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ค าน า 
 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา 
ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

       มิถุนายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

  

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ท่ีต้ังต าบลแม่ฟ้าหลวง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ต้ังอยู่พิกัด UTM 0584338/2241192 โดยอยู่ทางทิศ
เหนือของอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 200 เมตร และอยู่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปน้ี 
  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดประเทศพม่า และอ าเภอแมส่าย  
  ทิศใต้  ติดต าบลแม่สลองใน และต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่จัน 
  ทิศตะวันออก ติดต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย และต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน 
  ทิศตะวันตก ติดต าบลเทอดไทย และประเทศเมียนมาร์ 
 เนื้อท่ี  มีเนื้อท่ีท้ังหมด จ านวน 109 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,125 ไร่ 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศโดยท่ัวไปของต าบลแม่ฟ้าหลวงเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 
926 เมตร ของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ พื้นท่ีต าบลแม่ฟ้าหลวง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 1.4 ลักษณะของดิน ดินในพื้นท่ีต าบลแม่ฟ้าหลวง มีลักษณะเป็นดินภูเขา บางพื้นท่ีเป็นดินเหนียว บาง
พื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย  
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  เป็นแหล่งต้นน้ าของ แม่น้ าเปิน และแม่น้ าปึง 
 1.6 ลักษณะของป่าไม้ เป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเป็นป่าต้นน้ า และป่าไผ่ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
    2.1 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 19 หมู่บ้านหลัก 5 หมู่บ้านบริวาร ดังนี ้
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครองหมู่บ้าน หมายเหต ุ

1 บ้านห้วยน้ าขุ่น นายตาล       ต๋าค าจิง ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านห้วยไร่สามัคคี นายไคซึง      แซ่ฮ่อ ก านันต าบลแม่ฟ้าหลวง 
3 บ้านป่าคา นายวีระพงษ์  ใจกุศลด ารง ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านสี่หลัง นายฉัตรชัย    วิมลกิตติชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านขาแหย่งพัฒนา นายเรืองฤทธิ์  พรสกุลไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านมูเซอป่ากล้วย นายอีซายะ   โสภณเอื้ออ านวย ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านอาข่าป่ากล้วย นายพิชัย      อภิสุนทรกุล ผู้ใหญ่บ้าน 



8 บ้านลาบา นายเฉลิมชัย  อภิพงษ์ศักด์ิ ผูใ้หญ่บ้าน 
9 บ้านลิเช/ผาบือ นายธนาพล   วิเศษจรูญโรจน์    ผู้ใหญ่บ้าน 
10 บ้านจะลอ นายวุฒิชัย    วิบูลย์พันธ์ทิพย ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านสามัคคีเก่า นายอาจู       อาย ี ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านป่าซางนาเงิน นายอาแซะ    อยู่ลึ ผู้ใหญ่บ้าน 
13 บ้านสามัคคีใหม่ นายอาแท     มาเยอะ ผู้ใหญ่บ้าน 
14 บ้านสวนป่า นายอัครชัย    วชิรมาศ ผู้ใหญ่บ้าน 
15 บ้านปางพระราชทาน นายเจริญ      ค าก้อน ผู้ใหญ่บ้าน 
16 บ้าป่ายางมูเซอ/ป่ายางอาข่า นายเหล่ายา   แยม๊อ ผู้ใหญ่บ้าน 
17 บ้านห้วยน้ าขุ่น นายวสันต์     พรมมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 
18 บ้านห้วยน้ าขุ่น นายอภิวัฒน์   สิทธิยอดปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน 
19 บ้านป่าซางแสนสุดแดน/ปางหนุนพัฒนา นายอะอิ        อยู่ลือ ผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั้ง  
         ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ในต าบลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2555 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 5,876  

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
      ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จ านวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยน้ าขุ่น 459 489 948         661  
2 บ้านห้วยไร่สามัคคี 752 769 1521         690  
3 บ้านป่าคา (ก้อป่าคา) 131 127 258           66  
4 บ้านสี่หลัง (อ้ีก้อสี่หลัง) 331 365 696         128  
5 บ้านขาแหย่งพัฒนา (อาหลู่) 332 360 692         227  
6 บ้านมเูซอป่ากล้วย 128 113 241         115  
7 บ้านอาข่าป่ากล้วย (อีก้อป่ากล้วย) 334 299 633         227  
8 บ้านลาบา (แก่ปี) 169 182 351         222  
9 บ้านลิเช/ผ่าบือ (อีก้อลิเช) 174 198 372         105  
10 บ้านจะลอ (ป่าซาง) 312 298 610         208  
11 บ้านสามัคคีเก่า (ก้อสามัคคี) 372 343 715         218  
12 บ้านป่าซางนาเงิน 166 152 318         201  



13 บ้านสามัคคีใหม่ 196 225 421         137  
14 บ้านสวนป่า 330 341 671         212  
15 บ้านปางพระราชทาน 267 271 538         153  
16 บ้านป่ายางมูเซอ/ป่ายางอาข่า 182 200 202           86  
17 บ้านห้วยน้ าขุ่น 601 670 1271         309  
18 บ้านห้วยน้ าขุ่น 593 651 1244         285  
19 บ้านป่าซางแสนสุดแดน/ปางหนุนพัฒนา 181 157 338           76  

รวม 6,010 6,210    12,220  4,326 

      ที่มา : ส านักงานงานทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 

ข้อมูลเดือน / ปี 
ประชากร จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
เดือน เมษายน 2557 5,591 5,636 11,227 4,149 

เดือน พฤษภาคม 2559 6003 6089 12,092 4,253 
กุมภาพันธ์ 2562 6,010 6,210 12,220  4,326 

4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา 

 1) โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  6 แห่ง 
 2) โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  3 แห่ง 
 3) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   จ านวน  1 แห่ง 
 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน           6 แห่ง 
 5) ศูนย์วัฒนธรรมและภาษา (โรงเรียนสอนภาษาจีน) จ านวน 1 แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  3 แห่ง  

 2) สถานีอนามัยประจ าต าบล   จ านวน  1 แห่ง 
 *อัตราการมีส้วมและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100  

4.3 อาชญากรรม 
4.4 ยาเสพติด 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงได้จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน    727 คน 

 2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ     จ านวน   191 คน 



 3. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์   จ านวน       36    คน 
  ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

1) ถนนลาดยาง    จ านวน  - สาย 
 2) ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน  4 สาย 
 3) ถนน คสล./คสม./I-section  จ านวน        175 สาย 

   
5.2 การไฟฟ้า 

 1. หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีจ านวน 19 หมู่บ้าน จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 4,326 ครัวเรือน 
  5.3  การประปา 
  1. ประชาชนใช้น้ าประปา   จ านวน       1,216 หลังคาเรือน 
  2. ประชาชนใช้น้ าประปาภูเขา  จ านวน       3,110 หลังคาเรือน 
  5.4  โทรศัพท์ 

 1) สถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เอกชน จ านวน  7 แห่ง 
 2) สถานีโทรคมนาคม (ชุมสายโทรศัพท์) จ านวน  - แห่ง 
  5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    

6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
 1. ท าการเกษตร    ร้อยละ  35   
 6.2  การประมง 
 6.3  การปศุสัตว์ 
  1. เลี้ยงสัตว ์    ร้อยละ 35 
  6.4  การบริการ 
  1. โรงแรมที่พัก (ดอยตุงลอร์ด)  จ านวน 1  แห่ง 
 6.5  การท่องเที่ยว 

1. พระต าหนักดอยตุง 
2. สวนแม่ฟ้าหลวง 
3. หอแห่งแรงบันดาลใจ 
4 หมู่บ้านชาวเขา 

 6.6 อุตสาหกรรม 
 1) โรงงานผลิตใบชา    จ านวน  1 แห่ง 



  6.7  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  1. ค้าขาย     ร้อยละ   5 
  2. สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบชา จ านวน  3 แห่ง 
  3. สถานที่จ าหน่ายอาหาร   จ านวน  19 แห่ง 
  4. สถานที่จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดหรืออ่ืนๆ  จ านวน  67 แห่ง 
  5. สถานบริการตัดแต่งทรงผมและเสริมสวย จ านวน  4 แห่ง  
  6. ตลาด     จ านวน  1 แห่ง 
  7. ปั้มน้ ามันและก๊าซ (ปั้มหลอด)  จ านวน  3 แห่ง 
  8. ร้านซ่อมเครื่องยนต์   จ านวน  6 แห่ง 
  9. ร้านซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  จ านวน  1 แห่ง 
  10. ร้านบริการอินเตอร์เน็ต   จ านวน  1 แห่ง  
 6.8  แรงงาน 
        1.  รับจ้างและอ่ืน ๆ    ร้อยละ 20 
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแม่ฟ้าหลวง มี 6 ชนเผ่า 7 ภาษา นบัถือศาสนาตามชนเผ่าดังนี้ 
 1. ชนเผ่าอาข่า   นับถือศาสนา คริสต์ พุทธ  นับถือบรรพบุรุษ 
 2. ชนเผ่าลาหู ่   นับถือศาสนา คริสต์ พุทธ นับถือบรรพบุรุษ 
 3. ชนเผ่าจีนยูนาน   นับถือศาสนา พุทธ คริสต์ 
 4. ชนเผ่าไทยใหญ่   นับถือศาสนา พุทธ 
 5. ชนเผ่าไทยลื้อ   นับถือศาสนา พุทธ 
 6. ชนเผ่าลั๊ว   นับถือศาสนา พุทธ 
 มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนี้ 

 1) วัด/ส านักสงฆ์    จ านวน  5 แห่ง 
 2) มัสยิด     จ านวน  - แห่ง 
 3) โบสถ์     จ านวน  16 แห่ง 
 4) ศาลเจ้า     จ านวน  1 แห่ง 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  1. ประเพณีผีตาโขน    ชนเผ่าลั๊ว 
  2. ประเพณีปอยออกหว่า   ชนเผ่าไทยใหญ่ ไทลื้อ ลั๊ว 
  3. ประเพณีไหว้ศาลเจ้า   ชนเผ่าจีนยูนนาน  
  4. ประเพณีโล้ชิงช้า    ชนเผ่าอาข่า 



  5. ประเพณีเทศกาลปีใหม่ลาหู่  ชนเผ่าลาหู่ 
  6. ประเพณีปีใหม่ลูกข่าง   ชนเผ่าอาข่า 
  7. ประเพณีปีใหม่ไข่แดง   ชนเผ่าอาข่า 
  8. ประเพณีวันขอบคุณพระเจ้า(กินข้าวใหม่) ชนเผ่าลาหู่ 
  9. เทศกาลไหว้พระจันทร์   ชนเผ่าจีนยูนนาน 
  10. ประเพณีบวชลูกแก้ว “ปอยส่างลอง” 
  11. ประเพณีแห่ต้นเกี๊ย 
  12. ประเพณีตรุษจีน 
  13. ประเพณีบวงสรวงเจ้าเมือง 
  14. ประเพณีตวนอู่ 
  15. ประเพณีท าบุญไร่นา 
 7.3 ภูมปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
  1. งานฝีมือ หัตถกรรมของชนเผ่า 
  2. งานฝีมือ งานจักสานของชนเผ่า 
  3. สมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่า 
  4. ดนตรีชนเผ่า (อาข่า , ลาหู่ , ไทยใหญ่) 
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

1. ชาดอยตุง 
2. สินค้าชนเผ่า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ถุงย่าม  
3. กาแฟอาราบีก้า 

  4. ผลิตภัณฑ์งานเกษตร เช่น งานเพาะเนื้อเยื่อ เห็ด กาแฟ ไม้ตัดดอกตัดใบ ไม้กระถาง 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 
      แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1. แม่น้ า จ านวน 2 สาย 
   - แม่น้ าค า 
   - แม่น้ าแม่เปิน 

2. ล าน้ า ล าห้วย จ านวน 3 สาย 
   - ล าห้วยแม่ไร่ 
   - ล าห้วยห้วยป,ู ล าห้วยสวนปา่ 

     แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
1. ฝาย     จ านวน  19 แห่ 
2. อ่างเก็บน้ า    จ านวน   5 แห่ง 



3. สระน้ าปูแผ่นพีวีซี    จ านวน  31 แห่ง  
  8.2 ป่าไม้ 

1. ป่าชุมชน/ป่าธรรมชาติ   จ านวน     68,115 ไร่ 
2. ป่าปลูก (อบต.ด าเนินงาน)   จ านวน  10 ไร่ 

  8.3  ภูเขา 
  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 9. อ่ืนๆ  
  9.1 สถาบันหรือองค์กรรักษาความสงบ   

1. หน่วยบริการประชาชนประจ าต าบล จ านวน   1 แห่ง 
2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน         100 คน 
3. ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.)จ านวน           30 คน 
4. ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน       1,202 คน 
5. ต ารวจชุมชน (ต ารวจบ้าน)   จ านวน  60 คน 

  9.2 หน่วยราชการอ่ืน 
1. หน่วยจัดการต้นน้ า   จ านวน  1 แห่ง 
2. หน่วยควบคุมไฟป่า   จ านวน  1 แห 
3. สถานีต ารวจภูธร    จ านวน  1 แห่ง 
4. สถานีบริการย่อย (ป้อมยามต ารวจ)  จ านวน  2 แห่ง 
5. กองร้อยอาสารักษาดินแดน  จ านวน  1 แห่ง 

  9.3 มวลชนจัดตั้ง 
1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2  รุ่น   100 คน 
2. ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน 2  รุ่น 1,202 คน 
3. ต ารวจชุมชน (ต ารวจบ้าน)   จ านวน 2  รุ่น    60 คน 
  

 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 

ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 
 



 
 

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

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 
 2.1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาค 
    “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง” 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  
   (1) พัฒนาการท่องเที่ยงและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักย์ภาพสูงด้วยภูมิปัญญาปละ
นวัตกรรม 
   (2) ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 



 
 

   (3) ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูงอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
   (4) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   (5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน 

 2.1.4  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน  
 “ประตูการค้า โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
   วิสัยทัศน์ 

  “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข” 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน

เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
2. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ

อาเซียน+6 และ GMS 
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร 
3. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
4. เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาระบบตลาด 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ 

แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน GMS 
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง LowSeason พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพ่ิมศักยภาพบุคลากร

สู่สากล 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม และค่านิยมล้านนา เชื่อมโยงสู่การ

เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. พัฒนาขีดความสามารถของกาลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
แนวทางพัฒนา 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางพัฒนา 
1. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมีประสิทธิภาพรองรับ

ประชาคมอาเซียนปี 2558 
2. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพ้ืนที่ภายในและตามแนวชายแดน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

2.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน์ 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมี
ความสุข” 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2565) 
วิสัยทัศน์ 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท้างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6 และGMS 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิตติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้

มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ชุมชนบนที่สูง  รุ่งเรืองวัฒนธรรม   เกษตรกรรมสีเขียว  ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม  น้อมน าปรัชญา  
พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

 “เป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และเหมาะสม” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 1  สร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้
แก่ราษฎร ส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพสุจริตและกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพทุก
กลุ่มให้ยึดมั่นตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ กิจกรรม งานประเพณี 
เทศกาลทุกศาสนา ทุกชนเผ่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอัตลักษณ์ 

พันธกิจที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข 
งานสังคมสงเคราะห์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 

พันธกิจที่ 5  พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า เพื่อ
เป็นแหล่งต้นน้ าและแหล่งอาหารที่ส าคัญแก่ราษฎร 

พันธกิจที่ 6  พัฒนาระบบการท างานของ อบต. ให้บริการอย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น    

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 
2) พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่เป็นแบบ

แผนและมีเอกภาพ 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
5) มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
6) เน้นการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม            

ของทุกภาคส่วน 



 
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ฟ้าหลวง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
  เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงานและ
การสร้างอาชีพ 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3. ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ 
ส่งเสริม  บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

4. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  

ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงส่งเสริม
การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   พัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

           ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจน 

2. จ านวนถนน สะพาน ทางระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม แหล่งน้ าที่
ได้ก่อสร้างปรับปรุง เพ่ิมขึ้น 

3. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลแม่ฟูาหลวงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลแม่ฟูาหลวงได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน และชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 

  
 ค่าเป้าหมาย 



 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวต าบลแม่ฟูาหลวง 
2.ส่งเสริมเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
3.ส่งเสริมอาชีพ/การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จ านวนประชาชน             
ที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆใน

พ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า คสล. ไฟฟูา

สาธารณะ หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคาร

ต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ปูายจราจร กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ 

ไฟกระพริบ ฯลฯ  

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการกีฬา 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

2. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ ประเพณี วิถีชีวิต  

3. สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา 

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1. ควบคุมปูองกัน และระงับโรคติดต่อต่างๆ ในพ้ืนที่ 
2. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเยาวชน สตร ี 
4. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 
5. อบรมเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
6.สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความม่ันคง
ของชาติ 
                        ฯลฯ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู



 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกปุาต้นน้ า ปุา
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
          กลยุทธ์ 

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

และการสร้างอาชีพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 
กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ปูองกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้กล
ยุทธ์ 3 พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ 4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ 5 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 6 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ พืช ดิน และน้ า 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 



 
 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
กลยุทธ์ 3 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ 4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ฟ้าหลวง 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 2) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
 3) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน 

และการสร้างอาชีพ   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
 2) พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 
 3) พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ  
 2) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ปูองกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส  
 3) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 
 

 4) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ พืช ดิน และน้ า 
 2) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3) การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 แนวทางการพัฒนา 
   1) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2) ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 3) ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4) ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
กีฬา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

  
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิสภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ดว้ยเทคนิค (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง 

 
 

1. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



 
 

 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น พระต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟูาหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาเท่ียวชมในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
 1.2 ประชาชนในต าบลมีความรู้ด้านการปลูกชา กาแฟ และไม้ผลเมืองหนาว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ 
 1.3 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
 1.4 ประชากรในต าบลมีฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
 1.5 ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกไม้เมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ชา กาแฟ  

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และความยากจนไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คาด
เคลื่อน ท าให้ไม่ทราบรายรับรายจ่ายของครอบครัวที่แท้จริง 
 1.2 ประชาชนไม่ให้ความสนใจและตั้งใจจริงในการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพที่นโยบาย
ของรัฐให้ความช่วยเหลือ 
 1.3 ประชาชนวัยแรงงาน ไม่มีงานท าและว่างงานนอกฤดูท าการเกษตร 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 1.2 การส่งเสริมและให้ความส าคัญของภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ  
 1.3 มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามาในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดโอกาสและรายได้จากการจ าหนา่ยสินคา้และผลิตภัณฑ์ 

 อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threats = T) 
 1.1 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ รวมถึงระดับภูมิภาคตกต่ า ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้ได้พร้อมกันในทุกด้าน 
 1.2 ปัญหาการอพยพไปท างานต่างประเทศและต่างจังหวัดของประชาชนวันแรงงาน 
 1.3 ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยุ่งยากสลับซับซ้อน หลายขั้นตอน ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 
เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 1.4 ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่เพียงพอ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 

2. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 1.1 ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  

จุดอ่อน (Weaknesses = W)   



 
 

