
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 

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

พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561  
เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561  ในวันพุธที ่
10 ตุลาคม 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ฟ้าหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
 

(นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2561 
เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

 ส านักงานปลัด อบต. งานนโยบายและแผน 
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         โทรสาร 0 5376 7465  
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ค าน า 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล              
ซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

http://www.maefaluang.go.th/


องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ฟ้าหลวง จากข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนที่มีส่วนร่วมก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม                 
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มเติมขึ้นรวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในทองถ่ิน โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(3) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง” 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ประชาคมท้องถ่ิน
ตามสัดส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ภาครัฐ และเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้งที่  5 พ.ศ.2561               
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
กันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                     
การคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี 
ความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหารการเมือง
การปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี          



(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงที่ แถลงต่อ                         
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  

แนวทางการพฒันา  : ก่อสร้าง ปรบัปรุง ถนนสะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิง่ปลูกสร้าง 
เพิ่มเตมิ จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน 70,000 บาท 
แนวทางการพฒันา  :  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 
เพิ่มเตมิ จ านวน 1   โครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
  แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดบั 

เพิ่มเตมิ จ านวน  4  โครงการ  เป็นเงิน 129,000 บาท 
  แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพิ่มเตมิ จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน 212,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมการใหบ้ริการสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เพิ่มเตมิ จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน 20,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
เพิ่มเตมิ จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน 30,000 บาท 
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพิ่มเติม จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,021,100.- บาท 

 ในการนี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 5 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  
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

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

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 



(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(4) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
  2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
  3. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5. เพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
3. ขั้นตอนการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(3) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สารบัญ 
  หน้า 

บันทึกหลักการและเหตุผล         1 
 
ส่วนท่ี 1 บทน า           2 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี        
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิม่เติมแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี      
1.3 ข้ันตอนการเพิม่แผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ ี       

  
ส่วนท่ี 2 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 2.1 บัญชีสรปุโครงการแผนพฒันา (ผ.07)       3-7 
 2.2 รายละเอียดโครงการพฒันา  (ผ.01)       8-11 
 2.3 รายละเอียดโครงการพฒันา  (ผ.02)          14 
 2.4 บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)            15 
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2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสตกิสเ์ช่ือมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1   แผนงานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรงุ ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 
 
 

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกถึงความเคารพ 
และปลูกฝังจิตส้านึกความ
รักชาติ 

เสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอาข่าป่ากล้วย 
 

- 35,000 - - เสาธงชาติ  
 

เด็กได้แสดงความ
เคารพธงชาติ และมี
จิตส้านึกความรักชาติ 

- กองการศึกษาฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอาข่าป่ากล้วย 
 

2 
 

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกถึงความเคารพ 
และปลูกฝังจิตส้านึกความ
รักชาติ 

เสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยน้้าขุ่น 
 

-  35,000 - เสาธงชาติ  
 

เด็กได้การแสดงความ
เคารพธงชาติ และมี
จิตส้านึกความรักชาติ 

- กองการศึกษาฯ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยน้้าขุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบ ผ. 01 
 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน+6และ GMS  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.3 แผนงานเคหะและชุมชน พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 

 
ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง)
บริเวณส้านักงาน อบต.
แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างบน
เส้นท างการจราจร
ต่างๆ  

ติดตั้งหลอดไฟ ขนาด 1x36 
วัตต์ จ้านวน 11 ชุด 

- 20,000.- - - หลอดไฟ จ้านวน 
11 ชุด 

ป ร ะ ช า ช น ที่
สั ญ จ ร ไ ป ม า
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
 3.1   แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา : สง่เสรมิการจัดการศึกษาทกุระดบั 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 
 
 

โครงการจัดหาค่าหนังสือเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กได้รับหนังสือที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
พัฒนาเหมาะสมตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง 

- 22,000 22,000 22,000 ศพด. 6 ศูนย์ เด็กได้รับหนังสือที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ให้พัฒนา
เหมาะสมตามวัย 

- กองการศึกษาฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2 
 
 

โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียน 

เพื่อให้เด็กได้รับอุปกรณ์
การเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง 

- 22,000 22,000 22,000 ศพด. 6 ศูนย์ เด็กได้รับอุปกรณ์การเรียนที่
ส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน 

- กองการศึกษาฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3 
 

โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

เพื่อให้เด็กมีเครื่องแบบ
นักเรียนสวมใส่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง 

