กองคลัง 

2 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
กองคลัง  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

- เก้าอ้ีท างานพนักพิงสูง 
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,150 
บาท ขนาด 64x72x119  
ซม. 

3,150 
 

- - - กองคลัง 

3 บริหารงานทั่วไป 
บริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
กองคลัง  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

- เก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 
ตัว ๆ ละ 2,850 บาท 
ขนาด  62x67x90 ซม. 
คลัง(ปี61 = 5 ตัว) 
สป.(ปี62=4ตัว, ปี 63=3) 
ป้องกัน(ปี62 = 2 ตัว) 
 

14,250 
 

17,100 8,550 - ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
ป้องกันฯ 

 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  แบบ ผ. 08 
 



4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 30,300 - - ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล 

- 19,300 - - ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใชป้ั้มน้ าจากถัง
เก็บน้ ามาใช้ใน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องปั๊มน้ า  300 วัตต์ - 10,000 - - ส านักงานปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องท าน้ าเย็น  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 5,000 - - ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน  จ านวน 2 
เครื่อง 

- 22,000 - - ส านักงานปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 
9 น้ิว  

- 6,900 - - ส านักงานปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องดูดฝุ่น ก าลังไฟ 1800 วัตต์ - 7,000 - - ส านักงานปลัด 

 
 

 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ไม้สัก  - 8,500 17,000 - ส านักงานปลัด 



12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ชุดรับแขก - 10,000 - - ส านักงานปลัด 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องซักผ้า  14 ก.ก.  2 ถัง ฝาบน - 10,000 - - ส านักงานปลัด 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
กิจกรรม  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 60x180x75 ซม.
จ านวน 12 ตัว 

- 18,000 - - ส านักงานปลัด 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
กิจการสภาฯ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เก้าอ้ีมีพนักพิงห้องประชุมสภาฯ 
จ านวน 40 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 

- 160,000 - - ส านักงานปลัด 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในห้อง
ประชุมสภาฯ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

-เครื่องควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย 
พร้อมช่องเสียบ USB จ านวน 1 
เครื่อง -ไมค์ประชุมไร้สายส าหรับ
ประธาน จ านวน 1 ตัว และชุดไมค์
ประชุมไร้สายส าหรับผู้เข้าร่วม จ านวน 
25 ตัวๆ ละ 15,000 บาท 

- 30,000 -  
 
 

389,000 

ส านักงานปลัด 

 
 

 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ใน
ส านักงานศูนย์
วัฒนธรรม
ภาษาจีน 

1. โต๊ะท างาน 
2. เก้าอ้ีส านักงาน 
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

- 5,900 
2,850 
1,000 

  ส านักปลัด 



18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ใน
ส านักงานศูนย์
วัฒนธรรม
ภาษาจีน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  - 16,000   ส านักปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ใน
ส านักงานศูนย์
วัฒนธรรม
ภาษาจีน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ด า 

- 3,300   ส านักปลัด 

20 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใชใ้นการ
ควบคุมการรับส่ง
สัญญาณวิทยุของ  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจ าที่ 10 วัตต ์ จ านวน 2 เครื่อง 

- 56,000 - - ส านักงาน
ปลัด 
งานป้องกัน
ภัยฯ 

21 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร ของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต ์ จ านวน 4 เครื่อง 

- 48,000 - - ส านักงาน
ปลัด 
งานป้องกัน
ภัยฯ 

22 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร
ประจ ารถงานป้องกัน
ภัยฯ ของ อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต์ 10 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

- 20,000 - - ส านักงาน
ปลัด 
งานป้องกัน
ภัยฯ 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Long 
spinal Board พร้อมกระเป๋าปฐม
พยาบาล 

- 14,500 - - ส านักงาน
ปลัด 
งานป้องกัน
ภัยฯ 

24 บริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพื่อใช้เก็บ
เอกสารงาน

เบิกจ่ายต่างๆ 

-ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 6 ตู้ - 64,000 
 

- - กองคลัง 



25 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานกอง
ช่าง อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

1.จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ล
แคบ  

- - - 814,000 กองคลัง 

26 บริหารงานทั่วไป 
บริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

1. เครื่องส ารองไฟฟ้ารายละเอียด 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 
นาที  
จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
(ปี61 กองคลัง=3 ) 
(ปี 62 สป. =4 ,ป้องกัน 2 , กองคลัง 2) 

7,500 20,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

ป้องกันฯ 
กองคลัง 

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ควบคุมโรคติดต่อ
ในเขตต าบลแม่ฟ้า

หลวง 

 เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง - 118,000 - - ส านักปลัด 
งาน

สาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



28 บริหารงาน
ทั่วไป 
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั 
(2 core) 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Drive ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า 
-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive 
-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน  
1  หน่วย จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท 
(ปี61 กองคลัง =1) (ปี 62 สป. 2 ป้องกัน 2 กองคลัง 2) 