 1.1 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่คับแคบ 
 1.2 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง อบต.แม่ฟูาหลวง ไม่สามารถด าเนินโครงการเองได้ 
 1.3 บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากขัดกับระเบียบกฎหมาย  
 1.4 เส้นทางคมนาคมเป็นพ้ืนที่ลาดชัน การก่อสร้างถนนท าได้ยากเนื่องจากมีพ้ืนที่ก่อสร้างจ ากัด การ
สัญจรไปมาค่อนข้างล าบาก 
 1.5 พ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติน้อย ท าให้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือใช้
อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
 1.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threats = T) 
 1.1 การประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกิดความซ้ าซ้อนของ
งบประมาณท าให้เสียโอกาสการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขต อบต.แม่ฟูาหลวง เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนมากยังเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะด าเนินการได้ 
 1.3 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ของ อบต. อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ การด าเนินงานจึงต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินงานในบางโครงการได้ เช่น การขุดบ่อขยะ การสร้างถนน การ
ขยายเขตไฟฟูา เป็นต้น 

3. ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.1 ด้านการศึกษา ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาและสนับสนุน
งบประมาณด้านการศึกษาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 1.3 มีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาต่าง ๆ ในชุมชน   
 1.4 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก 
 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   



 
 

 1.1 งบประมาณท่ีอุดหนุนด้านการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา 
 1.2 ปัญหาเรื่องการศึกษาต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาเพราะเด็กขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ 
 1.3 จ านวนเด็กระดับก่อนปฐมวัยลดลงเนื่องจากผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ในสถานศึกษานอกพ้ืนที่/พ้ืนราบ 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือกันด้านการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.2 รัฐบาลให้การสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาของท้องถิ่น 

 อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threats = T) 
 1.1 เด็กนักเรียนบางส่วนยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือในด้าน
การศึกษา 
 1.2 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีข้อจ ากัดเรื่องแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 1.3 ความห่างไกลของพ้ืนที่ท าให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษา  
 1.4 ประชาชนวัยกลางคนข้ึนไป ส่วนใหญ่ขาดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
 

4. ศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 จุดแข็ง (Strengths = S) 
 1.1 ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
 1.2 ประชากรต าบลแม่ฟูาหลวง เป็นประชากรที่ผสมผสานระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ ก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง โดยจะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน 
 1.3 มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน 
 1.4 มีการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือในสิทธิ 
สวัสดิการทางสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านต่าง ๆ 
 1.2 การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับประชาชนมีน้อย 
 1.3 ปัญหาด้านยาเสพติดตามแนวชายแดน 
 
 
 โอกาส (Opportunities = O) 



 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเปน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาระดับชาตทิี่รัฐบาลส่งเสริม 
 1.2 การส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

 อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threats = T) 
 1.1 การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 1.2 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องจ ากัดแนวทางการด าเนินการ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
 1.3 ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาก
เกินความจ าเป็น 

5. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 1.1 ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
ท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1.2 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ อบต.แม่ฟูาหลวง เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เหนือระดับน้ าทะเล 
ประมาณ 1,000 เมตร สภาพปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี  
 1.3 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ พระต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟูาหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ 

1.4 มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกท าลายปุาต้นน้ า   
 1.2 ประชาชนขาดความรู้จริงในการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเพาะปลูก การท าไร่เลื่อนลอยในพ้ืนที่ ท าให้เกิดไฟปุา
ในพ้ืนที่บ่อยครั้ง 
 1.3 ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาเท่ียวจ านวน
มากท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน 
 1.4 ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะเป็นของท้องถิ่นเอง  

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  
 1.2 พ้ืนที่ต าบลแม่ฟูาหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความโดดเด่น
เรื่องพ้ืนที่ท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 
 อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threats = T) 



 
 

 1.1 ความแตกต่างของพ้ืนที่ ความห่างไกลของระยะทาง เป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 1.2 ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 1.3 ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ของ อบต.แม่ฟูาหลวง ซึ่งเป็นเขตปุาสงวน จึงไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะได้  

6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
จุดแข็ง (Strengths = S) 

 1.1 ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง กฎหมายท้องถิ่น และกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากร  
 1.2 ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นและการเสียภาษีให้ท้องถิ่น 
 1.3 ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการให้บริการประชาชนและการรับช าระภาษี 
 1.4 พนักงานเจ้าหน้าที่บางคนยังไม่เข้าใจ ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานและระเบียบกฎหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

 จุดอ่อน (Weaknesses = W)   
 1.1 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
 1.2 ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3 ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการให้บริการประชาชน 
 1.4 ประชาชนในต าบลแม่ฟูาหลวง ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการบริหารงานของ อบต. ท า
ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระบบการท างานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อย 

 โอกาส (Opportunities = O) 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่รัฐบาลให้
การสนับสนุนและส่งเสริม 
 1.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการฝึกอบรม ข้าราชการ พนักงาน ให้มีความรู้ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

 อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threats = T) 
 1.1 ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการ
แก้ไขตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เช่น กฎหมายจัดตั้ง กฎหมายบริหารงานบุคคล และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น เป็นต้น 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 



 
 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558           
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟูาหลวง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง เร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น จุดชมวิว

กิโลเมตรที่ 12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
พักแรมกางเต้นท์ในช่วงฤดูหนาว เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

การศึกษา 
 ในพ้ืนที่ต าบลแม่ฟูาหลวงประชาชนในพ้ืนที่ มีหลากหลายชนเผ่า หลากหลายภาษา โดยเฉพาะ

ภาษาจีน ประชาชนในหมู่บ้านห้วยไร่สามัคคี ได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการ
อ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาเพ่ิมมากขึ้น 

  



 
 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ

มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น 
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่
เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาว
มุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  ปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
จากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
    ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

   การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวงต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืน
กฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
     ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 



 
 

    การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 

 



ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองการศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการกีฬา 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง 
กองช่าง  
กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง  
กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  บริหารท่ัวไป 
การด าเนินงานอื่น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง 
กองช่าง  
กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่6  
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระยาบน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่ี
จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเสน้ทางสามภาษาใหม้ีความชัดเจน เพื่ออ านาย
ความสะดวกในการสัญจร และการองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
3. พัฒนางานด้านการผัง
เมือง การขนส่งและการ
วิศวกรรมจราจร การดูแล
รักษาท่ีสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการค้า

การลงทุน และบริการโลจิ

สติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด

กลุ่มอาเซยีน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคณุภาพ
มาตรฐานสากล และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมลูค่า
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ 
 

1.เพื่อสร้างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยเน้นการเพิ่มขดีความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า การลงทุน บรกิาร โล
จิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน + 6 และ GMS 

2. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน็

แนวทางหลักในการสร้างภูมิคุม้กนั

ในการสร้างคน สังคมที่มีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศ
และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้
ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมี
คุณภาพ 
 

4. เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ปกติและแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิแนวทางการ
พัฒนาตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในการด าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ประชาชน
ได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
4. การส่งเสริมเครือข่ายการเรยีนรู้เกษตรกรในพ้ืนท่ีด้าน
การผลิต การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาด  

แนวทางการพัฒนา 
6. พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการให้บริการด้าน
ภาษาเพื่อเป็นการสรา้ง
มาตรฐานและความ
ประทับใจแก่นักม่อง
เที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
2. การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนา
แหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อ
สนับสนุนผลผลติทางด้านการเกษตร การปลูก
พืชเศรษฐกิจ การขยายพันธ์ุพืช และพันธ์ุสตัว์ที่
ขาดแคลน 

แนวทางการพัฒนา 
3. ส่งเสรมิการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผูไ้ม่มี
งานท า กลุ่มผูผ้ลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การตลาด 

แนวทางการพัฒนา 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคณุภาพและ
จัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็น
โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวดัและประเทศ ตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนาธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
คุณภาพและตามเกณฑ ์
 

แนวทางการพัฒนา 
4. สนับสนุนการเรียนรู้คู่
คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทาง
ศาสนา รวมทั้งส่งเสรมิ
การศึกษาท่ีค านึงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา และการแต่งกาย
ล้านนา 

แนวทางการพัฒนา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสตูรในโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
3. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
ทางการศึกผู้สอน
ภาษาต่างประเทศและความรู้
เกี่ยวกับประเทศเพื่อบ้าน พร้อม
ได้รับการพัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมเ่พื่อเปิด
โอกาสการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต

จังหวัด 



 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล 
การแพทย์ทางเลือก การ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายและ
เชื่อมโยงในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
4. สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก่ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจน ให้มีท่ีอยู่อาศัย
คงทนถาวร และมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

แนวทางการพัฒนา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการและผูด้้วยโอกาส 

แนวทางการพัฒนา 
5. ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจน
ให้ความส าคญักับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีคณุภาพในทุกๆ
ด้าน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
6. ส่งเสรมิและพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน 
งานด้านการรักษาความสงบเรียนร้อย งานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของ
ประชาชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกดิจากภยัธรรมชาติและภัย
พิบัติในท้องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนา 
7. ส่งเสรมิและสนับสนุนงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนา 
8. ส่งเสรมิสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ การสร้าง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 



 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษ
ทางอากาศตลอดจนการรักษา
ความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนา 
4. ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัท าฝาย
ต้นน้ า(Check Dam) เพื่อชะลอ
การไหลของน้ าและตะกอนเสริม
ความสมบรูณ์ของป่า 

แนวทางการพัฒนา 
2. เสริมสร้างความร่วมมือและสรา้ง
จิตส านึกให้กับประชาชน ในการ
ด าเนินการอนุรักษ์การคุ้มครองดูแล
บุรุงรักษาป่าไม้ น้ า ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  ให้เกด
ประโยชน์และเกดผลส าเร็จอยา่ง
ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 

แนวทางการพัฒนา 
3. พัฒนาองค์ความรู้และ
เสรมิสร้างให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 



 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิเสรภีาพของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนา 
4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช้และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการพัฒนาระบบ
จัดหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
2. เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องยุติธรรมและการ
ยอมรับของทุกภาคส่วน 

แนวทางการพัฒนา 
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ 
การบริหารงานบุคลใหม้ีประสิทธภิาพ โปร่งใส ทันสมัย
และประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรร์ัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
5. ส่งเสรมิสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภัย แก้ไขปญัหาจราจร
การลดอุบตัิเหตุ การบรหิารจดัการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
6. พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหาร
ภารกจิถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกอด
ประสิทธิผล 
 

แนวทางการพัฒนา 
7.เสริมสรา้งระบบด้านการประสาน
เครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบรูณาการ
ร่วมกัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และการกีฬา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึง่ตนเองได้ และปัญหาความยากจน
ลดลง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2. ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

3. ส่งเสรมิการแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน 

และการสรา้งอาชีพ   

ผลผลิต/

โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

1.โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการท่องเที่ยวต าบลแม่ฟา้หลวง 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพ/การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
3. โครงการส่งเสริมเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชด าร ิ

ฯลฯ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง 
2. พัฒนาระบบการจดัการน้ าและระบบประปา 
3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

ผลผลิต/

โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
4.โครงการก่อสร้างฝาปดิแท้งค์น้ า 
5.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
6.โครงการซ่อมสรา้งถนน คสล. 
7.โครงการก่อสร้างระบบน้ าอุปโภค บริโภค 

ฯลฯ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพที่ดี ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นแบบแผนและมีเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ  
2) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแม่ฟ้าหลวง 
3. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
4. อุดหนุนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
5. อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 
6. โครงการงานประเพณีวัฒนธรรม/กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
7. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา 
                                     ฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีได้รับการบริการด้านสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน         

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร/ 
2. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 
2.พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

1. โครงการปลูกต้นไม้รวมใจ ภักดิ์ รักษ์ดอยตุง 
2. โครงการก่อสร้างฝ่ายอาสา 
3. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 4. การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1.แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง 
2.แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงาน เน้นการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
3. ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอ าเภอ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินส ารองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
8. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                      ฯลฯ 



 



 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร ์                      

         ยุทศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2561-2565 
 

            วิสัยทัศน์              “ชุมชนบนทีสู่ง รุ่งเร่ืองวัฒนธรรม เกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

                                     

           พันธกิจ  “เป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง    เป็นธรรม    และเหมาะสม” 
 

 
          สร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎร ส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพสุจริตและกิจกรรม 

           การรวมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มให้ยึดมั่นตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง             
 

       ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ฟื้นฟู อนุรักษ์ กิจกรรม งานประเพณี เทศกาลทุกศาสนา ทุกชนเผ่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอัตลักษณ์ 
 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 

 พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ าและแหล่งอาหารที่ส าคัญแก่ราษฎร 

 พัฒนาระบบการท างานของ อบต. ให้บริการอย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น    



พัฒนาคน ชุมชนให้มี
คุณภาพ ด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง มี
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ท่ีเป็นแบบ
แผนและมีเอกภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สุขภาพดไีดร้ับการ
บริการดา้นสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

มีระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ี
เพียงพอ มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
สมดลุและยั่งยืน 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ยั่งยืน ประชาชน
พึ่งตนเองได้ และปญัหา
ความยากจนลดลง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการ
กีฬา 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร  

 

เน้นการบรหิาร
จัดการที่ดตีามหลัก
ธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจดัการและ
การมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 
 

1. ส่งเสรมิการให้บริการสาธารณสุข 
ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
2. ส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 

1. ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
2. ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพให้
เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง    
3.ส่งเสรมิการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนตาม
แนวนโยบายรัฐ โดยการ
จ้างแรงงาน 
และการสรา้งอาชีพ 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ถนน สะพาน ท่อระบาย
น้ า อาคาร และสิ่งปลูก
สร้าง 
2.พัฒนาระบบการ
จัดการน้ าและระบบ
ประปา 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ และระบบ
เสียงตามสาย  
 

1. ส่งเสรมิการจดั
การศึกษาทุกระดับ  
2. ส่งเสรมิการ
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสรมิการกีฬา
และนันทนาการ 

 

1. ส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิ
เสรภีาพ และการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.ส่งเสรมิธรรมาภิบาล พัฒนา
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อการ
บริหารจดัการองค์กรทีด่ ี
3.ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ปรับปรุง พัฒนาการบริการ
ประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 
2.พัฒนาองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการ
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การจัดการด้าน
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 
 

  

เป้าประสงค์    

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์   

                              
  
 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที ่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว'ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว'ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและ อ านวย
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวและ'

ประชาชนท่ัวไป 
- - 30,000 30,000 30,000 5,000 คนต่อป ี 1) ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

รายได้เพิ่มขึ้น' 
2) นักท่องเที่ยว
ประทับใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด'(งาน

บริหารงาน
ทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่  2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
อาชีพท ากินและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเกษตรกรต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 5 กลุ่ม เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

2 โครงการถ่ายทอดศูนย์
เรียนรูเ้กษตรสูส่ถานศึกษา 
เพื่ออาหารกลางวัน ตาม
แนวพระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เกษตรสู่สถานศึกษา เพื่อ
อาหารกลางวัน ตามแนว
พระราชด าร ิ

โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายของดอยตุง 
/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่ ต าบลแม่ฟ้า

หลวง 
 
 

- - 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายดอย

ตุง, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

มีศูนย์เรยีนรู้เกษตรสู่
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ เพื่ออาหาร
กลางวัน  

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

กองการศึกษา 

3 โครงการแปลงตัวอย่าง
การปลูกพืชสมุนไพร 

เพื่อใช้เป็นแปลงตัวอย่าง
การปลูกพืชสมุนไพร 

ประชาชนพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

มีแปลงตัวอย่างการ
ปลูกพืชสมุนไพรเป็น
ศูนย์การเรียนรู ้

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
อาชีพท ากินและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

กลุ่มเกษตรกรต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 5 กลุ่ม เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

5 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ
ใหเ้กษตรกรโดยการอบรม
ให้ความรู้และศึกษาดูงาน
ด้านอาชีพ 
 

เกษตรกรต าบลแม่
ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 50 คน เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ใช้ได้ 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

6 โครงการสนับสนุนแปลง
สาธิตการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 
 

เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง มีแปลงสาธติการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

7 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
การท าเกษตรตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิ

1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์ให้ด าเนินการ
ต่อไป  
2.เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

ศูนย์การเรียนรูฯ้ - - 30,000 30,000 30,000 ศูนย์การ
เรียนรูฯ้ 

การด าเนินกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

 
 

 

แบบ ผ.02 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส ารวจและบันทึก
ข้อมูลเกษตรกร 

เพื่อส ารวจและบันทึก
ข้อมูลเกษตรกร 

เกษตรกรต าบลแม่
ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ต าบลแม่ฟ้า

หลวง 

สามารถเก็บข้อมูล
เกษตรกรต าบลแม่ฟ้า
หลวงได้อย่าง
ครบถ้วน 

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

9 โครงการส่งเสริมการตลาด
สินค้าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการตลาด
สินค้าชุมชน 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 10,000 10,000 10,000 การตลาด
ต าบลแม่ฟ้า

หลวง 

เกษตรกรสามารถ
ขายผลผลติทาง
การเกษตรไดต้ลอด
ทั้งป ี

ส านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

10 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านห้วยน้ าขุ่น 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
เช่นโกโก้ , อโวคาโด้   
 

- - 50,000 50,000 50,000 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านห้วย
น้ าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ 
กลุ่มพัฒนาสตร ี

กลุ่มพัฒนาสตรี
อบรมท าน้ าพริก
,เครื่องแกง 

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

ส านักปลดั 
งานพัฒนา

ชุมชน 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผูสู้งอายุ บ้านห้วยน้ า
ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ 
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุอบรม
ท าไม้กวาด, จักสาน
ไม้ไผ ่

- - 20,000 20,000 20,000 30 คน กลุ่มมีความรู้ในการ
พัฒนามาชีพ 

ส านักปลดั 
งานพัฒนา

ชุมชน 
13 โครงการส่งเสริมอาชีพ

บ้านห้วยไรส่ามัคคีหมู่ 2 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มพัฒนาสตร ี

กลุ่มพัฒนาสตรี 
1.ท าไส้กรอกยูนาน 
2.ท าเต้าหู้ยี ้
3.ท าผักกาดดอง 
4.ถั่วเน่าจีนยูนาน 
5.พับกระดาษไหว้เจา้ 

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

ส านักปลดั 
งานพัฒนา

ชุมชน 

แบบ ผ.02 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพ
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
พัฒนาสตร ี

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มพัฒนาสตร ี
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 
 

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

ส านักปลดั 
งานพัฒนา

ชุมชน 

15 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านสีห่ลัง หมู่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
อโวคาโด 

- - 50,000 50,000 50,000 30 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

16 โครงการส่งเสริมอาชีพ 

บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน
สามารถมีรายได้เสริม 

อบรมท าไม่กวาด
ให้กับประชาชนบ้าน
สามัคคีใหม่  

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
อบรมอาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 
งานพัฒนา

ชุมชน 

17 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 

- - 50,000 50,000 50,000 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

18 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านป่ายางลาหู่
,ป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 

- - 50,000 50,000 50,000 40 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

 
19 โครงการส่งเสริมปลูกพืช

เศรษฐกิจ บ้านห้วยน้ าขุ่น 
หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก
ทุเรียน, อโวคาโด้ ,
มังคุด,ลองกอง, 
มะพร้อมอ่อน 

- - 50,000 50,000 50,000 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการส่งเสริมอาชีพ 

บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 17 
เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริมและ
ลดต้นทุนการผลิต 

อบรมท าปุ๋ยหมัก, 
น้ าหมัก,ฮอร์โมน, 
อินทรีชีวภาพ 

- - 50,000 50,000 50,000 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

 
21 โครงการปลูกผักกางมุ้ง 

ปลอดสารพิษ บ้านห้วยน้ า
ขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

อบรมให้ความรู้
เกษตรกรการปลูก
ผักกางมุ้ง ปลอด
สารพิษ 

- - 50,000 50,000 50,000 50 หลังคา
เรือน 

ประชาชนได้บริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ 

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

 