- 35,000 35,000 35,000 ศพด. 6 ศูนย์ เด็กมีเครื่องแบบนักเรียน
สวมใส่ครบทุกคน 

- กองการศึกษาฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

4 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนให้มีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง 

- 50,000 50,000 50,000 ศพด. 6 ศูนย์ เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน เหมาะสมตามวัย 

- กองการศึกษาฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

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

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-เพื่อเผยแพร่พระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี 
- เพื่อแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
เครื่องแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนเผ่า ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างชนเผ่า และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 

-จัดรถน าขบวนแสดงพระ
มหากรุณาธิคุณ 
-จัดรถแสดง
ศิลปวัฒนธรรมแต่ละชน
เผ่า 
-เกิดความร่วมมือระหว่าง
ชนเผ่าในการร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของชนเผ่า 
-เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม 

- 100,000 - - ภาพลักษณ์ของ
ต าบลแม่ฟ้าหลวง
ได้รับการส่งเสริม 

-เกิดการเผยแพร่พระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี 
-วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เคร่ืองแต่ง
กาย ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชนเผ่า ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
-เกิดความร่วมมือระหว่างชนเผ่า 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.01 

https://www.google.co.th/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjC7vGt3cPdAhWMN48KHdQICucQFggTMAA&usg=AOvVaw2CaXsr_6CI-Xw9zzRSfyto
https://www.google.co.th/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjC7vGt3cPdAhWMN48KHdQICucQFggTMAA&usg=AOvVaw2CaXsr_6CI-Xw9zzRSfyto
https://www.google.co.th/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjC7vGt3cPdAhWMN48KHdQICucQFggTMAA&usg=AOvVaw2CaXsr_6CI-Xw9zzRSfyto
https://www.google.co.th/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjC7vGt3cPdAhWMN48KHdQICucQFggTMAA&usg=AOvVaw2CaXsr_6CI-Xw9zzRSfyto


2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 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 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
และทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่าง
ปลอดภัย ก่อนถึงโรงพยาบาล 
-เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่าย
ทางด้านค่ารักษาพยาบาลใน
กรณีฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.

แม่ฟ้าหลวง 

- 20,000 - - ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะ
ในการปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
และทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและบุคคล
ใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย 
ก่อนถึงโรงพยาบาล 
-การลดความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต และลดค่าใช้จ่าย
ทางด้านค่ารักษาพยาบาลใน
กรณีฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ส านักงานปลัด 
งาน

สาธารณสุข 

 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : สง่เสรมิความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนสภ าองค์ กรชุมชน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
ภารกิจของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

สภาองค์กรชุมชน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ส ภ า อ ง ค์ ก ร
ชุ ม ช น ต า บ ล              
แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง            
มีการด าเนินงาน
ตามภารกิจ 

เกิดการอนุ รักษ์ฟื้นฟู 
จ า รี ต ป ร ะ เพ ณี ภู มิ
ปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร
บ า รุ ง รัก ษ า  ก าร ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การ
คุ้ ม ค ร อ ง คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และย่ังยืนในต าบลแม่
ฟ้าหลวง 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.01 



2.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น                                   
                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั่งท่ี 5  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

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

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
โครงการการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงราย  

-เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ 
การเป็นเมืองแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมของต าบล,
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และ
จังหวัดเชียงราย 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
เกิดการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของต าบล, 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และ
จังหวัดเชียงราย ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
แม่ฟ้าหลวง 

- 112,500 - 
 

ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

ได้รับการส่งเสริม
และ

ประชาสัมพันธ์  

ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น  

กองการศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.02 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใชส้ าหรับ
กิจกรรม  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ตู้ล าโพงขยายเสียงล้อลาก 
-ขนาดล าโพง 15 น้ิว 
-ก าลังขยาย 2500 W 

- 11,025 - - ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรม  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องขยายเสียงไร้สายแบบคาดเอว 
-ขนาดล าโพง 3 น้ิว 
-ก าลังขยาย 8 W 

- 1,575 - - ส านักงานปลัด 
 

3 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
และทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 3 จุดๆละ 4 ตัว 
1.สามแยกทางขึ้นดอยตุงสายเก่า 
2. สี่แยก กม. 6  
3. สามแยก กอ.ต ารวจ 

- 1,000,000 - - ส านักงานปลัด 
 

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ อ ใช้ ปฏิ บั ติ งาน
ขอ งราช การส่ วน
ต าบล 

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

- 6,200 - - กองช่าง 

5 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ อ ใช้ ปฏิ บั ติ งาน
ขอ งราช การส่ วน
ต าบล 