16,000 
 
 
 
 

96,000 - - งานป้องกันฯ 
กองคลัง 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ รถพยาบาล(รถตู้) เพื่อปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

- 2,000,000 - - ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 



30 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน กอง
ช่าง อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 5 ชุดๆละ 8,500 บาท  
- 

 

42,500 - - กองช่าง 

31 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานกอง
ช่าง อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

โต๊ะท างานส านักงาน กว้าง 78 ซม. ยาว 154 
ซม จ านวน 1 ตัว 

- 6,200 -  กองช่าง 

32 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
กองช่าง  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว - 2,300 - - กองช่าง 

33 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในงาน 
กองช่าง  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

- 22,000 - - กองช่าง 

34 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน 
กองช่าง  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง - 2,500 - - กองช่าง 

35 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในงาน 
กองช่าง  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A 3 

- 7,100 - - กองช่าง 

36 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในงาน กอง
ช่าง อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

รถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 150 ซีซี (รถวิบาก) จ านวน 1 คัน 

- 82,000 - - กองช่าง 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในงาน 
กองช่าง  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

รถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 
1 คัน 

- - 829,000 - กองช่าง 



38 แผนงาน
การศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานกอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

-รถบรรทุก (ดีเซล) นาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) (1)มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน 
(2)มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับน่ังหรือเก็บ
ของได้ (3)เป็นกระบะส าเร็จรูป(4)เป็นราคา
รวมเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 คันๆ ละ 
829,000 บาท 

- 829,000 - - กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 แผนงาน
การศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานกอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

-รถจักรยานยนต์ ขนาด 12 
0 ซีซี (1)กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่
เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่
เกิน 5 ซีซี (2)ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์
และค่าจดทะเบียน (3)การจัดซ้ือรถจักร
ยายยนให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

- 50,500 - - กองการศึกษาฯ 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 งานระดับก่อน
วัยเรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนให้
มีความคงทน 

เครื่องเคลือบบัตร  Fusion A4 จ านวน 2 
เครื่อง 

- 10,000 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. ป่าซางนา
เงิน, ห้วยน้ าขุ่น) 

41 งานระดับก่อน
วัยเรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสารให้เป็น
ระเบียบ 

ตู้เก็บบ้านเลื่อนกระจก 3 ชั้น จ านวน 7 ตัว - 24,500 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. ป่าซางนา
เงิน, ห้วยน้ าขุ่น) 



42 บริหารงานทั่วไป 
เก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนใน 
ศพด. 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSILUMENS 

- 13,300 - - กองการศึกษาฯ 

43 งานระดับก่อน
วัยเรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสารให้เป็น
ระเบียบ 

ตู้เก็บเอกสารล๊อกเกอร์  ขนาด 6 ช่อง จ านวน 
3 ตัว 

- 19,500 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. จะลอ) 

44 งานระดับก่อน
วัยเรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐม 

ล าโพงพร้อมไมค์ 
 จ านวน 8 ตัว 

- 20,000 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. อาข่าป่ากล้วย, 

จะลอ,  
ป่าซางนาเงิน, ห้วย

น้ าขุ่น) 
45 บริหารงานทั่วไป 

เก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้รองรับเด็ก
ปฐมวัย ในการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

เตียงนอนปฐมพยาบาล + ที่นอน 3.5 ฟุต 
จ านวน 8 ตัว 

- 32,000 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. สังกัด 

อบต.แม่ฟ้าหลวง) 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 งานระดับก่อน
วัยเรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ของเด็ก 

ชุดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับเด็ก จ านวน 15 ชุด - 78,000 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. ห้วยน้ าขุ่น) 

47 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้งานใน 
ศพด. สังกัด
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแมฟ่้า
หลวง 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอ
(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 6 ตัวๆ ละ 
16,000 

- 64,000 32,000 - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. ห้วยน้ าขุ่น,  

อาข่าป่ากล้วย,จะลอ,
ป่าซางนาเงิน,สามัคคี

เก่า,สวนป่า,) 



48 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้งานใน 
ศพด. สังกัด
องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแมฟ่้า
หลวง 

-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480Watts) 
สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท 

- 15,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. ห้วยน้ าขุ่น,  

อาข่าป่ากล้วย,จะลอ,
ป่าซางนาเงิน,สามัคคี

เก่า,สวนป่า) 

49 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานของ 
ศพด. และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดท าสื่อการเรียน
การสอน 
 

-เครื่องเคลือบบัตร Fusion A4 จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 5,000 บาท 

- 10,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าป่า
กล้วย,สวนป่า) 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในงานของ 
ศพด. และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดท าสื่อการเรียน
การสอน 
 

-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) (1)เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงาน (2)มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
(3)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
(4)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
(5)มีช่องเช่ือมตต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6)มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
50 แผ่น (7)สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, 
Custom จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 

- 4,300 4,300 - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.ป่าซางนา

เงิน) 