22 โครงการส่งเสริมปลูกพืช
เศรษฐกิจ บ้านห้วยน้ าขุ่น 
หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

ส่งเสริมการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 

- - 50,000 50,000 50,000 50 หลังคา
เรือน 

มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

 
23 ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 30,000 30,000 30,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ศุนย์ไดม้ีการจดั
กิจกรรม 

ส านักปลดั 
งานเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่  2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงาน และการสร้างอาชีพ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแกไ้ขปัญหาการ
ว่างงานและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

เพื่อบรรเทาความเดือน
ร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบ
ปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า 

ราษฎรผู้ประสบ
ปัญหาต าบลแม่ฟ้า

หลวง 20 คน 

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

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์
การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพฒันา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า อาคาร และสิ่งปลูกสรา้ง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
ห้วยน้้าขุ่นหมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. 1 สาย - - 300,000 - - ถนน คสล.1 
สาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล. พร้อมฟุตบาท 

บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา และ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้าขนาดใหญ่ 
ตั้งแต่ 3 แยกหน้าบ้าน
นายสาม บุญรัตน์ ถึง 
แยกหน้าตลาดชุมชน
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง ยาว 
1,000 เมตร 
 

- - 3,000,000 - - รางระบายน้า้
พร้อมฟุตบาท
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมาและ
น้้าไม่ท่วมขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้้า

ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน

ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 1.20 
เมตร ยาว 50 เมตร 
จากบ้านนายจันทร์
เป็นต้นไป  
 

- - 38,000 - - ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้้า

ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน

ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 1.20 
เมตร ยาว 100 เมตร 
จากบ้านนายบุญส่ง
เป็นต้นไป  

- - 75,000 
 

- - ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย ทางเข้า
หมู่บ้าน กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
250 เมตร 
 

- - 300,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 5,000,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

1 สาย จากสสุาน ถึง
อ่างห้วยไรส่ามัคค ี
กว้าง 4 เมตร .ยาว 
4,000 เมตร 

- - 10,000,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านห้วยไรส่ามัคคี  
(อาคารเก็บของ) 

อาคาร 2 ช้ัน กว้าง 
8.00 เมตร สูง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 
เมตร 

- - 400,000 - - 1 หลัง มีอาคารที่มั่นคง 
ถาวร ใช้ในกิจกรรม
ของหมู่บ้านห้วยไร่
สามัคคี  (อาคารเก็บ
ของ) 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล.ซอย 2 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
103 เมตร 

- - - - 350,000 ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าศูนย์
สงเคราะห์ชาวเขาสาย
ฝั่งขวา ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 
 

- - 300,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าศูนย์
สงเคราะห์ชาวเขาสาย
ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 
 

- - 300,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

บ้านป่าคา หมู่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน

ผลผลติทางการเกษตร 

1 สาย ทางทิศ

ตะวันออกของหมู่บ้าน 

กว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. 

- - 1,308,300 - - ถนน 1 สาย สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ บ้านป่าคา 

หมู่ 3 

เพื่อใช้เป็นอาคารส้าหรับ

เก็บของประจ้าหมูบ่้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 

1 หลัง กว้าง 8 เมตร 

ยาว 12 เมตร 

 

- - 883,200 - - อาคาร 1 

หลัง 

มีอาคารที่มั่นคงถาวร

สามารถเก็บของได้

อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมเทลาน 
คสล. บ้านปา่คา หมู่ 3 

เพื่อต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ ส้าหรบัใช้
เป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่บ้าน 

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ จ้านวน 
1 หลังพร้อมเทลาน 
คสล.  

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

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้า้แบบฝาปดิ 
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 2 สายกว้าง 3 
เมตร ยาว 250 เมตร 
1) จากบ้านเลขท่ี 31 
ถึงบ้านเลขท่ี 112) 
จากบ้านเลขท่ี 11 ถึง
ล้าห้วย 

- -   300,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน บ้านสี่หลัง หมู่ 4 
 

เพื่อให้มีซุ้มประตูหมู่บ้านสี่
หลัง หมู่ 4 

จ้านวน 1 แห่งกว้าง 6 
เมตร สูง 4 เมตร 

- - 75,000 -  - 1 แห่ง เกิดอัตลักษณ์ประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การสญัจรไปมา 

2 สาย เขา้พื้นที่

การเกษตร  

สายที่ 1 กวา้ง 3 เมตร  

ยาว 600 เมตร 

สายที่ 2 กวา้ง 3 เมตร  

ยาว 1,000 เมตร 

- - 3,345,600 

 
- - ถนน 2 สาย สามารถขนผลติผล

ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่
หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล.ทางเข้า
สุสาน จ้านวน 1 สาย 
กว้าง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 600 เมตร 

- - - 300,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
เข้าสุสานหมู่บ้าน บ้านสี่หลัง 
หมู่ 4 

เพื่อให้มีที่พักในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ศาลาที่พักสสุาน  1 
หลัง 

 

- - - 100,000 -  มีศาลาที่พักสา้หรับ
ประกอบพิธีกรรม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่
หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร 
ทางเข้าบ้านเลขท่ี 4 

- - - - 200,000  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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 ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 

สาธารณะประจ้าหมู่บ้าน 

บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้บริการประชาชน

ที่มาใช้บริการ 

ห้องสุขา  

จ้านวน  4  ห้อง 

- - 250,000 - - ห้องสุขา  

จ้านวน 4  

ห้อง 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกด้าน

สุขอนามัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ในสุสาน บ้านขาแหย่ง

พัฒนา หมู่ 5 

เพือ่ใช้เป็นศาลาที่พักใน

การประกอบพิธีฌาปนกิจ

ศพ 

ศาลาที่พัก จ้านวน 1 

หลัง สุสานบ้านขา

แหย่งพัฒนา 6x12 

ห้องน้้า 2 ห้อง 

- - 810,000 - - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพ 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมจดุดิน

สไลด์ บ้านขาแหย่งพัฒนา 

หมู่ 5 

เพื่อซ่อมแซมและป้องกัน

ดินสไลด ์

จุดดินสไลด์ ข้าง

โรงเรียนบ้านขาแหย่ง

พัฒนา 

 

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

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการซ่อมแซมอาคาร

อเนกประสงค์ บ้านขาแหย่ง

พัฒนา หมู่ 5 

เพื่อซ่อมแซมอาคาร

อเนกประสงค์ให้มีสภาพท่ีใช้

งานได้ มั่นคง ถาวรและ

ปลอดภัย 

อาคารอเนกประสงค์ 

บ้านขาแหย่งพัฒนา 

หมู่ 5 

- - - - 1,000,000 อาคาร

อเนกประสงค์ 

2 หลัง 

มีอาคารที่มั่งคง ถาวร

และปลอดภัย

ปลอดภัย  

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า บ้านขาแหย่งพัฒนา  
หมู่ 5 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

จ้านวน 2 จุด                 
1) บ้านนางแสนค้า ถึง
ล้าห้วย 2) บ้านนาย
สันติ ถึงล้าห้วย  
 

- - 250,000 - - 2 แห่ง น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. 1 สาย 
กว้าง 3 เมตร ยาว 

420 เมตร  
 

- - -    
700,000  

- ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นอาคารประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

อาคาร 1 หลัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร  

- - - - 750,000 อาคาร

อเนกประสงค์  

มีอาคารส้าหรับ

ประกอบกิจกรรม

สาธารณะ  

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างตะแกรงปิด
ร่องระบายน้้า บ้านมูเซอป่า
กล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่ง - -  300,000  - - 1 แห่ง ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล.  บ้านลาหู่ป่ากล้วย 

หมู่ 6 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกป้อง

การดินทะลาย 

รางระบายน้า้ คสล.  

1 แห่ง ยาว 350 ม. 

- - 1,085,000 - - รางระบายน้า้ 

คสล. 1 แห่ง 

 

น้้าไหลสะดวก  กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ

หมู่บ้าน บ้านลาหู่ป่ากล้วย 

หมู่ 6 

เพื่อให้มีป้ายแสดงช่ือ

หมู่บ้านลาหู่ป่ากล้วย 

ป้ายช่ือหมู่บ้านลาหู่ป่า

กล้วย จ้านวน 1 ป้าย 

กว้าง 3 ม. สูง 3 ม. 

- - 400,000 - - ป้ายช่ือ
หมู่บ้าน 1 

ป้าย 

แสดงป้ายช่ือหมู่บ้าน
ได้อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างศาลา 

(จุดฝายน้้าอุปโภค บริโภค) 

บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

 

เพื่อให้มีอาคารพักส้าหรับ

จุดฝายน้า้อุปโภค บริโภค 

อาคาร 1 หลัง  

กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. 

- - 237,500 - - อาคารที่

เพิ่มขึ้น 

มีอาคารส้าหรับพัก 

จุดฝายน้า้อุปโภค 

บริโภค 

กองช่าง 

33 โครงการเปลี่ยนหลังคา            

ยุ้งฉางข้าวและอาคาร

ประกอบ บ้านลาหู่ป่ากล้วย 

หมู่ 6 

 

เพื่อให้มีหลังคายุ้งฉางที่ไม่
รั่วซึมป้องกันข้าวเปียก
จากน้้าฝน 

เปลี่ยนหลังคายุ้งฉาง
ข้าวและอาคาร
ประกอบ 1 แห่ง 
กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. 

- - 300,000 - - หลังคายุ้งฉาง
ที่เปลี่ยนใหม ่

ข้าวไม่เปียกน้า้ฝน กองช่าง 

34 โครงการเปลี่ยนหลังคา

บ้านพักสาธารณะและ

อาคารประกอบ 

บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีหลังคาบ้านพักท่ีมี
สภาพใช้งานได้ด ี

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

- - 300,000 - - หลังคา
บ้านพัก

สาธารณะที่
เปลี่ยนใหม ่

ฝนไมร่ั่วใช้งานได้ด ี กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน  

I-Section เส้นทางศึกษา

ธรรมชาต ิ

บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้เส้นทางศึกษา

ธรรมชาตมิีสภาพที่เดินได้

สะดวก ปลอดภัย 

เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ 1 แห่ง 

กว้าง 1 เมตร 

ระยะทางยาว 4 กม. 

- - 2,788,000 - - เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติที่

ปรับปรุง 

มีเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติทีส่ะดวก

และปลอดภัย 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถังดัก

ตะกอนน้้าอุปโภค บริโภค 

บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีน้้าสะอาด อุปโภค 

บริโภค 

ถังดักตะกอนน้้า

อุปโภค บริโภค 1 แห่ง 

กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 

- - 300,000 - - ถังดักตะกอน  
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้้า
สะอาด อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลติทางการเกษตร 

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

- - 523,000 
 

- - ถนน 1 สาย สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
มูเซอป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 300 เมตร 

ทางไปแท้งค์น้้า  

- -  400,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
บ้านมูเซอป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้มีล่นกีฬาส้าหรับ
เล่นกีฬา ออกก้าลังกาย 

จ้านวน 1 แห่ง หน้า
หมู่บ้าน 

- - 200,000 - - 1 แห่ง  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. บ้านมูเซอป่ากล้วย 
หมู่ที่ 6 

เพื่อเก็บน้้าอุปโภค บริโภค ถังเก็บน้้า 3 ถัง กว้าง 
3 เมตร. ยาว 6 เมตร  
สูง 2 เมตร  

- - - - 550,000 ถังเก็บน้้าท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
พอเพียงตลอดป ี

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. 2 แห่ง  - - 450,000 - - ถนน 2 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงรางระบาย

น้้า คสล.  

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้รางระบายน้า้มี

สภาพใช้งานได้ดี  

น้้าไหลผ่านสะดวก 

ปรับปรุงรางระบายน้้า 
คสล. ภายในหมู่บา้น
จ้านวน 2 จุด 
1.จากบ้านเลขที่ 10 ถึง
บ้านเลขที่ 80 ยาว 40 ม. 
2.จากบ้านเลขที่ 50 ถึง
บ้านเลขที่ 12 ยาว 40 ม. 

- - 248,000 - - รางระบายน้า้
ภายใน
หมู่บ้าน 

น้้าไหลสะดวก 
ป้องกันดินทะลาย 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการเรียงกล่องเกเบี้ยน 

พร้อมขยายถนนกันดินพัง  

บ้านอาข่าป่ากล้วย ม.7     

 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง เรียงกล่องเกเบีย้น 
 

- - 450,000 - - พื้นที่ ที่เรียง
หิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน และมพีื้นที่
ปลอดภัยจากดินสไลด์  

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้้า บ้าน
อาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ินของ

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ฝาตะแกรงเหล็กปิดราง

ระบายน้้า จ้านวน 1 

แห่ง  กว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 17.00 เมตร ลึก 

40.0 เมตร ตั้งแต่บ้าน

นายศุภชัย วิบูลกิจธรรม 

บ้านเลขท่ี 19 ถึงบ้าน

นายช้านาญ     อภิ

สุนทรกุล บ้านเลขท่ี 43  

 

- - 100,000 - - ฝาตะแกรง

เหล็กปิดราง

ระบายน้้า 

จ้านวน 1 

แห่ง 

 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 2 สาย 
1.ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 36 
ถึงเลขท่ี 12 กว้าง 2.5 
ม. ยาว 128 ม. 
2.ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 7 ถึง
บ้านเลขท่ี 11/2 กว้าง 
2.5 ม. ยาว 90 ม. 
 

- - 379,900 - - ถนน 2 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 1,108,300 
 

- - ถนน 3 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลติทางการเกษตร 

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

- - 4,182,000 
 

- - ถนน 1 สาย สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนย์หัตกรรม  

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ศูนย์หัตกรรมมี
สภาพใช้งานได้ดี มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย 

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

- - 684,000 
 

- - 1 แห่ง 
 

มีศูนย์หัตกรรมที่ 
มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างหอประชุม 

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้ในการประชุม
หมู่บ้านและกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

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

- - 3,000,000 - - หอประชุมที่
สร้าง 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ประชุมอย่างเพียงพอ
ต่อจ้านวนประชากร 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างร้านคา้

ชุมชน 

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
ขายผลผลติทางการเกษตร 

อาคารร้านคา้ชุมชน 
กว้าง 3 ม.  ยาว 30 
ม. 

- - 2,000,000 - - มีอาคาร
ส้าหรับขาย
ผลผลติทาง
การเกษตร 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการรางระบายน้้า 

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

รางระบายน้า้ จาก
บ้านเลขท่ี 69 ถึง 
บ้านเลขท่ี 15 กว้าง 
1.5 ม. ยาว 96 ม.   

- - 300,000 
 

- - ขยายถนน 
คสล.ภายใน

หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างสนาม 

ฟุตซอล  

บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกาย 

กว้าง 15 ม. ยาว 25 ม. - - 250,000 - - สนามฟุตซอล
ที่ก่อสร้าง 

เยาวชนได้ออกก้าลัง
กาย 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 2 ช้ัน (แทน
อาคารเดมิ) บ้านอาข่าปา่
กล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ ส้าหรบั
ประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านป่ากล้วย หมู่ 7 
 

จ้านวน 1 แห่ง - - 400,000 - - อาคาร 1 
หลัง 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่มั่นคง
ถาวร ส้าหรบั
ประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอา
ข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
 

จ้านวน 1 สาย - - - 300,000 - จ้านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านลาบา หมู่ 8  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล.จากโค้ง
สุสานถึงทางขึ้นบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน  กว้าง 4 
ม. ยาว 100 ม. 
 

- - 278,800 - - ถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน

ทลาย พร้อมราวเหล็กกั้น  

บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อป้องกันดินสไลด ์ ผนังกั้นดิน สูง 5 เมตร  
ยาว 50  เมตร 
ราวเหล็กสูง 1 ม. 

- - 300,000 - - ผนังกั้นดินท่ี
ก่อสร้าง 

ดินหยุดสไลด์  กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ภายในหมู่บ้าน  

บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อใช้เป็นที่พักร้อน
ภายในหมู่บ้าน 

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

- - 190,000 - - ศาลาที่พักท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีศาลาที่
พักร้อนภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล. พร้อมตะแกรง

เหล็กปิดรางระบายน้้า 

บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อให้รางระบายน้า้มี

สภาพใช้งานได้ดี น้้าไหล

ผ่านสะดวก 

รางระบายน้า้ คสล. 

พร้อมตะแกรงเหล็ก

ปิดรางระบายน้้า 0.40 

x 250 จ้านวน 2 จุด  

- - 760,000 
 

- - รางระบายน้า้
ที่ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก 
ป้องกันดินทะลาย 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลาบา 
หมู่ 8 

เพื่อให้มีซุ้มประตูหมู่บ้าน
ลาบา หมู่ 8 

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

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านลิเช หมู่ 9 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก  

จ้านวน  1 สาย - - 250,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ภายในสสุาน 

บ้านลิเช หมู่ 9 

 

เพื่อให้มีศาลาที่พักในการ
ประกอบพิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พักภายใน
สุสาน 1 หลัง กว้าง 4 
ม. ยาว 4 ม. 

- - 152,000 - - ศาลาที่พัก
เพิ่ม 1 หลัง 

มีศาลาที่พักสา้หรับ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างห้องสุขา

สาธารณะภายในสสุาน 

บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้บริการประชาชนใน
เวลาประกอบพิธีฌาปนกิจ 

ห้องสุขาจ้านวน 2 
ห้อง  กว้าง 3 ม. ยาว 
4 ม. พร้อมโถฉี่ 2 โถ 
พร้อมแท่นน้้าเส้นรอ
บวง 1.20 ม. จ้านวน 
5 แท่น 

- - 177,600 - - ห้องสุขาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เข้าพื้นที่การเกษตร 

บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

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 

มีเส้นทางขนส่ง

ผลิตผลทางการ

เกษตรออกสูต่ลาดได้

สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล. พร้อมตะแกรง

เหล็กปิดรางระบายน้้า 

บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม

ตะแกรงเหล็กปิดราง

ระบายน้า้  

จุดที่ 1 ยาว 150 ม. 

จุดที่ 2 ยาว 330 ม. 

- - 1,488,000 - - รางระบายน้า้
พร้อม
ตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 
บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้มีที่พักส้าหรับ
ประชาชนได้พักภายใน
หมู่บ้าน 

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

มีศาลาที่พักสา้หรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 
บ้านผาบือ หมู่ 9 

เพื่อให้มีที่พักส้าหรับ
ประชาชนได้พักภายใน
หมู่บ้าน 

ศาลาที่พัก  1 หลัง - - 200,000  - - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักสา้หรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 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 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านผาบือ หมู่ 9 

เพื่อให้มีเส้นทางไปสู่ต้นน้้า
ที่สะดวก และปลอดภัยใน
การสญัจร 

ถนน คสล. ทางไปต้น
น้้า กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

- - 418,200 - - ถนน คสล. 1 
สาย 

มีเส้นทางไปต้นน้้าที่
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

69 โครงการปรับดินลานดิน

ภายในหมู่บ้าน บ้านผาบือ 

หมู่ 9 

เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรม

ภายในหมู่บ้าน 

จ้านวน 3 จุด - - 300,000 - - ลานดิน หมู่บ้านมลีานส้าหรับ

จัดกิจกรรม 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านผาบือ 
หมู่ 9 

เพื่อใช้ส้าหรับเก็บวสัดุ 
อุปกรณ์ เครื่องครัวของ
หมู่บ้าน  

อาคาร 1 หลัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 8 เมตร 

- - 300,000 - - จ้านวน 1 
หลัง 

มีอาคารใช้ส้าหรับเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องครัวของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านผาบือ 
หมู่ 9 

เพื่อใช้ส้าหรับใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของ
หมู่บ้าน  

อาคาร 1 หลัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 10 เมตร 

- - - 400,000 - จ้านวน 1 
หลัง 

มีอาคารใช้ส้าหรับเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องครัวของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีที่พักส้าหรับ
ประชาชนได้พักภายใน
หมู่บ้าน 

ศาลาที่พัก  1 หลัง - - 250,000  - - ศาลาที่พัก 1 
หลัง 

มีศาลาที่พักสา้หรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ภายในสสุาน  

บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีศาลาที่พักในการ
ประกอบพิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พักภายใน
สุสาน 1 หลัง กว้าง 6 
ม. ยาว 12 ม. 