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

 

 

 

  แบบ ผ. 08 
 



โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

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

จากเดิม  ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 ล้าดับ 33 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน I-Section  
บ้านผาบือ หมู่ 9 

ก่อสร้างถนน I-
Sectionเข้าพื้นที่
การเกษตร 

ถนน I-Section 250,000 - - - ถนน 1 สาย สามารถขนพืชผล
ทางการเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน I-Section  
บ้านผาบือ หมู่ 9 

ก่อสร้างถนน I-
Section เข้าพื้นที่
การเกษตร กว้าง 1 
เมตร ยาว 550 เมตร 

ถนน I-Section - 471,000 - - ถนน 1 สาย สามารถขนพืชผล
ทางการเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



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 

จากเดิม  ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า 21 ล้าดับ 68 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
ทางเข้าสุสาน บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สัญจรได้
สะดวก 

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

- 100,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
ทางเข้าสุสาน บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สัญจรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล 1 
สาย ทางเข้าสุสาน 
กว้าง 3 ม. ยาว 200ม.
หนา 0.15 เมตร 

- 454,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

แบบ ผ.01 



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

จากเดิม  ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า 22 ล้าดับ 73 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเรียงหิน   
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อป้องกันดินสไลด์ เรียงหินข้างถนนจาก
ปากทางเข้าหมู่บ้าน 
ยาว 20 เมตร สูง 1 
เมตร 

- 18,000 - - ปริมาณหินที่
เรียง 

ดินไม่สไลด์ 
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเรียงหิน   
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อป้องกันดินสไลด์ เรียงหินข้างถนนจาก
ปากทางเข้าหมู่บ้าน สูง 
6 เมตร ยาว 32 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 

- 500,000 - - ปริมาณหินที่
เรียง 

ดินไม่สไลด์ 
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

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

จากเดิม  ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า 24 ล้าดับ 82 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

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 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

1. ถนน คสล.เข้าซอยหมวด 1  
ซอย 1 กว้าง 2 ม. ยาว 170 ม.  

   ซอย 2 กว้าง 2 ม. ยาว 60 ม. 
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หมวด 2) 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร  

3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมวด 2) 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นไม่น้อย
กว่า 114.00 ตารางเมตร  

4. หมวด 3 ซอย 1 กว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. 
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมวด 4) 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 450.00 ตารางเมตร  

- 847,000 - - ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.01 



2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรบัปรงุ ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
จากเดิม  ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า 28 ล้าดับ 99 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 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   เมตร ยาว 500
เมตร 

- 2,754,500 
 

(787,000) 
 

(1,574,000) 
 

(393,500) 

- - ถนน 3 สาย สามารถขนผลิตผล
ทางการเกษตรสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 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 1 ยาว 500 ม. 

- 2,754,500 
 

(787,000) 
 

(1,574,000) 
 

(393,500) 

- - ถนน 3 สาย สามารถขนผลิตผล
ทางการเกษตรสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 
จากเดิม  ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า 41 ล้าดับ 32 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



1 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 10 จุด 
 

- 40,000 -  -  จ้านวนโคมไฟ
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟก่ิง) บ้านป่ายางลาหู่และ 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 20 จุด 
 

- 80,000 -  -  จ้านวนโคมไฟ
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 



 
บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  หน้า 58 รายการที่ 20  
 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

เพื่อใช้ในการควบคุม
การรับส่งสัญญาณ
วิทยุของ  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนดิประจ าที่ 
ขนาด 40 วัตต์  
จ านวน 2 เครื่อง 

 
 

- 60,000 - - ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

เพื่อใช้ในการควบคุม
การรับส่งสัญญาณ
วิทยุของ  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนดิประจ าที่ 
ขนาด 10 วัตต์  
จ านวน 2 เครื่อง 

 
 

- 56,000 - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

 
 
 
 

แบบ ผ.08 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  หน้า 58 รายการที่ 22  
 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร
ประจ ารถงาน
ป้องกันภัยฯ ของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM 
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 24,000 - - ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร
ประจ ารถงาน
ป้องกันภัยฯ ของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM 
ชนิดติดรถยนต์ 10 วัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 20,000 - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ครัง้ที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  หน้า 58 รายการที่ 21  
 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

เพื่อใชใ้นการ
ติดต่อสื่อสาร ของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

- 36,000 - - ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 

เพื่อใชใ้นการ
ติดต่อสื่อสาร ของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

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

- 48,000 - - ส านักปลัด 
งานป้องกัน 

 

 
 