51 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-พัดลมติดพนัง 16 น้ิว (1)ปรับแรงลมได้ 3 
ระดับ (2)ก าลังไฟ 52 w (3)วัสดุพลาสติก 
(4)ระบบควบคุมรีโมทคอนโทรล (5)ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
(6)ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
จ านวน 16 เครื่องๆ 1,500 บาท 
 

- 24,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. ห้วยน้ าขุ่น,

สามัคคีเก่า, 
สวนป่า) 

 
 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กระจก) 
วัสดุเหล็ก ขนาด กว้าง 91.4 ซม. X ลึก 45.7 
ซม. X สูง 183 ซม. จ านวน 4 ตัวๆ ละ 
5,200 บาท 

- 20,800 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าป่า

กล้วย, 
 สามัคคีเก่า) 

53 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3.5 ฟุต วัสดุเหล็ก 
ขนาด กว้าง 107.5 ซม. X ลึก 67 ซม. X สูง 
75.3 ซม. จ านวน 3 ตัวๆ ละ 4,200บาท 

 12,600   กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าป่า

กล้วย,  
สามัคคีเก่า) 

54 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เก้าอ้ีท างาน ขนาด กว้าง 64 ซม. X ลึก 65 
ซม. X สูง 1000 ซม. จ านวน 3 ตัวๆ ละ 
3,000บาท 

- 9,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าป่า

กล้วย,  
สามัคคีเก่า) 

55 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนอนุบาล (โฟเมก้า) จ านวน 
2 ตัวๆ ละ 1,500 บาท 

- 3,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. จะลอ) 



56 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดเก็บอาหารใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้สะอาดปลอดภัย  

-ตู้เก็บกับข้าว (โครงเหล็ก) ขนาด กว้าง 75 
ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง 166 ซม. จ านวน 2 
ตัวๆ ละ 4,500บาท 

- 9,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. สวนป่า, 
สามัคคีเก่า) 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการห้องเรียน 
และเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ 

-ชั้นวางสื่อ (3ชั้น) วัสดุไม้สน ผิวหน้า
เคลือบโฟเมก้า ขนาด กว้าง 30 ซม. X ยาว 
120 ซม. X สูง 65 ซม. จ านวน 20 ตัวๆ ละ 
800 บาท 

- 16,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าป่า
กล้วย,จะลอ) 

58 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการห้องเรียน 
และเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ 

-ชั้นวางสื่อ (3ชั้น) วัสดุไม้สน ผิวหน้าเคลือบสี
ขาว ขนาด กว้าง 30 ซม. X ยาว 120 ซม. X 
สูง 75 ซม. จ านวน 6 ตัวๆ ละ 800 บาท 

- 4,800 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. ห้วยน้ าขุ่น) 

59 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

-ล าโพงพร้อมไมค์ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 
บาท 

- 5,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. สวนป่า, 
สามัคคีเก่า) 

60 แผนงาน
การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเสริมสร้างความ
มีระเบียบวินัย และ
เสริมบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ 

-ชั้นวางรองเท้าเด็ก 24 ช่อง วัสดุพลาสติก  
ขนาด กว้าง 20 ซม. X ยาว 108 ซม. X สูง 
65 ซม. จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท 

- 4,500 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด.จะลอ) 

 
 



 
บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

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

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1  อุดหนุนปกครองอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง งำน
รฐัพธิแีละประเพณีทอ้งถิน่ 
จากเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  
อบต. แม่ฟ้าหลวง รายการที่1 หน้า 113  
เปลี่ยนแปลงเป็น  
อุดหนุนปกครองอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง งำน
รฐัพธิแีละประเพณีทอ้งถิน่ 

เพือ่สนับสนุน
งบประมำณใหก้บั
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ใน
กำรจดังำนรฐัพธิแีละ
ประเพณีทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 7 
กจิกรรม ดงัน้ี  
1) งำนพ่อขนุฯ 
2) วนัจกัร ี 
3) สรงน ้ำพ่อขนุฯ/
สงกรำนต์ 
 4) ทำนหำแม่ฟ้ำ
หลวง 
 5) วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ
สมเดจ็พระนำง
เจำ้ฯ 
6) วนัพระรำช
สมภพสมเดจ็ยำ่ฯ 
ฯลฯ 

81,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

81,500 

81,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 

81,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 

81,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 

11 กจิกรรม วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ไดร้บักำร
อนุรกัษ์สบืต่อไป 

ปกครอง
อ ำเภอแม่ฟ้ำ

หลวง 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560  รายการที่ 28 หน้า 28  
  หมวด ประเภท  เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงานรับผดิชอบ

แบบ ผ.08 



ที ่
 

แผนงาน 
 

วัตถุ ประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หลัก 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ 2 ,500 
ลิตร  
จ านวน 10 ถัง 

180,000 - - - ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร จ านวน 10 ถัง 

98,000 - - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

 
 
 