- - 705,600 - - ศาลาที่พัก
เพิ่ม 1 หลัง 

มีศาลาที่พักสา้หรับ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการซ่อมแซมราง

ระบายน้้าภายในหมู่บา้น  

บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้รางระบายน้า้มี

สภาพพร้อมใช้งาน น้้าไหล

สะดวก 

รางระบายน้า้ภายใน

หมู่บ้าน กว้าง 0.50 ม 

ยาว 100 ม. 

- - 320,000 - - รางระบายน้า้

ที่ได้รับการ

ซ่อมแซม 

น้้าไหลสะดวก 

ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ 

 บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีศาลาอเนกประสงค์

ส้าหรับประกอบกิจกรรม

ของหมู่บ้าน 

ศาลาอเนกประสงค์  

1 หลัง กว้าง 6 ม. 

ยาว 6 ม. 

- - 352,800 - - ศาลา
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 1 
หลัง 

มีศาลาอเนกประสงค์
ในการประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ

ในหมู่บ้าน  

บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อก้าจัดขยะภายใน

หมู่บ้าน 

เตาเผาขยะ จ้านวน 2 

เตา กว้าง 4 ม. ยาว 4 

ม. 

- - 500,000 - - จ้านวน
เตาเผาขยะที่

ก่อสร้าง 

ปริมาณขยะลดลง กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างห้องสุขา

สาธารณะภายในสสุาน  

บ้านจะลอ หมู่ 10 

 

เพือ่ให้บริการประชาชน
ในเวลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ 

ห้องสุขาจ้านวน 4 
ห้อง กว้างห้องละ 2 
เมตร ยาว 2 เมตร 

- - 61,200 - - ห้องสุขาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 

คสล. บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬา คสล. กว้าง 
30 เมตร ยาว 60 
เมตร  

- - 1,416,000 - - ลานกีฬาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านจะลอ หมู่ 10 
 
 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

ภายในหมู่บ้านจะลอ - - 200,000 - - 1 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างถนน I-
Section เข้าพื้นท่ีการเกษตร 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 

1,500 เมตร 
 

- - 250,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย       - - 250,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน          
I-Section เข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านสามัคคีเก่า 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 

1,500 เมตร 

- - 250,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน          

I-Section บ้านสามัคคเีก่า 

หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน I-Section              

1 สาย เข้าพื้นที่

การเกษตร กว้าง 3 ม. 

ยาว 770 ม. 

- - 2,000,000 - - ถนน คสล 1 

สาย 

มีเส้นทางขนส่ง

ผลิตผลทางการ

เกษตรออกสูต่ลาดได้

สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการสร้างตะแกรงเหล็ก

ปิดรางระบายน้้า  

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวก ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน 4 จุด จุดที่ 1 
ยาว 68 ม.  
จุดที่ 2 ยาว 18 ม. จุด
ที่ 3 ยาว 49 ม. จุดที่ 
4 ยาว 94 ม. 
 

- - 420,000 - - ภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล. พร้อมตะแกรง

เหล็กปิดรางระบายน้้า  

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั 

รางระบายน้้า คสล. 

พร้อมตะแกรงเหล็กปิด

รางระบายน้้า หน้าบ้าน

อาก่า อายี ถึง ล้าห้วย 

ยาว 157 ม. ตะแกรง

เหล็ก ยาว 80 ม 

- - 370,000 - - รางระบายน้า้
พร้อม
ตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล.  

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั 

รางระบายน้า้ คสล. 

จากบ้านนายอาฟา 

หล่อชา ถึง ล้าห้วย 

ยาว 205 ม.  

- - 300,000 - - รางระบายน้า้
พร้อม
ตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างลาน คสล.

ภายในสสุานประจ้าหมูบ่้าน 

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11  

เพื่อให้มีลานประกอบพิธี

ฌาปนกิจ ประจ้าหมู่บ้าน 

ลาน คสล.ภายใน

สุสานประจ้าหมู่บ้าน 

กว้าง 580 ตรม 

- - 500,000 - - ลาน คสล 1 
แห่ง 

มีสถานท่ีประกอบพิธี
ฌาปนกิจที่สะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างห้อง

ประชุมประจ้าหมู่บ้าน  

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้ประชุมประจ้า

หมู่บ้าน 

ห้องประชุม กว้าง 4 

ม. ยาว 8 ม. 

- - 320,000 - - อาคารห้อง
ประชุม 1 

หลัง 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ประชุมประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค์  

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 

- - 300,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์

ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีอาคารที่มั่นคง 
ถาวร สะดวก
ปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ

ในหมู่บ้าน  

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อก้าจัดขยะภายใน

หมู่บ้าน 

เตาเผาขยะ  

จ้านวน 2 เตา 

- - 500,000 - - จ้านวน
เตาเผาขยะที่

ก่อสร้าง 

ปริมาณขยะลดลง กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้้า บ้าน
สามัคคเีก่า หมู่ที่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวก

ป้องกันดินพังทลาย 

ประชาชนเกิดความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

รางระบายน้า้ คสล. 

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

ปิดรางระบายน้้า 

จ้านวน 1 แห่ง 

ยาว 497.00 เมตร  

 

- - 1,200,000 - - รางระบายน้้า 

คสล.พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็ก

ปิดรางระบาย

น้้า จ้านวน 1 

แห่ง 

น้้าไหลสะดวก ดินไม่
พังทลาย ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ในสุสาน บ้านสามัคคเีก่า 
หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้เป็นศาลาที่พัก

ส้าหรับผู้เข้าร่วมพิธี

ฌาปนกิจศพ 

ศาลากว้าง 5 เมตร 

ยาว 10 เมตร  

- - - - 500,000 ศาลาท่ีพักท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่พักใน
พิธีฌาปนกิจศพ 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
สาธารณะในสสุาน บ้าน
สามัคคเีก่า หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้บริหารผูเ้ข้าร่วมพิธี

ฌาปนกิจศพ 

ห้องสุขา จ้านวน 2 

ห้อง กว้าง 2 เมตร 

ยาว 3 เมตร 

- - - - 350,000 ห้องสุขาท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีห้องสุขา
ที่ถูกสุขลักษณะใช้ 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน          

I-Section บ้านสามัคคเีก่า 

หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าบ่อ

น้้าศักดิ์สิทธิ 

ถนน I-Section              

1 สาย เส้นทางเข้าบ่อ

น้้าศักดิ์สิทธิ กว้าง 1 

ม. ยาว 700 ม. 

 

- - - - 700,000 ถนน I-

Section 1 

สาย 

เส้นทางประกอบ

พิธีกรรมที่บ่อน้้าศักดิ์

สิทธิ ไดส้ะดวก 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารประจ้าหมู่ บ้านห้วย
ปูใหม่ หมู ่11 

เพื่อให้มีศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารประจ้าหมู่บ้านที่
มั่นคง ถาวร 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 1 หลัง 

- - 250,000  - - 1 แห่ง หมู่บ้านห้วยปูมศีูนย์
ข้อมูลข่าวสารที่มั่งคง 
ถาวร  

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าพร้อม ผาปดิ  บ้านห้วยปู
ใหม่ หมู่ 11 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าทว่ม  

จ้านวน 1 แห่ง ตั้งแต่
บ้านนางนาติ ถึงถนน
ใหญ่ป้ายปลอดยาเสพ

ติด  

- - 150,000 - - 1 แห่ง ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารประจ้าหมู่ บ้านห้วย
ปูใหม่ หมู ่11 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจ้าหมู่บ้านที่
มั่นคง ถาวร 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 1 หลัง 

- -  200,000 - - 1 แห่ง หมู่บ้านห้วยปูมศีูนย์
ข้อมูลข่าวสารที่มั่งคง 
ถาวร  

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์  

บ้านห้วยปู หมู่ 11 

 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

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

- - 1,500,000 - - อาคารที่
ก่อสร้าง 

มีสถานท่ีส้าหรับจดั
กิจกรรมของชุมชน 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน คสล. 2 สาย เข้า

พื้นที่การเกษตร กว้าง 

3 ม. ยาว 900 ม. 

- - 2,200,000 - - ถนน คสล 2 

สาย 

มีเส้นทางขนส่ง

ผลิตผลทางการ

เกษตรออกสูต่ลาดได้

สะดวก 

กองช่าง 

100 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 

มีศาลาที่พักในสสุาน 
ในการประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน คสล. 2 สาย 

เข้าพื้นที่การเกษตร 

ไฟป่าเก่า กว้าง 3 ม. 

ยาว 950 ม 

- - 2,250,000 - - ถนน คสล 2 

สาย 

มีเส้นทางขนส่ง

ผลิตผลทางการ

เกษตรออกสูต่ลาดได้

สะดวก 

กองช่าง 

102 โครงการขยายถนน คสล 

บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
ที่สัญจรไดส้ะดวก 

ขยายถนน คสล 

ภายในหมู่บ้าน กว้าง 

190 ซม. ยาว 13 ม. 

- - 20,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

103 โครงการขยายถนน คสล 

พร้อมเทลาน คสล  

บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
ที่สัญจรไดส้ะดวก 

ขยายถนนพร้อมเท

ลาน คสล ข้างศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร กว้าง 9 

ม. ยาว 9.60 ม. 

- - 70,000 - - ถนน 1 สาย 
และลาน 

คสล.  
 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ บ้านห้วยปู

ใหม่ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีอาคาร

ส้าหรับประกอบกิจกรรม

ต่างๆของหมู่บ้านห้วยปู

ใหม ่

อาคารอเนกประสงค์ 

หมู่บ้านห้วยปูใหม่ หมู่ 

11 จ้านวน 1 หลัง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 8 เมตร        

- - 500,000 - - อาคาร

อเนกประสงค์ 

1 หลัง 

มีอาคารส้าหรับใช้

ประกอบกิจกรรมของ

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

105 โครงการขยายถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ห้วยปูใหม่ 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
 
 

จ้านวน 1 สาย - - - 200,000 - จ้านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
พร้อมตะแกรงเหล็กปดิ
ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก
และประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

จ้านวน 2 จุด               
จุดที่ 1) ตั้งแต่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านนาย
อาแม   จุดที่ 2) ตั้งแต่
บ้านนายอานะ อยู่ลือ 
ถึงบ้านนายอามื่อ  มา
เยอะ 

- - 400,000  - - 1 แห่ง ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจา้
หมู่บ้าน บ้านป่าซางนาเงิน 
หมู่ 12 

เพื่อให้มีอาคารส้าหรับ
ประกอบกิจการสาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้านป่า
ซางนาเงิน หมู่ 12 

จ้านวน 1 หลัง 
(อาคารห้องเก็บของ/

ห้องครัว) 

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

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างอาคารห้อง

ประชุม พร้อมโรงครัว  

บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้ส้าหรับจัดประชุม
และจัดกจิกรรมต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

อาคารห้องประชุม 
พร้อมโรงครัว กว้าง 10 
เมตร ยาว 12 เมตร 

- - 1,176,000 - - ห้องประชุม
และโรงครัวท่ี
ได้ก่อสร้าง 

ชุมชนมีห้องประชุม 
และโรงครัว ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล. พร้อมตะแกรง

เหล็กปิดรางระบายน้้า  

บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั 

รางระบายน้า้ คสล. 

พร้อมตะแกรงเหล็ก

ปิดรางระบายน้้า  ยาว 

200 

- - 650,000 - - รางระบายน้า้
พร้อม
ตะแกรง 1 
สาย 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างฝาปิด 

ถังเก็บน้้า  

บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

ตะกอน ต่างๆ ตกลงในถัง

น้้า 

 

ฝาปิดถังน้้าจ้านวน 3 

ถัง 

- - 150,000 - - ฝาปิดถังน้้า ชุมชนมีน้้าสะอาดไว้
ใช้อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 3 

เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- - 2,361,000 - - ถนน คสล. 1 
สาย 

มีเส้นทางขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตรออกสู่

ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ทางเข้าสุสาน  

บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 236,100 
 

- - ถนน คสล 1 
สาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ภายในสสุาน 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 - - ศาลาที่พัก

และห้องสุขา

ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกเวลาประกอบ

พิธีฌาปณกิจและ 

ด้านสุขอนามยั 

กองช่าง 

114 โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูน

ส่องทางจราจร  

บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้ส่องทางจราจร  

เพื่อความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

ติดตั้งกระจกโค้งนูน  

จ้านวน 2 จุด ขนาด 

18 น้ิว  

- - 6,000 - - กระจกโค้งนูน

ที่ติดตั้ง 

ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่ง - -  250,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

116 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กไปวดั บ้าน
สามัคคีใหม่ หมู่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
 
 

ถนน 1 สาย ไปวัด 
ระยะทาง 200 เมตร 

- -  200,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์  

บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 10  ยาว 15 
เมตร จา้นวน 1 หลัง 

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

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างห้องสุขา
หมู่บ้าน บ้านสามัคคีใหม่ 
หมู่ 13 

เพื่อใช้ในบริการประชาชน
ที่ไปร่วมงานฌาปนกิจของ
หมู่บ้าน 

ห้องสุขา 2 ห้อง - - 50,000 - - ห้องสุขาท่ี
ก่อสร้าง 

มีห้องสุขาท่ีถูก
สุขลักษณะบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

119 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านแม่เปิน หมู่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

 ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงในหมู่บ้าน 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

- -  250,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

120 โครงการซ่อมสร้างถนนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านแม่เปิน หมู่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
 

ทางขึ้นสุสาน 
ระยะทาง 500 เมตร  

- - 150,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
สุสาน บ้านแม่เปิน หมู่ 13 
 

เพื่อให้มีศาลาส้าหรับ
ประกอบสาธารณะ
ประโยชน ์
 

จ้านวน 1 หลัง กว้าง 
5 เมตร ยาว 6 เมตร   

- - 150,000 - - 1 หลัง ประชาชนมีที่พัก
ส้าหรับกจิกรรม
ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

122 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 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 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 

124 โครงการเทลานคอนกรตี
เสรมิเหล็กหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ประจา้
หมู่บ้าน บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้มีลานส้าหรับ
ประกอบสาธารณะ
ประโยชน ์

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

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกปลอดภัย 

1. ถนน คสล.เข้าซอย
หมวด 1 ซอย 1 กว้าง 
2 ม. ยาว 170 ม.  
ซอย 2 กว้าง 2 ม. 
ยาว 60 ม. 
2. หมวด 3 ซอย 1 

กว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. 

 

- - 500,000 - - ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน บ้านสวนป่า หมู่ 14 
 

เพื่อให้มีซุ้มประตูหมู่บ้าน
สวนป่า หมู่ 14 
 
 
 

จ้านวน 1 แห่งกว้าง 6 
เมตร สูง 4 เมตร 

- -  - 450,000 - 1 แห่ง เกิดอัตลักษณ์ประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ทางเข้าสุสาน  

บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. ทางไป
สุสาน จ้านวน 2 สาย
สาย 1 จากวัด
คาทอลิกถึงหน้า
อาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 3 ม. ยาว 261 
ม. สาย 2 ถนเข้า
สุสานคาทอลิกบ้านป่า
ไม้ กว้าง 2 ม. ยาว 60 
เมตร 
 

- - - 553,600 - ถนน คสล 2 
สาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล. 2 จุด  

บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั 

จุด 1 รางระบายน้า้ 

คสล. ยาว 308 ม. 

จากบ้านนายดนัย เบทู 

ถึง บ้านนางแพรว

พรรณ เชอหมื่อ 

จุด 2 รางระบายน้า้ 

คสล. ยาว 148 ม. 

จากบ้านนายบุญยงค์ 

ถึง บ้านนายไพรัช 

 

 

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

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ในสุสาน บ้านสวนป่า หมู่ 
14 

เพื่อใช้เป็นศาลาที่พัก

ส้าหรับผู้เข้าร่วมพิธี

ฌาปนกิจศพ 

ศาลากว้าง 5 เมตร 

ยาว 10 เมตร  

- - - - 250,000 ศาลาท่ีพักท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่พักใน
พิธีฌาปนกิจศพ 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กในซอย ปาง 
2 

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

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อให้มีลานกีฬาส้าหรับ
ออกก้าลังกายภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 2 แห่ง หมวด 
2 และ หมวด 4 

- - 200,000 - - จ้านวน 2 
แห่ง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีลานกีฬาส้าหรับอก
ก้าลังกาย 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมฝาปดิตระแกรงเหล็ก 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันน้้าท่วม  

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

- - 300,000 - - จ้านวน 3 
แห่ง 

ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า 

คสล. และตะแกรงเหล็กปิด

รางระบายน้า้ บ้านปาง

พระราชทาน หมู่ 15 

 

 

 

เพือ่ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 6,200,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ช้ัน  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 
 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านปางพระราชทาน 

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

- - 2,000,000 - - อาคาร 2 ช้ัน  
1 หลัง  

หมู่บ้านมีอาคารที่
มั่นคงถาวร ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมฯ 

กองช่าง 
 

135 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ช้ัน  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 
 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านปางพระราชทาน 

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

- - 2,000,000 - - อาคาร 2 ช้ัน  
1 หลัง  

หมู่บ้านมีอาคารที่
มั่นคงถาวร ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมฯ 

กองช่าง 
 

136 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านปางพระราชทาน หมู่ 

15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. 3 จุด 
จุดที่1 จากศูนย์หัต
กรรม หมู่ 17 ถึงสาม
แยก สาม เมืองโก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,400 เมตร 
จุดที่ 2 จากปาง 2 ลง
ไปถึง 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 ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

ต้านยาเสพติด  

บ้านปางพระราชทาน หมู่ 

15 

เพื่อใช้เป็นลานกีฬา ต้าน

ยาเสพตดิ 

ลานกีฬา 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 มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

บ้านปางพระราชทาน หมู่ 

15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 6,970,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ประจ้าหมู่บ้าน  

บ้านปางพระราชทาน หมู่ 

15 

เพื่อใช้เป็นศาลาที่พัก

ประจ้าหมู่บ้าน 

ศาลาที่พักจ้านวน 3

หลัง ปาง 2, ปาง 3  

และปาง 4  

- - 570,000 - - ศาลาที่พัก 3 
หลัง 

มีศาลาที่พักประจ้า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

140 โครงการต่อเติมอาคาร
อาคารจุดรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรับซื้อ

ผลผลผลติทางการเกษตร 

อาคารจุดรับซื้อ

ผลผลติทางการเกษตร 

จ้านวน 2 ห้อง 

- - 1,000,000 - - อาคารที่ต่อ
เติม 

มีพื้นท่ีส้าหรับรับซื้อ
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

141 โครงการถมดิน  

บ้านปางพระราชทาน หมู่ 

15 

 

เพื่อปรับพื้นท่ีสาธารณะ

หมู่บ้าน 

ถมดินกว้าง 3 ม. ยาว 

30 ม. สูง 2 ม 

- - 300,000 - - ปริมาณดินถม มีพื้นท่ีใช้สอยเพิ่มขึ้น กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการเรียงหินกันดิน

ทลายบ้านปางพระราชทาน 

หมู่ 15 

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

- - 300,000 - - พื้นที่เรียงหิน ดินไม่ทลาย กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปางพระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
 

จากหมวด 3 ไปหมวด 
4 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 4 กิโลเมตร 

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

กองช่าง 

144 โครงการเรียงกล่องเกเบี้ยน 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อป้องกันดินพังทลาย
บริเวณล้าห้วยและบริเวณ
หมู่บ้าน 
 

บริเวณล้าห้วยและ
บริเวณหมู่บ้าน 

- - - 300,000 - 1 แห่ง ป้องกันดินพังทลาย
บริเวณล้าห้วยและ
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปางพระราชทาน หมู่ 15  

เพื่อใช้เป็นเส้นสญัจรและ

เป็นทางขนผลผลิตทาง

การเกษตร 

ถนน คสล. จากสาม
แยกปางสามถึงที่
สาธารณประโยชน์ 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 12,960,000 ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถสัญจรขน
ผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 
 

146 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้าน
ปางพระราชทาน หมู่ 15  

เพื่อใช้เป็นเส้นสญัจรและ

เป็นทางขนผลผลิตทาง

การเกษตร 

สามแยกบ้านพัก
นายอ้าเภอถึงห้าแยก
หนอกปลา กว้าง 4 
เมตร ยาว 3,200 
เมตร 
 

- -   9,216,000 ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถสัญจรขน
ผลติผลทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 
 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปางพระราชทาน หมู่ 15  

เพื่อใช้เป็นเส้นสญัจรและ

เป็นทางขนผลผลิตทาง

การเกษตร 

ถนน คสล.จากปาง 2 
ถึง ปาง 3 กว้าง 4 
เมตร ยาว 3,200 
เมตร 
 

- - - - 9,216,000 ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถสัญจรขน
ผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 
 

148 โครงการก่อสร้างถังกรองน้้า
บนผิวดิน บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีน้้าสะอาดส้าหรับ

อุปโภค  

ถังกรองน้้าบนผิวดิน 
จ้านวน 3 จุด ปาง 2, 
ปาง 3, ปาง 4 จุดละ 
1 ถัง ขนาดถัง 1.5 
เมตร  
 

- - - - 4,000,000 น้้าประปา
ภูเขาได้รับ
การกรอง 

ประชาชนมีน้้า 
สะอาดอุปโภค 

กองช่าง 
 

149 โครงการเรียงกล่องแกเบีย้น 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ

ของน้้าในล้าน้้า 

เรียงกล่องแกเบี้ยน 
บริเวณล้าห้วย ปาง 3 
ถึงล้าห้วย ยาว 500 
เมตร 

- - - - 5,800,000 กล่อง
แกเบี้ยนท่ี

ได้รับการเรียง 

น้้าไม่กัดเซาะล้าห้วย  กองช่าง 

150 โครงการเรียงหินกั้นดิน
พังทลาย บ้านปาง
พระราชทานหมู่ 15  

เพื่อป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

เรียงหินกั้นดิน
พังทลาย 2 จุด ปาง 3 
ยาว 30 เมตร สูง 3 
เมตร 

- - - - 500,000 เรียงหินที่
ก่อสร้าง 

ดินไม่พังทลาย กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปางพระราชทาน หมู่ 15 ถึง
บ้านสี่หลัง หมู่ 4  

เพื่อใช้เป็นเส้นสญัจรและ

เป็นทางขนผลผลิตทาง

การเกษตร 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 11,520,000 ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถสัญจรขน
ผลิตผลทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 
 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 1,251,400 
 

- - ถนนทางเข้า
หมู่บ้านได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

153 โครงการขยายถนน คสล. 

บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ขยายถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 
2 เมตร ยาว 185 
เมตร 

- - 291,200 
 

- - ถนนทางเข้า
หมู่บ้านได้รับ

การขยาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

154 โครงการก่อสร้างถนน 

 I-Section  

บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน I-Section เข้า
พื้นท่ีการเกษตร  
จ้านวน 3 สาย 
สายที่ 1 กว้าง 1 เมตร. 
ยาว 1,000 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 1 เมตร. 
ยาว 2,000 เมตร 
สายที่ 3 กว้าง ยาว 500 
ม. 
 

- -  
 
 

787,000 
 
 
 
 

393,500 

- - ถนน 3 สาย สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- -  
 

94,440 
 

62,960 

- - ถนน 2 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. ทางเข้า
สุสาน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 472,200 
 

- - ถนน 2 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

157 โครงการติดตั้งโซล่าเชลล ์

 บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

ติดตั้งโซล่าเชลล์ ใน
หมู่บ้านจ้านวน 3 จุด 

- - 300,000 - - จ้านวนโซล่า
เชลล์ที่ตดิตั้ง 

มีไฟฟ้าจากโซล่า
เชลล์ใช้ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ภายในสสุาน  

บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้บริการประชาชน

ที่มาประกอบพิธีฌาปณกิจ 

ศาลาที่พัก กว้าง 6  

เมตร ยาว 10  เมตร  

 

- - 588,000 - - ศาลาที่พักท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีมีศาลาที่

พักเวลาประกบพิธี 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างป้าย
หมู่บ้าน บ้านป่ายางมเูซอ 
หมู่ 16 

เพื่อสร้างป้ายหมู่บ้านป่า
ยางมูเซอ 

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

กองช่าง 

160 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กในหมู่บ้านพร้อม
รางระบายน้า้  พร้อมซอย
เข้าบ้าน บ้านป่ายางอาข่า 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ขยายถนน 1 สาย 
หนา 0.30 เมตร ยาว 
435 เมตรข้างทาง
ตั้งแต่หน้าโบสถ์ถึง
ท้ายหมู่บ้าน 

- - 250,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้า้พร้อมก่อสร้าง
สะพาน บ้านป่ายางอาข่า 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สายตั้งแต่
ทางเข้าหมู่บ้าน 2 
บ้านป่ายางอาข่าและ
ป่ายางมูเซอ ระยะทาง 
200 เมตร 
 

- - 250,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 โครงการขยายถนน คสล.

พร้อมรางระบายน้้า คสล. 

บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ขยายถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้้า 
คสล. ตั้งแต่ทางเข้า
หมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน 

- - 9,500,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.  

บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อใหม้ีสะพานข้ามล้า
ห้วยที่มั่งคง ปลอดภัย
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 

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

- - 300,000 
 

- - สะพาน 1 
แห่ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล. 2 จุด พร้อมเรียง

หินกั้นดินสไลด์  

บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

 

เพื่อใหน้้้าไหลสะดวกและ
ป้องกันดินสไลด ์

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

- - 500,000 
 

- - รางระบายน้า้ 
2 จุด พร้อม

เรียงหิน 

น้้าไหลสะดวก และ
ป้องกันดินสไลด ์

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 630,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ

หมู่บ้าน บ้านป่ายางอาข่า 

หมู่ 16 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดง
ช่ือหมู่บ้าน 

ป้ายช่ือหมู่บ้าน 
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 
16 กว้าง 3 เมตร ยาว 
3 เมตร  
 

- - - 400,000 - ป้ายช่ือ
หมู่บ้าน 

จ้านวน 1 
ป้าย 

มีป้ายแสดงช่ือบ้าน
ป่ายางอาข่า หมู่ 16 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลติทางการเกษตร 

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

- - 800,000 
 

- - 4 จุด สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 6,297,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปา่
ยางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าสุสานบ้านป่า

ยางอาข่า หมู่ 16 

- - 200,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 
 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมสะพาน คสล.  

บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - - - 1,900,000 
 

ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ข้าง
สนามกีฬา บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 17  

เพื่อให้น้้าไหลสะดวก และ
ป้องกันน้้าท่วม 

จ้านวน 1 แห่ง  ข้าง
สนามกีฬา 

- -  200,000 - - 1 แห่ง น้้าไหลสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม และ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

172 โครงการเทลาน คสล.สนาม
ฟุตซอล พร้อมรางระบายน้้า
ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนได้ออก
ก้าลังกาย 

กว้าง 30 เมตร ยาว 
40 เมตร 

- - 900,000   ลาน คสล. ที่
ก่อสร้าง 

มีสนามฟตุซอลให้
ประชาชนได้ออก
ก้าลังกาย 

กองช่าง 

173 โครงการต่อเติมอาคารที่ท้า
การ  สนง.กม (ศูนย์ข้อมูล
หมู่บ้าน) บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
17 

เพื่อให้มีอาคารที่สามารถ
ประกอบกิจกรรมหมู่บ้าน
ได้สะดวกมากข้ึน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 6 
เมตร 

- - 450,000   อาคารที่ไดร้ับ
การต่อเตมิ 

มีอาคารประกอบ
กิจกรรมสาธารณะที่
กว้างขวาง 

กองช่าง 

174 โครงการต่อเติมอาคาร SML 
 พร้อมห้องสุขา บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เพิม่มากข้ึน 

อาคาร กว้าง 10 เมตร 
ยาว 20เมตร 
ห้องสุขา 3ห้อง กว้าง 
2 เมตร ยาว 4.50 
เมตร พร้อมโถฉี่ 4 โถ 
 

- -  2,000,000  อาคารที่ไดต้่อ
เติม 

มีอาคารประกอบ
กิจกรรมสาธารณะที่
กว้างขวาง 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า ซอย 8 - บ้านนายค้า 
สามนวล บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู ่
17 
 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก กว้าง 70 เซนติเมตร 
ลึก 60 เซนติเมตร 
 ยาว 300 เมตร 

- -   3,600,000 รางระบายน้า้
ที่ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวกไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่งทางขึ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร  

- -  400,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 แห่งทางขึ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 350 เมตร  

- - 400,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

178 โครงการวางท่อระบายน้้า 

บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

ท่อ คสล. ขนาด 1.20 
เมตร ยาว 600 เมตร 
ตั้งแต่บ้านนายสามใหญ่ 
จางทอง ถึงบ้านนาย
สมคิด เจริญดี 

- - 2,400,000 - - ท่อ คสล.ที่
วาง 

น้้าไหลผ่านสะดวก กองช่าง 

179 โครงการเทลาน คสล. พร้อม

ปรับภูมิทัศน ์บ้านห้วยน้้าขุ่น 

หมู่ 18 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ ลาน
สุขภาพให้มลีาน และภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

เทลาน คสล. พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ ลาน
สุขภาพ หมวด 2 พ้ืนท่ี
กว้าง 100 ม. ยาว 
120 ม. 

- - 7,476,000 - - ลาน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย และ
ลานสุขภาพที่พร้อม
ใช้งาน  

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

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

- - 243,000 
 

- - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

181 โครงการเทลาน คสล. 

บริเวณสุสานบ้านห้วยน้้าขุ่น 

หมู่ 18 

เพื่อให้มีลาน คสล. 
ส้าหรับประกอบฌาปนกิจ
ของหมู่บ้าน 

เทลาน คสล. บรเิวณ
สุสาน 2 จุด  
จุดที่ 1 ยาว 14 ม. 
กว้าง 11 ม.  
จุดที่ 2 ยาว 45 ม 
กว้าง 25 ม 

- - 650,000 - - ลาน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

การประกอบฌาปณ
กิจเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

กองช่าง 

182 โครงการเรียงหินกั้นดินสไลด ์

บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

หมวด 3 

เพื่อป้องกันไม่ให้ดินสไลด ์ จ้านวน 1 แห่ง กว้าง 
15 เมตร ยาว 50 
เมตร  
 

- - 1,700,000 - - พืน้ท่ีเรียงหิน
จ้านวน 1 

แห่ง 

ไม่เกดิการสไลด์ของ
ดิน 

กองช่าง 

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล.             

บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

หมวด 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. จ้านวน 2 
สาย 
สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 30 เมตร  

- - 200,000 - - ถนน 2 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้้า คสล. 
และตะแกรงเหล็กปิดราง 
ระบายน้้า บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 18 หมวด 2 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. 1 สาย 
กว้าง 4 ม ยาว 667 
ม. รางระบายน้้ายาว 
1,114 ม รางตัดถนน 

4 จุด ยาว 121 ม 
 
 

- - 600,000 - - ถนน 1 สาย
พร้อมราง

ระบายน้า้และ
ตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบาย

น้้า 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

185 โครงการเรียงหินกั้นดินสไลด ์
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 
หมวด 2 

เพื่อป้องกันไม่ให้ดินสไลด ์ จ้านวน 1 แห่ง กว้าง 
15 เมตร ยาว 30 

เมตร  

- - 400,000 - - พื้นที่เรียงหิน
จ้านวน 1 

แห่ง 

ไม่เกดิการสไลด์ของ
ดิน 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมห้องสุขา 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18  

เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 
1 หลัง กว้าง 15 เมตร 
ยาว 30 เมตร สูง 10 
เมตร พร้อมห้องสุขา

จ้านวน 4 ห้อง 

- - 1,500,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์
และห้องสุขา
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดม้ีอาคาร
ประกอบกิจกรรม 

กองช่าง 

187 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. และตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้า้ บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั 

จ้านวน 1 แห่ง ทางขึ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยน้้าขุ่น ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 
เมตร รางระบายน้้า
ยาว 1,000 เมตร 

- - - - 2,800,000 ถนน 1 สาย
พร้อมราง

ระบายน้้าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 
 

กองช่าง 

188 โครงการวางท่อรางระบาย
น้้า คสล. บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 18  

เพื่อให้น้้าไหลสะดวก ท่อ คสล. ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ระยะทาง

ยาว 80 เมตร  

- - - - 400,000 ท่อระบายน้้า 

คสล. 

 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 

189 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
18  

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดง
ช่ือหมู่บ้าน 

ป้ายขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 

6 เมตร 

- - - - 400,000 ป้ายชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวน 1 ป้าย 

มีป้ายแสดงช่ือ
หมู่บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 18 
 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

190 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้า คสล.พร้อมตะแกรง

เหล็กปิดรางระบายน้้า บ้าน

ป่าซางแสนสดุแดน หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา และน้้า
ไหลผ่านสะดวก 

รางระบายน้้า คสล.
พร้อมตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า 3 จุด  
จุดท่ี 1 ยาว 300 เมตร  
จุดท่ี 2 ยาว 150 เมตร 
จุดท่ี 3 ยาว 200 เมตร 

- - 2,080,000 
 
 

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

- - รางระบายน้า้  
3 จุด 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านป่าซางแสนสุดแดน หมู่ 

19 

 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลติทางการเกษตร 

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

- - 2,361,000 
 

- - ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

192 โครงการปรับปรุงสนามฟุต

ซอล บ้านป่าซางแสนสุด

แดน หมู่ 19 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกายของชุมชน 

สนามฟุตซอล กว้าง 
50 ม. ยาว 70 ม. 

- - 2,755,000 - - สนามฟุตซอล 
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสนามฟุต
ซอลใว้ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปา่
ซางแสนสดุแดน หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สายทางเข้า
ไปสสุาน กว้าง 2 

เมตร ยาว 200 เมตร 

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

กองช่าง 

194 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปา่
ซางแสนสดุแดน หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย 
ทางเข้าพื้นที่
การเกษตร กวา้ง 2.50 
เมตร ยาว 1500 เมตร 
จากหมู่บ้านไปนาข้ัน
บันใด 

- - 300,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

195 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้าน
ป่าซางแสนสดุแดน หมู่ 19 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

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

- - - 200,000  - จ้านวน 1 
แห่ง 

น้้าไหลผ่านสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

196 โครงการขยายถนน คสล. 

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า 

คสล.และตะแกรงเหล็กปดิ

รางระบายน้า้ บ้านปางหนุน

พัฒนา หมู่ 19 

 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา และน้้า
ไหลผ่านสะดวก 

ขยายถนน คสล.  
กว้าง 1 เมตร ยาว 
300 เมตร 

- - 236,100 - - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านปางหนุนพัฒนา หมู่ 19 

 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลติทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 500 เมตร 
 

- - 590,300 
 

- - ถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

สามารถขนผลติผล
ทางการเกษตรสู่
ตลาดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

198 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ บ้านปางหนุน

พัฒนา หมู่ 19 

เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บพัสดุ
ของหมู่บ้าน และใช้
ประกอบกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 
 
 

อาคาร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- - 588,000 - - อาคารที่
ก่อสร้าง 

มีสถานท่ีเก็บของและ
ประกอบกิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

199 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านปางหนุน
พัฒนา หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ภายในหมู่บ้าน  กว้าง 
1 เมตร ยาว 300 
เมตร 

- -  200,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

200 โครงการก่อสร้างห้องสุขา  
บ้านปางหนุนพัฒนา หมู่ 19 

เพื่อบริการประชาชนท่ีมา
ใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ห้องสุขา 2 แห่ง ต่อ
เติมจากศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจ้า
หมู่บ้าน 

- - - 50,000 - ห้องสุขา 2 
แห่ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

201 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

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

กองช่าง 

202 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการ(บ้านพัก
เจ้าหน้าท่ี 2 คูหา) 

เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
แม่ฟ้าหลวง 

บ้านพักข้าราชการ
(บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 2 
คูหา) 
 

- -  200,000  - - 1 หลัง ข้าราชการมีที่พักท่ี
มั่นคง ถาวร และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

203 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. จ้านวน 2 จุด 
 

เพื่อระบายน้้าที่ท่วมขัง 
และป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. 2 จุด อบต.แม่
ฟ้าหลวง 
1.ข้างอาคารบ้านพัก
พนักงาน 2. ข้างศาลา
หน้าส้านักงานหลังเก่า 
 

- - 200,000 - -  น้้าไหลสะดวก 
ป้องกันการกัดเซาะ 
และดินทลาย 

กองช่าง 
 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

204 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 3 ช้ัน 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ใช้ใน
กิจการ อบต.แม่ฟ้าหลวง 

อาคารกว้าง 12 เมตร 
ยาว 20 เมตร สูง 12 

- - 6,391,900 - - มีอาคาร
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรม อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างถนน I-
Section   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ถนน I-Section   
กว้าง 6 เมตร ยาว 60 
เมตร ด้านทิศเหนือ
ข้าง อบต.แม่ฟ้าหลวง  

- 213,000 - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

206 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.แม่ฟ้า
หลวง  

เพื่อใช้ในกิจการ อบต.แม่
ฟ้าหลวง 

ศาลาเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 12 เมตร 
ยาว 20 เมตร สูง 12 

- - 2,000,000 - - ศาลาเอนก 1 
หลัง 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรม อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

กองช่าง 

207 โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารโรงงานชา 

เพื่อปรับปรุง ต่อเตมิ 
อาคารเดมิให้มีพื้นท่ี
ปฏิบัติงานได้ด ี

ปรับปรุง ต่อเตมิ 
อาคารโรงงานชา 

- - 250,000 - - อาคารโรงงาน
ชา 

มีอาคารที่มั่นคง และ
มีพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

208 โครงการปรับปรุงบรเิวณ
รอบๆ ส้านักงาน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อปรับปรุงบรเิวณรอบๆ 
ส้านักงาน อบต.แม่ฟ้า
หลวงให้มีสภาพแวดล้อมที่
ด ี
 

บริเวณรอบๆ 
ส้านักงาน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

- - 600,000 - - บริเวณรอบๆ 
ส้านักงาน 
อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

อบต.แม่ฟ้าหลวง 
ให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
ดี 

กองช่าง 
 

209 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 3 ช้ัน 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

อาคารอาคาร
อเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- - 7,000,000 - - มีอาคาร
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรม อบต.แม่ฟ้า
หลวง 
 

กองช่าง 
 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

210 ก่อสร้างห้องสุขาผู้พิการ  เพื่อเป็นห้องสุขาส้าหรับ
ให้บริการผู้พิการ 

ก่อสร้างห้องสุขา 
จ้านวน 1 ห้อง 

- - 130,000  -  - 1 แห่ง ผู้พิการสามารถใช้
ห้องสุขาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
และห้องอาบน้้า (จุดชมวิว 
กม.12.5)  

เพื่อให้มีห้องสุขา            
และห้องอาบน้้า ส้าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 

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

- - 610,000  -  - จ้านวนห้อง
สุขา และห้อง

อาบน้้าที่
ก่อสร้าง 

มีห้องสุขาและห้อง
อาบน้้า บริการ
นักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

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

- - 337,100 - - พื้นที่ ที่เรียง
หิน 

สถานท่ีจุดชมวิว กม
12.5 มีพื้นท่ีปลอดภัย
จากดินสไลด ์

กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
(ห้องสรง) และห้องสุขาผู้
พิการ  

เพื่อให้มีห้องสรงรับรอง
พระบรมวงศานุวงศ์ และ
ห้องสุขาบริการผู้พิการ 

ห้องสุขา(ห้องสรง) 
กว้าง 2 เมตร ยาว 
3.00 เมตร จ้านวน 1 
ห้อง 
และห้องสุขาผู้พิการ  
กว้าง 1.50 เมตร               
ยาว 2.00 เมตร              
จ้านวน 2 ห้อง              
จุดชมวิว กม.12 
 
 

- - 400,000 - - ห้องสุขา 
จ้านวน 3 
ห้อง 

มีห้องสรงรับรองพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
และห้องสุขาส้าหรับ
บริการผู้พิการ 

กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

214 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสนามเด็กเล่น
ให้เหมาะสมและปลอดภยั
ให้แก่เด็กปฐมวัย และเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านรา่งกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
ปฐมวัย จ้านวน 5 
ศูนย์ 
 

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

-มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน มั่นคง 
ถาวร และปลอดภัย และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เด็กปฐมวัยมีสถานที่
และสนามเด็กเล่นเป็น
แหล่งสร้างปัญญาการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ

กองช่าง 
 

215 โครงการก่อสร้างเสาธงชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกถึงความเคารพ 
และปลูกฝังจิตส้านึกความ
รักชาต ิ

เสาธงชาติ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยน้้าขุ่น 
 

- - 35,000 - - เสาธงชาติ  
 

เด็กได้การแสดงความ
เคารพธงชาติ และมี
จิตส้านึกความรักชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ

กองช่าง 
 

216 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนในต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

พื้นที่ต้าบลแม่ฟ้าหลวง - - 400,000 400,000 400,000 ถนนในต้าบล
แม่ฟ้าหลวง 

ถนนในต้าบลแม่ฟ้า
หลวงไดร้ับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

217 ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได้(ค่าK) 

เพื่อชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาค่า K 

อบต.แม่ฟ้าหลวง - -    65,000  65,000    65,000  ค่า k การปรับราคาค่า K 
สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ปัจจุบัน 

กองช่าง 

218 โครงการจดัท้าป้ายทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่น 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และง่ายต่อการตรวจสอบ 
 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง - -    10,000  10,000 
 

   10,000  ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ถนนมีมาตรฐานและ
ง่ายต่อการตรวจสอบ กองช่าง 



ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

219 โครงการบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 
 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง - -  300,000   300,000   300,000  ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

220 โครงการจดัท้าประวัติสาย
ทางและลงทะเบยีนทาง
หลวงท้องถิ่น 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และง่ายต่อการตรวจสอบ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง - - 130,000 130,000 130,000 ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ถนนมีมาตรฐานและ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

กองช่าง 

221 โครงการจดัท้าป้ายรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และง่ายต่อการตรวจสอบ ต้าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 90,000  90,000  90,000  ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ถนนมีมาตรฐานและ
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการน้้าและระบบประปา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้
งานได้ปกติ มีอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 
 

บ้านห้วยไรส่ามัคคี 
หมู่ 2 

- - 200,000 - - ระบบประปาที่
ซ่อมแซม 

มีน้้าประปาใช้
ตลอดทัง้ป ี

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้มีน้้าบาดาลส้าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 
 

บ้านห้วยไรส่ามัคคี 
หมู่ 2 

- - 500,000 - - บ่อบาดาลที่เจาะ มีบ่อบาดาลเพิ่ม 1 
บ่อ 

กองช่าง 

3 โครงการเปลี่ยนท่อประปา 
หมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 

เพื่อเปลี่ยนท่อประปาภเูขาที่
ช้ารุดให้มีสภาพที่ใช้งานได้ด ี

เปลี่ยนท่อประปา 
จากท่อ PVC เป็น
ท่อเหล็ก ระยะทาง 

1 กิโลเมตร 
 
 
 

- - 200,000 - - ท่อประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

ประชาชนมี
น้้าประปาภูเขาใช้
ตลอดทั้งปีอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างระบบน้้า
เพื่อการเกษตร  
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้มีน้้าใช้ส้าหรับ
การเกษตร 

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

- - 150,000 - - ระบบน้้าเพิม่ขึ้น 
2 จุด 

มีน้้าใช้ส้าหนรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการจดัหาแหล่งน้้าและ
แก้ไขระบบน้้าอุปโภค
บริโภค บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

แหล่งน้้าใหม่เพื่อ
แก้ไขปัญหาระบบ
น้้าอุปโภคบรโิภค 

- - 200,000 - - แหล่งน้้าใหม่ที่มี
น้้าเพียงพอ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
ตลอดป ี

กองช่าง 

6 โครงการพัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านสี่หลัง หมู่ 4 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านสี่หลัง 

- - 50,000 - - ระบบประปาที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีน้้าประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้
งานได้ปกติ มีอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน  
 สายที่ 1 ยาว 
3,000 เมตร 
สายที่ 2 ยาว 2,500 
เมตรสายที่ 3 ยาว 
1,500 เมตร 
 

- - - - 300,000 ระบบประปาที่
ซ่อมแซม 

มีน้้าประปาใช้
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
บ้านมูเซอป่ากล้วย หมู่ 6 
 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมูบ่้าน 

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

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงท่อประปา
ภูเขาต่อจากจดุเดิม บ้านอา
ข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้ปรับปรุงท่อประปา
ภูเขาท่ีช้ารุดให้มสีภาพท่ีใช้
งานได้ด ี

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

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อใช้เก็บน้้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภค ภายในหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาด 5x 5 เมตร 

- - 230,000 - - ถังเก็บน้้า 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้้าอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. พร้อมวางระบบ
ประปา บ้านลิเช หมู่ 9 
 

เพื่อใหม้ีถังเก็บน้้าส้าหรับ
อุปโภค บริโภค เพียงพอ 

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

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมระบบ

ประปาภเูขาและในหมู่บ้าน 

บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอตลอดทั้งป ี

ระบบประปาภเูขา
และในหมู่บ้าน  
ท่อPVC ขนาด 1-
1.5 นิ้ว ยาว 16 กม. 

- - 800,000 - - ระบบประปา
ภูเขาท่ีได้รับการ

ซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. ภายในสสุาน  
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อใช้เก็บน้้าส้าหรับใช้ภายใน
สุสาน 

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

- - 430,000 - - ถังเก็บน้้า 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้้าใช้ใน
การประกอบ
กิจกรรม 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
น้้าประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านจะลอ หมู่ 10 
 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้สา้หรับ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง
ภายในหมู่บ้าน 

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

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 

คสล.  

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมูบ่้าน 

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

- - 160,000 - - ถังเก็บน้้าท่ีสร้าง 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

16 โครงการจดัหาท่อส่ง

น้้าประปา(ท่อเหล็ก)                

บ้านสามัคคเีก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้ส้าหรับเป็นท่อส่งน้้า
จากต้นน้้ามายังถังเก็บน้้า
ภายในหมู่บ้าน 

ท่อเหล็ก ขนาด 2 
นิ้ว จ้านวน 100 ท่อ 

- - 250,000 - - ท่อประปา 100 
ท่อ 

สามารถส่งน้้าจาก
ต้นน้้ามาเก็บในถัง
ได้ให้ประชาชนใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการขยายท่อประปา
(ท่อเหล็ก) บ้านสามัคคีเก่า 
หมู่ 11 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป ี

ขยายท่อประปา(ท่อ
เหล็ก) ขนาด 2 น้ิว 

จ้านวน 1 แห่ง 

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

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
ขนาดใหญ ่บ้านสามัคคีเกา่ 
หมู่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถังเก็บน้้า
อุปโภค บริโภค ในหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 แห่ง 
กว้าง    8   เมตร               
ยาว   20   เมตร               
สูง  2  เมตร 

- - 2,400,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ บ้านสามัคคีเกา่ 
หมู่ 11 
 

เพื่อใช้เก็บน้้า ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน 1 ถัง 
กลางหมู่บ้าน 

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

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 

คสล.  บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมูบ่้าน 

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

- - 160,000 - - ถังเก็บน้้าท่ีสร้าง 
จ้านวน 1 ถัง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการขยายท่อประปา
ภูเขา บ้านห้วยปูใหม่ หมู่ 11 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป ี

ขยายท่อประปา     
จุดใหม่ (ท่อเหล็ก) 

ขนาด 2 น้ิว จ้านวน 1 
แห่ง 

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

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้้า 

บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพื่อให้มีถังเก็บน้้าท่ีมีสภาพใช้
งานได้ดี  

จ้านวน 3 ถัง - - 300,000 - - ถังเก็บน้้าท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ 15 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมูบ่้าน 

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

- - 960,000 - - ถังเก็บน้้าท่ีสร้าง 
จ้านวน 3 ถัง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
บ้านป่ายางมูเซอ หมู่ 16 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมูบ่้าน 

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

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภเูขา หมู่ 16 บ้านป่า
ยางมูเซอ – ป่ายางอาข่า  

-เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน 

ระบบประปาภเูขา 
ระยะ 7,500 เมตร  

- - 600,000 - - จ้านวนครัวเรือน
ที่มีน้้าใช้อุปโภค 

บริโภค 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภค บริโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตประปา
ภูเขาบ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อให้มีน้้าประปาภูเขา 
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

พื้นที่ขยายหมู่บ้าน 
ตั้งแต่ต้นน้้าป้านป่า
ซางแสนสดุแดนถึง
บ้านป่ายางอาข่า 

- - 500,000 - - ประปาภเูขาที่
ขยาย 

มีน้้าประปาภูเขาใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซมประปา
ภูเขา บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 
16 

เพื่อให้ประปาภเูขาสามารถใช้
งานได้ปกติ มีอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 
 

บ้านป่ายางอาข่า 
หมู่ 16 

- - 200,000 - - ประปาภเูขาที่
ซ่อมแซม 

มีน้้าประปาภูเขาใช้
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขตประปา
ภูเขา บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 
16 

เพื่อให้มีน้้าประปาภูเขา 
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปา
ภูเขา ตั้งแต่ต้นน้า้
ป้านป่าซางแสนสุด
แดนถึงบ้านป่ายาง
อาข่า 

- - 500,000 - - ประปาภเูขาที่
ขยาย 

มีน้้าประปาภูเขาใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถังพัก
ประปาภเูขา  
บ้านป่ายางอาข่า หมู่ 16 
 

เพื่อให้มรที่พักน้้าประปาภูเขา
ภายในหมู่บ้าน 

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

- - 160,000 - - ถังพักน้้าท่ีสร้าง มีที่พักน้้าประปา
ภูเขา 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ระบบประปา บ้านห้วยน้้า
ขุ่น  
หมู่ 18 
 

-เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมูบ่้าน 
-เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
ในการขาดแคลนน้า้อุปโภค 
บริโภค บ้านห้วยน้้าขุ่น  
หมู่ 18 
 

ถังเก็บน้้า คสล. 
จ้านวน 2 ถัง 

- - 386,100 - - จ้านวนถังเก็บน้้า
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการเปลี่ยนท่อประปา

ภูเขาบ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อแก้ปัญหาท่อแตก เสียหาย
จากไฟป่า และให้น้้าประปา
ภูเขาใช้ตลอดทั้งป ี

เปลี่ยนประปาภูเขา
จากท่อพีวีซี เป็นท่อ
เหล็ก 

- - 500,000 - - ท่อประปาท่ี
เปลี่ยน 

มีน้้าใช้ตลอดทั้งป ี กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน  

บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

 

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บา้น
สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

- - 500,000 - - ระบบประปาที่
ปรับปรุง 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถส่ง
น้้าใช้ในหมู่บ้าน
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ระบบท่อ หมวด 1 บ้านห้วย
น้้าขุ่น  
หมู่ 18  
 

-เพื่อใช้เป็นที่เก็บน้้าอุปโภค 
บริโภค ในหมูบ่้าน 
-เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
ในการขาดแคลนน้า้อุปโภค 
บริโภค บ้านห้วยน้้าขุ่น  
หมู่ 18 

ถังเก็บน้้า คสล. 
จ้านวน 1 ถัง กว้าง 
3 เมตร ยาว 6 เมตร  

- - - - 250,000 จ้านวนถังเก็บน้้า
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กและระบบประปา 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถังเก็บ
น้้าและระบบประปามสีภาพใช้
งานได้ด ี

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถังเก็บน้้าและระบบ
ประปา บ้านห้วยน้า้
ขุ่น หมู่ 18 

- - 218,500 - - จ้านวนถังเก็บน้้า
และระบบ

ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

สามารถเก็บน้้า 
และจ่ายน้า้ได้
ตลอดป ี

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา(อบต.แม่ฟ้า
หลวง) 

เพื่อวางระบบประปาภายใน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

จ้านวน 1 แห่ง 
ภายในอบต.แม่ฟ้า
หลวง 

- -     
300,000  

- - 1 แห่ง อบต.แม่ฟ้าหลวงมี
ระบบประปาใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 

36 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 
 

เพื่อให้มีน้้าบาดาลส้าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 

1 บ่อ พ้ืนท่ี  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

- - 500,000 - - บ่อบาดาลที ่
ขุดเจาะ 

มีน้้าใช้ตลอดทั้งป ี กองช่าง 

37 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อให้มีน้้าบาดาลส้าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 

1 บ่อ พ้ืนท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
อาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

- - 500,000 - - บ่อบาดาลที ่
ขุดเจาะ 

มีน้้าใช้ตลอดทั้งป ี กองช่าง 

 
 
 

 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
บริเวณสามแยกบ้าน
ป่าคา กิโลเมตรที่ 6 
จ้านวน 12 จุด 

- - 248,000 - - 1 แหง่ 
จ้านวนโคม
ไฟ   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
ในซอยภายในหมู
บ้าน 

- - 300,000 - - ไฟสาธารณะ
ที่ติดตั้งใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการขยายหอกระจาย

ข่าว บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ให้ประชาชน

รับทราบ 

หอกระจายข่าว 4 

แห่งพร้อมเครื่อง

ขยายเสยีง 

 

- - 600,000 - - หอกระจาย
ข่าวที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต 
ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง) และ
ซ่อมแซมไฟสาธารณะ  
บ้านห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ไฟสาธารณะ บ้าน
ห้วยไรส่ามัคคี หมู่ที่ 
2 

- - 300,000  -  - ขยายเขตไฟ
สาธารณะใน
หมู่บ้านและ
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บ้านห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 
 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ ์

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
หมู่ที่ 2 จ้านวน 3 
จุด  
1.หน้า รพ.สต.ห้วย
น้้าขุ่น 
2. หน้าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
3. ทางเข้าหมู่บ้าน
จุดไฟป่า 3 

- - 400,000 - - กล้องวงจร
ปิด  
3 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ ์

ส้านักปลดังาน
ป้องกันฯ 

6 โครงการติดตั้งไฟวับวาบ
บ้านห้วยไรส่ามัคคี หมู่ 2 
 

เพื่อแสดงสญัญาณเตือน
ให้ระวัง 

ติดตั้งไฟวับวาบ 
จ้านวน 3 จุด  
1. หน้าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
2. ทางเข้าหมู่บ้าน
สายหลัก 
3. ทางเข้าหมู่บ้าน
จุดไฟป่า 3  
 

- - 150,000 - - ไฟวับวาบ 3 
จุด 

ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

 

ส้านักปลดั 
งานป้องกันฯ 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

บ้านสี่หลัง หมู่ 4 - - 250,000  -  - ครัวเรือนท่ี
ไม่มไีฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขต ไฟ
สาธารณะ (ไฟกิ่ง)  
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

จ้านวน 4 จุด  
บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

- - 16,000  -  - ขยายเขตไฟ
สาธารณะใน
หมู่บ้านและ
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขต 
ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง) 
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

บ้านขาแหย่งพัฒนา 
หมู่ 5 

- - 200,000  -  - ขยายเขตไฟ
สาธารณะใน
หมู่บ้านและ
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

10 โครงการขยายหอกระจาย

ข่าว บ้านลาหู่ป่ากล้วย  

หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ให้ประชาชน

รับทราบ 

หอกระจายข่าว 1 

แห่ง 

พร้อมเครื่องขยาย

เสียง 

- - 150,000 - - หอกระจาย
ข่าวที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) บ้านลาหู่ป่ากล้วย 
หมู่ 6 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง)  
 จ้านวน 5 จุด 

- - 20,000  -  - ไฟสาธารณะ
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน 
 

- - 250,000  -  - ครัวเรือนท่ี
ไม่มไีฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว บ้านอาข่าป่า
กล้วย หมู่ 7 

เพื่อส้าหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารใหป้ระชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวสาย  

- - 150,000  -  - หอกระจาย
ข่าว 
2 จุด 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ 7 
 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ ์

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
จ้านวน 5 จุด  
1.หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
2. สนามฟุตบอล 
3.ภายในหมู่บ้าน 3 
จุด 
 

- - 600,000 - - กล้องวงจร
ปิด  
2 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ ์

ส้านักปลดังาน
ป้องกันฯ 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน 
 

- - 250,000  -  - ครัวเรือนท่ี
ไม่มไีฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บ้านลิเช หมู่ 9 
 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ ์

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 2 จุด  
 

- - 240,000 - - กล้องวงจร
ปิด  
2 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ ์

ส้านักปลดังาน
ป้องกันฯ 

17 โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าว บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 2 
จุด  พร้อมเครื่อง
ขยายเสยีง 

- - 300,000 - - หอกระจาย
ข่าว 2 จุด 
พร้อมเครื่อง
ขยายเสยีง 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 
 

ไฟสาธารณะ (ไฟก่ิง)  
 ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 15 จุด 

- - 60,000  -  - ไฟสาธารณะ
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าว บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 4 
จุด  พร้อมเครื่อง
ขยายเสยีง 

- - 600,000 - - หอกระจาย
ข่าว 4 จุด 
พร้อมเครื่อง
ขยายเสยีง 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 
11 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 10 
จุด 
 

- - 40,000 - - จ้านวนไฟ
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) บ้านห้วยปู หมู่ 11 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 5 
จุด  หน้าโบสถ ์
2.หน้าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  
3. สามแยก  
4.ทางแยกบ้านนานู 
5.หน้าบ้านซอล ุ
 

- - 20,000 - - จ้านวนไฟ
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าว  ตลาดชุมชนต้าบลแม่

ฟ้าหลวง 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 1 
แห่ง  ขนาดกว้าง 1 
เมตร สูง 10 เมตร 

- - 400,000 - - หอกระจาย
ข่าว 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสาร 

กองช่าง 

23 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  
บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 8 จุด 
 

- - 40,000  -  - จ้านวนโคม
ไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าว   

บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย ข่าวสารต่างๆ 

หอกระจายข่าว 2 
จุด  พร้อมเครื่อง
เสียงและเครื่อง
ขยายเสยีง 

- - 300,000 - - หอกระจาย
ข่าว 2 จุด 
พร้อมเครื่อง
ขยายเสยีง 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารครบทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

25 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
ทางผ่านหมู่บ้าน 
จ้านวน 7 จุด 
 

- - 30,000  -  - จ้านวนโคม
ไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

26 โครงการขยายไฟก่ิงภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 7 จุด บ้าน
สามัคคีใหม่ หมู1่3 

เพื่อเพ่ิมไฟส่งสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 7 จุด 
ภายในหมู่บ้าน  

- - - 70,000 - 7 จุด ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

27 โครงการขยายไฟก่ิงภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 5 จุด          
บ้านแม่เปิน  หมู่ 13 
 

เพื่อเพ่ิมไฟส่งสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 5 จุด 
ภายในหมู่บ้าน  

- - - 50,000 - 5 จุด ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิง่)  
บ้านสวนป่า หมู่ 14 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
บริเวณ 
ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 9 จุด 

- - 40,000 - - จ้านวนโคม
ไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านปางพระราชทาน หมู่15 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า ปาง 
2, ปาง 3 และปาง 4 

- - 250,000  -  - ครัวเรือนท่ี
ไม่มไีฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว  
บ้านปางพระราชทาน หมู่15 

เพื่อซ่อมแซมเสียงตามสาย
ส้าหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ 

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน 

- - 150,000 - - หอกระจาย
ข่าวได้รับ
การ
ซ่อมแซม 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

31 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  
บ้านปางพระราชทาน หมู่15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ปาง 
2, ปาง 3 และปาง 4 
 

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

กองช่าง 

32 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  
บ้านป่ายางอาข่า และป่า
ยางอาข่า หมู่ 16 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 20 จุด 
 

- - 80,000  -  - 1 แหง่ 
จ้านวนโคม

ไฟ   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าว บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพื่อขยายเขตเสียงตาม
สายสา้หรับประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ 
 

ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวพร้อมขยายเขต
เสียงตามสาย 
จ้านวน 2 จุด 

- - 300,000  -  - หอกระจาย
ข่าว 
2 จุด 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
17 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 40 จุด 
 

- - 200,000  -  - ซอยภายใน
หมู่บ้าน 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

35 โครงการขยายระบบเสยีง
ตามสายและติดตั้งหอ
กระจายข่าว  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อขยายระบบเสยีงตาม
สายสา้หรับประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ 

ขยายระบบเสยีง
ตามสายและติดตั้ง
หอกระจายข่าว 
จ้านวน 4 จุดพร้อม
เครื่องขยายเสียง 

- - 600,000  -  - หอกระจาย
ข่าว 
4 จุด 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

36 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ ์

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในชุมชน 
จ้านวน 20 จุด  

- - 2,400,000 - - กล้องวงจร
ปิด  
20 จุด 

สามรถบันทึกภาพ
เหตุการณ ์

ส้านักปลดังาน
ป้องกันฯ 

37 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้มีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ ์

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
สถานท่ีสาธารณะ
และจุดเสีย่ง จ้านวน 
3 จุด ๆ ละ 3 กล้อง 
 

- - 360,000 - - กล้องวงจร
ปิด  
3 จุด 

สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ ์

ส้านักปลดังาน
ป้องกันฯ 

38 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
บริเวณ 
หมวด 1 จ้านวน 12 
จุดหมวด 2 จ้านวน 
12 จุดหมวด 3 
จ้านวน 12 จุด 

- - 150,000 - - จ้านวน           
โคมไฟ          
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้าง และ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวพร้อมระบบ
เสียงตามสาย บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 18 

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายส้าหรับ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ทราบ 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว 1 จุด 
ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
จ้านวน 4 จุด  

- - 280,000  -  - ระบบเสียง
ตามสาย
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

40 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  
บ้านปางหนุนพัฒนา หมู่ 19 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
บริเวณ 
 จ้านวน 5 จุด 
 

- - 20,000 - - จ้านวนโคม
ไฟ  
ที่ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

41 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) บ้านป่าซางแสนสุด
แดน หมู่ 19 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
บริเวณ จ้านวน 10 
จุด 
 

- - 40,000 - - จ้านวนโคม
ไฟ        ท่ี
ติดตั้ง   

มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

พื้นที่ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

- - 300,000 300,000 300,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

43 โครงการให้บริการและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้มีสภาพ
ใช้งานได้ด ี

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง - - 13,000 13,000 13,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

44 อุดหนุนส่วนราชการ(การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค) ฯลฯ 

เพื่อการบริหารงานส่วน
ราชการอย่างมีประสิทธภิาพ 

ต้าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง 

เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

กองช่าง 



 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

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

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัห้องเรียนมอนเตส
ซอรี่ 

เพื่อขยายผลการ
จัดการเรียนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ใน 

ศพด. 

ศพด. 6 ศูนย ์ - - 30,000 30,000 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

การบริหารงานของ 
ศพด.แบบห้องเรียน
มอนเตสซอรี่มี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูผูดู้แลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 6 ศูนย์, 
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก, 
บุคลากรกอง
การศึกษา 
 

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

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ถึง
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองในสังคมและ
ประเทศชาต ิ

จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้มสี่วนร่วมในวัน

เด็กแห่งชาต ิ

- - 30,000 30,000 30,000 200 คน เด็กตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ที่ตนเองพึงปฏิบัติ
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที ่อบต. จัดขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการเยาวชนใฝุด ี เพื่อปลูกจิตส านกึให้เด็ก 
เยาวชนรักถิ่นเกิด มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติพันธ์ของตน ร่วม
อนุรักษ์ความเป็นดอยตุง  

จัดฝึกอบรมค่าย
เยาวชนใฝุด ี

- - 30,000 30,000 30,000 100 คน ท้องถิ่นคงไว้ซึ่งความ
หลากหลายของชาติ
พันธุ ์

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เด็ก เยาวชนส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เด็ก เยาวชน
จ านวน 100 คน 

- - 40,000 40,000 40,000 100 คน เกิดเครือขา่ยเยาวชน
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริมรายได้
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดรู้อน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามี
งานท า ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 

ต าบลแม่ฟูาหลวง
นักเรียน นักศึกษา

10 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 10 คน นักเรียน นักศึกษา ใช้
เวลาว่าง ให้เกิด
ประโยชน์พ่ึงพา
ตนเองได ้

กองการศึกษาฯ 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ได้แก่ 
1)ค่าอาหารกลางวัน 
2)ค่าอาหารกลางวันกรณีเด็ก
เพิ่ม 

เพื่อให้เด็ก/นักเรียน 

ได้รับโภชนาการทีด่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ศพด. 6 ศูนย์ - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ศพด.  1) พัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจของเด็กดีขึ้น2) 

เด็ก/นักเรียน ได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู ่

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา  
-ค่าสาธารณูปโภค 

เพื่อการปฏิบัตริาชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด. 6 ศูนย์ - - 100,000 100,000 100,000 ศพด.  การปฏิบัตริาชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน(3-5ปี) 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน(3-5ปี) 
-ค่าเรื่องแบบนักเรียน(3-5ปี) 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-
5ปี) 

เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรียน 6 ศูนย์  - - 577,100 577,100 577,100 ศพด.  การปฏิบัตริาชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

10 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็ก/นักเรียน 

ได้รับโภชนาการทีด่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

เด็ก/นักเรียน         
1) ร.ร.บ้านห้วยไร่
สามัคคี 2) ร.ร.
บ้านขาแหย่ง
พัฒนา 3) ร.ร.อนุ
บาลแม่ฟูาหลวง  
4) ร.ร.ตชด.ศรีสม
วงค์ 5) กศน.แม่
ฟูาหลวง 6) ศพด. 
6 ศูนย์ 
 

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

เด็ก/นักเรียน ได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู ่

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อให้เด็ก/นักเรียน 

ได้รับโภชนาการทีด่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

เด็ก/นักเรียน         
1) ร.ร.บ้านห้วยไร่
สามัคคี 2) ร.ร.บ้าน
ขาแหย่งพัฒนา 3) ร.
ร.อนุบาลแม่ฟูาหลวง  
4) ร.ร.ตชด.ศรีสมวงค์ 
5) กศน.แม่ฟูาหลวง 
6) ศพด. 6 ศูนย ์

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

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

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการค่ายวิชาการเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลแม่ฟูา
หลวง 

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางการ
ศึกษา 

1) ศพด. 6 ศูนย์          
2) โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีอบต.แม่ฟูา
หลวง 

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

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการพื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลแม่
ฟูาหลวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

1) ศพด. 6 ศูนย ์    
2) โรงเรียนในเขต
พื้นที่อบต.แม่ฟูา
หลวง 

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

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
ศพด.ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

ศพด. 6 ศูนย์ - - 150,000 150,000 150,000 12 ศูนย ์ เด็กได้รับความ
ปลอดภัยและมีอาคาร
สถานท่ีเหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

15 

 

โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ไรส้าย wifi 

internet ภายใน ศพด. 

-เพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 6 
แห่งๆ ละ 5,000 

บาท 

- - 30,000 - - ศพด. 6 ศูนย์ ศพด. ได้รับการติดตั้ง
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- กอง
การศึกษาฯ 

       (ศพด.) 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการธรรมยาตรา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลอง 750 ปี
เมืองเชียงราย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
1,000 คน 

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

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร ่

กิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน ์และกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงาน และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกิจกรรม 200 

คน 

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

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟูาหลวงจัด
ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพ
ด้านร่างกาย และจิตใจ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลแม่ฟูา
หลวง 

- - 30,000 30,000 30,000 120-150 

คน 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลเอาใจใสแ่ละสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งาม 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกิจกรรมวันส าคญั
ต่างๆ ของชาติและการจัด
งานรัฐพิธีและงานพิธีการ
ต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

อบต.แม่ฟูาหลวง
สนับสนุน

งบประมาณและจัด
กิจกรรมวันส าคัญ 

- - 50,000 50,000 50,000 10-15
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการอบรมฟื้นฟู
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ 

เด็ก เยาวชนต าบล
แม่ฟูาหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 100 คน เด็ก เยาวชน ด ารงชีวิต
อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชน
เผ่า 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม
ของชนเผ่า 

ประชาชนต าบลแม่ฟูา
หลวง7 ชนเผ่า ได้แก่
1) อาข่า 2) ลาหู่ด า 
3) ลาหู่แดง 4) จีนยู
นาน 5) ไทยลื้อ6) 
ไทยใหญ่ 7) ไทยลั๊วะ 

- - 150,000 150,000 150,000 7 ชนเผ่า ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชนเผ่า
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่ตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่ฟูาหลวง 

-โครงการจดังานรัฐพิธี
และวันส าคัญชองชาติ 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอแม่ฟูาหลวง
ส าหรับจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
และวันส าคัญชองชาติ 

อ าเภอแม่ฟูาหลวง 

 
- - 150,000 150,000 150,000 ต าบลแม่ฟูา

หลวง 
อ าเภอแม่ฟูา
หลวง 

กิจกรรมงานงานรัฐ
พิธีและวันส าคญัชอง
ชาติจัดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

กองการศึกษาฯ 

8 อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

- - 8,000 8,000 8,000 ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
เชียงราย 

ส่งเสริมประเพณี
นมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมแม่ฟูา
หลวงเกม 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคค ี

จ านวน 1 กิจกรรม
จัดแข่งขันกีฬาให้แก่
เด็ก นักเรียน ต าบล

แม่ฟูาหลวง 

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

กองการศึกษาฯ 

2 จัดกิจกรรมแม่ฟูาหลวงลีก เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคค ี

จ านวน 1 กิจกรรม
จัดแข่งขันฟุตบอล

เยาวชนต าบลแม่ฟูา
หลวง 

- - 60,000 60,000 60,000 19 หมู่บ้าน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

3 จัดกิจกรรมแม่ฟูาหลวง
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคค ี

จ านวน 1 กิจกรรม
จัดแข่งขันกีฬาให้แก่
ผู้น าชุมชน/พนักงาน 

อบต./เจา้หน้าท่ี
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

- - 60,000 60,000 60,000 19 หมู่บ้าน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคค ี

จัดส่งนักกีฬาต าบล
แม่ฟูาหลวง เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

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

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดต าบล
แม่ฟูาหลวง 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สร้างความสามัคค ี

ต าบลแม่ฟูาหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน นักกีฬาเกิดความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อใช้ส าหรับส่งเสรมิการ
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา 

- - 50,000 50,000 50,000 วัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 
เพิ่มมากข้ึน 

อบต.แม่ฟูาหลวง และ
ประชาชนในพื้นท่ีมี 
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการจดัหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
(ศูนย์สุขภาพ) บ้านห้วยน้ า
ขุ่น หมู่ 17 

เพื่อใช้ส าหรับส่งเสรมิการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย (ศูนย์สุขภาพ) 
บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 
17 

- - - 100,000 - อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
มีอุปกรณส์ าหรับออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
สุขภาพชาวต าบลแม่ฟ้า
หลวงและแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร์สุขภาพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท า
หน้าท่ีดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข
อย่างมีแบบแผน 

แผนพัฒนาสุขภาพ
ชาวต าบลแม่ฟ้า
หลวงและแผนท่ี

ทางเดินยุทธศาสตร์
สุขภาพ 

- - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

อบต.มีแผนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขชัดเจน มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

ราษฎร 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ราษฎรมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ ่

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไขห้วัด 

ราษฎร 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ราษฎรมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคมือเท้าปาก 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคมือเท้าปาก 

ราษฎร 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ราษฎรมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

เพื่อเพ่ิมพูนความรูต้าม
มาตรฐานด้านสาธารณสุข
ให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข           

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
สาธารณสุขและน ามา
พัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได ้

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

6 โครงการส่งเสริมการเดิน
และการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายของชาวต าบลแม่
ฟ้าหลวงให้แข็งแรง
ปราศจาก 

ราษฎร 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 20,000 20,000 20,000 500 คน ชาวต าบลแม่ฟ้าหลวง
มีสุขภาพท่ีดีแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

7 โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
ตลาดชุมชนต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อให้ประชานมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภคอยา่งมีมาตรฐาน 

ตลาดชุมชนต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

- - 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบรโิภคอย่างมี
มาตรฐาน 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคไมต่ิดต่อ 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคให้กับราษฎรในต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

ราษฎร 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ราษฎรมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 สนับสนุนหน่วยบริการ
สาธารณสุขและตรวจ
สุขภาพประชาชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้หน่วย
บริการสาธารณสุขเข้าถึง
การรับบริการของ
ประชาชน 

ราษฎร 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ราษฎรมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

10 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี อบต.แม่
ฟ้าหลวง 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวงอย่าง
ทั่วถึง 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 255,000 255,000 255,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ชาวต าบลแม่ฟ้าหลวง
มีสุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

11 สนับสนุนศูนย์อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน
มีบทบาทในการพัฒนา
ศักยภาพของ อสม. ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สุขภาพ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 285,000 285,000 285,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

การปฏิบัติงานของ
ศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

12 โครงการสัตว์ปลอดพิษ 
ชีวิตปลอดภัย(พิษสุนัขบ้า) 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดต่อที่อาจเกิด
จากสัตว์น าไปสูค่น 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 80,000 80,000 80,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

สัตว์เลี้ยงในต าบล
ปลอดจากโรคระบาด 

ส านักงานปลัด 
(งาน
สาธารณสุข) 

13 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

เพื่อส ารวจการขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมวในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

สุนัขและแมวทุกตัว
ในต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี

ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีน 

100% 

สุนัขและแมวในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง
ได้รับการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน 

ส านักงานปลัด 
(งาน
สาธารณสุข) 

 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
และบุคคลใกล้ตัวได้อยา่ง
ปลอดภัย ก่อนถึง
โรงพยาบาล 
-เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิต และลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านค่า
รักษาพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.
แม่ฟ้าหลวงและ
ประชาชนท่ัวไป 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะใน

การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและ
บุคคลใกลต้ัวได้อยา่ง
ปลอดภัย ก่อนถึง
โรงพยาบาล 
-การลดความเสี่ยงต่อ
การเสยีชีวิต และลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านค่า
รักษาพยาบาลใน
กรณีฉุกเฉินต่างๆ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
 

ส านักงานปลัด 
งาน

สาธารณสุข 

15 โครงการหมอน้ าใจ 
 

เพื่อให้บริการด้านการ
ตรวจสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

ให้บริการด้านการ
ตรวจสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 3,000 3,000 3,000 ประชนชนต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ฟ้าหลวง
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขข้ัน
พื้นฐานอย่าง
ครบถ้วน 
 

ส านักงานปลัด 
สวัสดิการและ
สังคม
สงเคราะห ์

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 อุดหนุนส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
โครงการผ่าตดัท าหมันเพื่อ
ลดจ านวนสุนัขและแมวท่ี
เป็นสัตวส์ุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มเีจ้าของใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

เพื่อลดจ านวนสัตว์พาหะ
น าโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
โดยการผ่าตัดท าหมัน 

ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดเชียงราย 

- - 3,000 3,000 3,000 พื้นที่ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

สัตว์ที่เป็นพาหะน า
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืน
ลดจ านวนท่ีโดยการ
ผ่าตัดท าหมัน 

ส านักงานปลัด
(งาน
สาธารณสุข) 

17 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
 19 หมู่บ้าน 
เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
(ตาม นส.ที่ มท 0810.5/ว 
109 ลว.15 มกราคม 
2561 เรื่องแนวทางการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) 

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

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

- - 380,000 380,000 380,000 พื้นที่ต าบลแม่ฟ้า
หลวง จ านวน
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
เงินอุดหนุน 

หมู่บ้านในต าบลแม่
ฟ้าหลวงด าเนิน
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

18 โครงการจดัหาอุปกรณ์
ออกก าลังกาย  
บ้านลาหู่ป่ากล้วย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย (ฟิตเนส) 

- - 50,000 - - อุปกรณ์ออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด
(งาน

สาธารณสุข) 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาฝีมือและ
การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพส าหรับกลุม่สตร ี

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือและการรวมกลุม่
อาชีพของกลุ่มสตร ี

สตร ี
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

30 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 30 คน กลุ่มสตรไีดร้ับการ
พัฒนาฝีมืออาชีพและ
เกิดการรวมกลุม่ของ
สตรตี าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

2 กิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อส่งเสริมและตระหนัก
ถึงความส าคัญของสตร ี

สตร ี
ต าบลแม่ฟ้าหลวง

100 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 100 คน กลุ่มสตรไีด้แสดงพลัง
ในการขับเคลื่อนสิทธิ
สตร ี

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
3 สนับสนุนกิจกรรม           

วันแม่แห่งชาติของกลุ่ม
สตร ี

เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติฯ์ และ
ยกย่องพระคุณบทบาท
หน้าท่ีของแม่ที่ดีต่อ
ครอบครัว 

สตร ี
ต าบลแม่ฟ้าหลวง

100 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 100 คน เกิดการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติฯ์และประกาศ
เกียรติคณุแมด่ีเด่น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มรีายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาสเด็กยากไร้ 
และผู้ถูกทอดทิ้ง 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้
มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
เด็กยากไร้ และผู้ถูก
ทอดทิ้ง 

1) ประชาชนผู้มี
รายได้น้อย 
 2) ผู้ด้อยโอกาส 
3) เด็กยากไร้ 
4) ผู้ถูกทอดท้ิง 
ท่ีมีภูมิล าเนาในต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 4 กลุ่ม ประชาชนผู้มรีายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาส 
เด็กยากไร้ และผู้ถูก
ทอดทิ้งได้รับการ
บรรเทาปญัหา 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

5 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง 

ผู้สูงอาย ุ
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 3,000 3,000 3,000 ผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
6 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้ผู้พิการ 
ผู้พิการ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 
- - 3,000 3,000 3,000 ผู้พิการ ผู้พิการได้รับการ

ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
7 โครงการจดัหาเครื่องช่วย

ความพิการส าหรับผู้พิการ 
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้พิการและช่วยเหลือ
เครื่องช่วยความพิการ 

ผู้พิการ 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้พิการ ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
8 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์

ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
และได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง
หมู่บ้านละ 5,000 

บาท 

- - 95,000 95,000 95,000 19 หมู่บ้าน ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การบรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
9 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและ
ได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน 
 

ผู้สูงอายุต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 19 หมู่บ้าน ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและ
ได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน 

คนพิการ 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 2,000,000 2,000,000 2,700,000 19 หมู่บ้าน คนพิการไดร้ับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
11 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์
เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึง
และได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน 

ผู้ป่วยเอดส ์
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 270,000 270,000 270,000 19 หมู่บ้าน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
12 ส่งเสริมและสนับสนุนให ้

อปท. ใช้ระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  

เพื่อส่งเสริม สร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่น 

อบต.แม่ฟ้าหลวง
(ตามมต ิครม. ครั้งท่ี 

2 เมื่อ 22 ต.ค. 
2555) 

- - 20,000 20,000 20,000 19 หมู่บ้าน อบต.และคนใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้และ
เข้าใจการใช้ระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

13 สนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
สร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้าน ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
14 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ

ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 
(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 4283 ลว. 29 
กรกฎาคม 2559) 

เพื่อเทิดไท้องราชัน ราชินี และ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พกิารหรือผูย้ากจนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผู้
พิการหรือผูย้ากจน ใน
พื้นที่ต าบลแม่ฟา้หลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้าน ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผู้
พิการหรือผูย้ากจนได้รับ
การช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 
    กองช่าง 

15 โครงการจัดหารถรับส่งเด็ก
นักเรียน (ช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน เยาวชน และ
ผู้ด้อยโอกาส) 

เพื่อช่วยเหลือเด็กนกัเรียน 
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เด็กนักเรียนในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 650,000 650,000 650,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เด็กนักเรียน เยาวชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

เพื่อสร้างจิตส านึกเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ประชาชนตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อสร้างจิตส านึกเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ประชาชนตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
วินัยจราจรและถนนสีขาว 

เพื่อสร้างจิตส านึกเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 10,000 10,000 10,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ประชาชนตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าและ
ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐและภาคประชาชน
มีความรวดเร็ว 

อบต.แม่ฟ้าหลวง - - 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมฝึกอบรมทบทวน
การปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)ต ารวจชุมชน 
มิสเตอร์เตือนภัย และทีม
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(OTOS) 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ต ารวจ
ชุมชนมิสเตอร์เตือนภยั 
และทีมผู้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั (OTOS) 

จ านวน 190 คน  
1) อปพร. 100 คน 
2) ต ารวจชุมชน 60 

คน  
3) ชรบ. 30 คน 

- - 500,000 500,000 500,000 190 คน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
ต ารวจชุมชนมสิเตอร์
เตือนภัย และทีมผู้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(OTOS)มีความพร้อมใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการประชาสมัพันธ์
เผยแพรค่วามรู้และแจ้ง
เตือนประชาชนเกี่ยวกับ
ภัยต่างๆ 

เพื่อเผยแพรค่วามรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ 
และการใหค้วามช่วยเหลือ
เบื้องต้นหากเกิดภัย 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงปัญหาของ
ภัยธรรมชาต ิ

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

4 โครงการฝึกอบรมและ
เผยแพรค่วามรูด้้านการ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาภัยหนาว 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาภัยหนาว 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

6 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

7 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดินโคลนถล่ม 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาดิน
โคลนถลม่ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

8 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาอุทกภัย 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

9 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
วาตภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาวาตภัย 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อัคคีภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาอัคคีภยั 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

11 โครงการจดัท าแนวกันไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันไฟป่า 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

12 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาภยัแล้ง 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

13 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
แผ่นดินไหว ภัยจาก
สารเคมี อื่นๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันแผ่นดินไหว 
ภัยจากสารเคมี อื่นๆ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน การบริหารจัดการภยั
พิบัติมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

14 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง  
1.โครงการแกไ้ขปัญหา
ผู้ประสบภยัและการ
ช่วยเหลือประชาชน  
2.โครงการกิ่งกาชาด
อ าเภอแม่ฟ้าหลวงรับ
บริจาคโลหิต 

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จ านวน 2 กิจกรรม 
กิ่งกาชาด 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

- - 40,000 40,000 40,000 2 กิจกรรม ประชาชนต าบลแม่ฟ้า
หลวงไดร้ับการ
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาผู้ประสบภัยต่าง 
ๆ 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน
ภาครัฐในการร่วมกัน
ต่อต้านยาเสพตดิ 

จ านวน 1 แห่ง 
ศอ.ปส.จ.เชียงราย 

- - 50,000 50,000 50,000 ศอ.ปส.จ.
เชียงราย 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
(ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง) เพื่อ
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ - 
กิจกรรมการปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่ฟ้า
หลวง ฯลฯ 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ศป.ปส. 
อ.แม่ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 ศป.ปส.อ.         
แม่ฟ้าหลวง 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
งานป้องกัน 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 สนับสนุนโครงการของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดต าบล
แม่ฟ้าหลวง (ศป.ปส.ต.แม่
ฟ้าหลวง) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ศป.ปส. 
ต.แม่ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนตระหนัก
ถึงมหันตภัยยาเสพ
ติด มีภูมิคุ้มกันและ
เข้ามามสี่วนร่วมเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกันฯ) 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อตระหนักถึงมหันตภัย
ยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกัน
และเข้ามามีส่วนร่วม เฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

พื้นที ่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

ส านักงานปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

5 โครงการค่ายป้องกันยาเสพ
ติดและลดความเสี่ยงใน
วัยรุ่น 

เพื่อป้องกันให้เด็กและ
เยาวชน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

จ านวน 1 กิจกรรม
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ตระหนักและรู้จัก
ปฏิเสธสิ่งเสพติด 

1) อบต.               
2) สภ.แม่ฟ้า
หลวง 

6 โครงการฝึกอบรมสัมมนาการ
พัฒนาศักยภาพผู้น า/แกนน า 
ในการขับเคลื่อนและจัดต้ัง
หมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

จ านวน 1 กิจกรรม
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้

1) อบต.           
2) สภ.แม่ฟ้า
หลวง 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
นักเรียน เยาวชน และกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (D.A.R.E) 

เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กัน
ยาเสพตดิให้แก่เด็ก 
นักเรียน เยาวชน และ
กลุ่มเสี่ยง 

จ านวน 1 กิจกรรม
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน เด็ก นักเรียน 
เยาวชน ตระหนัก
และรูจ้ักปฏิเสธสิ่ง
เสพติด 

1) อบต.            
2) สภ.แม่ฟ้า
หลวง 

แบบ ผ.02 



 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ลานสุขภาพ บ้านห้วยน้ า
ขุ่น หมู่ 18 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ลาน
สุขภาพ 

ลานสุขภาพ  
หมวด 2  

- - - 200,000 - ห้วยน้ าขุ่น 
หมู่ 18 

ลานสุขภาพบ้านห้วย
น้ าขุ่นหมู ่18 มีภูมิ
ทัศน์ที่รื่นรม น่าอยู ่

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์

อบต.แม่ฟ้าหลวงและ
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์

อบต.ให้น่าอยู่และรองรับผู้
มาติดต่อราชการได้เกดิ
ความประทับใจ 
 

พื้นที่ในเขตของ 

อบต.แม่ฟ้าหลวง
และพื้นที่ต าบลแม่

ฟ้าหลวง 

- - 100,000 100,000 100,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

อบต.สวยงามน่าอยู ่
แหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 
สป. งาน

การเกษตร 

3 โครงการปลูกต้นไม ้รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์ดอยตุง 

เพื่อร่วมน้อมน าพระราชด าริ
ของ'สมเด็จย่ามาเป็นกรอบ
แนวทางในการ'ฟื้นฟูป่าและ
รักษาระบบนิเวศน์ 
 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 ต าบล'แม่ฟ้า
หลวง 

ระบบนิเวศได้รับการ
ฟื้นฟูให้มี'สภาพป่าปก
คลุมและสิ่งแวดล้อม'มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
จิตส านึกในการ รักน้ า     
รักป่า ฟื้นฟูป่าและรักษา
ระบบนิเวศน์ 

พื้นที่ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

- - 50,000 50,000 50,000 19 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นทีมี่
จิตส านึกในการรักน้ า 
รักป่า ฟื้นฟูป่าและ
รักษาระบบนิเวศน์ 

ส านักงานปลัด 
(งาน
การเกษตรฯ) 

5 โครงการสร้างฝายอาสา
ประชารัฐ 

เพื่อสร้างฝายชะลอน้ า 

ฟื้นฟูฝายชะลอน้ าที่ช ารดุ 
บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 
18 ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 15 เมตร 
สูง 6 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 มีฝายชะลอน้ า
เพิ่มขึ้น 

สามารถชะลอการไหล
ของน้ า และเพิ่ม
ปริมาณฝายชะลอน้ า 

ส านักงานปลัด
, กองคลัง, 

กองช่าง ,กอง
การศึกษา 

6 โครงการปรับภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าห้วยแมไ่ร ่

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าห้วยแมไ่ร่ให้น่าอยู่
และเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

พื้นที่อ่างเก็บน้ าห้วย
แม่ไร ่

- - - - 500,000 1 แห่ง มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกล าน้ าเปิน เพื่อขุดลอกล าน้ าท่ีตื้นเขิน
ให้น้ าไหลสะดวกป้องกัน
น้ าท่วม 

ล าน้ าเปิน - - - -  500,000  1 แห่ง น้ าไหลสะดวกป้องกัน
น้ าท่วม 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ า(ห้วยช้าง,ห้วยแม่ไร่) 

เพื่อขุดลอกอ่างน้ าท่ีตื้น
เขินให้เก็บกับน้ าได้เพิ่ม
มากขึ้น 

อ่างเก็บน้ าห้วยช้าง, 

ห้วยแม่ไร ่
- - - -  500,000  1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าได้

เพิ่มขึ้น 
กองช่าง 

9 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าห้วย
แม่ไร่หมู่ที ่18 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ า
ของราษฎรแต่ละพื้นท่ีท่ี
ก าลังเติบโตและมีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

บ ารุงรักษาอ่างเก็บ
น้ า 1) ขุดลอก                  

2) ท าความสะอาด 
ฯลฯ 

- - 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ราษฎรมีคุณภาพชีวิต
ทีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้างจติส านึก
รักษาทรัพยากร'ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ราษฎรเห็น
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 50,000 50,000 50,000 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และ'สิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ ์

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนเทศบาลต าบล
ห้วยไคร ้ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้ได้
ตามหลักสุขาภิบาล 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 100 

จัดเก็บขยะไดม้ี
ประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

(งาน
สาธารณสุข) 

2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

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

การจัดเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

(งาน
สาธารณสุข) 

3 โครงการต าบลสะอาด 
ลดขยะตกค้าง 

เพื่อลดปริมาณขยะใน
ต าบลแม่ฟา้หลวง 

ต าบลแม่ฟา้หลวง - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
จัดเก็บขยะได้มี
ประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บและ
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด  
(งาน
สาธารณสุข) 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ  อบต.แม่ฟ้ าหลวง 
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 

เพื่อบริการประชาชนนอก
สถานท่ี รับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ  

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

4 ไตรมาส อบต.ได้รับทราบปัญหา
และข้อ เสนอแนะใน
ก า ร พัฒ น า ห มู่ บ้ า น
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  จ า ก
ชาวบ้านโดยตรง 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมและจัดใหม้ีกลไก
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และแกไ้ขความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

- - 10,000 10,000 10,000 19 หมู่บ้าน ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ซ่ึงมาจากประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยตรง 

ส านักงานปลัด 

3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการเพื่อร่วมพัฒนาต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

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

ผู้น าชุมชน 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

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

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชน/หมู่บ้านเกิด
ความเข้มแข็ง 
 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ต าบลแม่ฟ้ า
หลวง 

ชุ ม ชน /หมู่ บ้ าน  มี
ความเข้มแข็ง 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  
 

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

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

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

ส านักงานปลัด 

6 สร้างจิตส านึกผู้มีหน้าที่เสียภาษี
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
ร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้
เสียภาษีเกิดแรงจูงใจใน
การเสยีภาษีมากข้ึน 

ผู้เสยีภาษ ี
จ านวน 100 ราย 

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

กองคลัง 

7 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาต ิ
 

การเลือกตั้งตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

- - 500,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขไดร้ับ
การพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 สนับสนุนสภาองค์กร ชุมชน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
ภารกิจของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

สภาองค์กรชุมชน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

สภาองค์ ก ร
ชุมชนต าบล              
แม่ฟ้ าหลวง            
มี ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
ตามภารกิจ 

เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร
บ า รุ ง รั กษา  ก า ร ใ ช้
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
และยั่งยืนในต าบลแม่
ฟ้าหลวง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม 

เพื่อสร้างเครือข่ายใน
เขต อปท. 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

19 หมู่บ้าน อปท.มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการป้องกัน
การทุจริต 

ส านักปลดั 
(งานกฎหมาย
และคดี) 

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

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

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร , 
สมาชิกสภาฯ, ผู้น า
ชุมชน ,  พนั ก งาน
ส่วนต าบล,พนักงาน
จ้าง  

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

ส านักงานปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่สรุปผล
งานกิจการ อบต. 

เพื่อเผยแพร่กิจกรรม/
โครงการให้ประชาชน
และส่วนราชการทราบ 

อบต.แม่ฟ้าหลวง - - 100,000 100,000 100,000 4 ไตยมาส ผลการปฏิบัติงานของ 
อ บ ต . ไ ด้ รั บ ก า ร
เผยแพร่ 
 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมและสร้างความ
สามัคคีแก่คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

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

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

- - 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

100 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ รั บ ก า รขั ด เ ก ล า
จิตใจน ามาปฏิบัติงาน
ได้อย่างน้อยร้อยละ 
80 

ส านักงานปลัด 

5 รายจ่ายอื่นๆ  
- ค่าจ้างท่ีปรึกษา, ค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง
เพื่อเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการปฏิบัติงานของ  
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ก า ร
บริการประชาชนของ 
อ บ ต .  น า ม า สู่ ก า ร
ปรั บปรุ ง แล ะพัฒน า
ต่อไป 
 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนใน
พื้น  

อบต.ได้ทราบเกี่ยวกับ
ความพึ งพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
บริการเพื่อจะได้น าไป
ปรั บปรุ งแก้ ไ ข ให้ ดี
ยิ่งข้ึนต่อไป 

ส านักปลัด 

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

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

ต าบลแม่ฟ้าหลวง - - 32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

19 หมู่บ้าน การปฏิบั ติ ร าชการ
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 

7 เ งินสมทบกองทุนบ า เหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

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

ส านักงานปลัด, กอง
คลัง,กองช่าง, กอง

การศึกษาฯ 

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

พนักงานเจ้าหน้าที่ มี
ขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ต่อไป 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนผู้ประกันตน
สังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง 

พนักงานจ้าง อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

 

- - 15,000 15,000 15,000 เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้
อย่างถูกตอ้ง
ครบถ้วน  

พนักงานจ้างมี
สวัสดิการที่ด ี

กองคลัง 

9 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ผู้ประกันตนสังกัด อบต.
แม่ฟ้าหลวง 

พนักงานจ้าง อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

 

- - 300,000 300,000 300,000 เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้
อย่างถูกตอ้ง
ครบถ้วน  

พนักงานจ้างมี
สวัสดิการที่ด ี

กองคลัง 

10 ค่าใช้จ่ายรับเสด็จ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับรับเสด็จต่าง ๆ 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 
 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

พื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

การเตรียมการรับ
เสด็จต่าง ๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

11 โครงการอบรมปฐมนเิทศ
พนักงานใหม่ 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีและพื้นที ่

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างที่
บรรจุใหม ่

- - 10,000 10,000 10,000 บุคลากร
บรรจุใหม ่

เกิดความเข้าใจในการ
ท างานและความพร้อม
ในการปฏิบัติงานใน
พื้นท่ี 

ส านักงานปลัด 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

12 โครงการส่งเสริมการรักษา
วินัยให้แก่พนักงาน 

เพื่อพัฒนาทัศนคติ 
จิตส านึกและพฤติกรรม
ของพนักงานให้เป็นไป
ในทางที่มีวินัย 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

- - 20,000 20,000 20,000 50 คน พนักงานเกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องวินัย
และการปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบ 

ส านักงานปลัด 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการให้ความรู้
ประกันสังคม 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่ร้างความ
ผูกพันในองค์กร 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

- - 20,000 20,000 20,000 50 คน เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิประกันสังคม 

ส านักงานปลัด 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการเขียนโครงการ 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการเขียน
โครงการและหนังสือ
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

- - 30,000 30,000 30,000 50 คน เกิดความรู้ในการเขียน
โครงการ หนังสือ
ราชการ  

ส านักงานปลัด 
งาน 

15 โครงการ 4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมรับ ร่วมรู้)  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับ ร่วมรู้ กับ อบต.
แม่ฟ้าหลวง และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชาชนในต าบล
แม่ฟ้าหลวง 

- - 30,000 30,000 30,000 ต าบลแม่ฟา้
หลวง 

ประชาชนในต าบลได้
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับ ร่วมรู้ กับ อบต.แม่
ฟ้าหลวง และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักงานปลัด 
งาน 

16 โคร งการอบรม ให้ ความรู้
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
พ นั ก ง า น จ้ า ง  แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้ า ง และกา รบริ ห า รพั ส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการ มีความรู้
เก่ยวกับพระราชบัญญตัิ
การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงาน
จ้าง และ
คณะกรรมการ การ
จัดซื้อจัดจ้างอบต. 

แม่ฟ้าหลวง 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร 
พนักงาน
ส่วนต าบล

พนักงานจ้าง 
และ

คณะกรรมก
าร ที่ได้รับ

การอบรม 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงาน
จ้าง และ
คณะกรรมการ ปฏิบตัิ
ตามตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ได้
อย่างถูกต้อง 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

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

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

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

ส านักงานปลัด 

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

พื้นที่ต าบล 
แม่ฟ้าหลวง 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 
อบต.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

สนง.ปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษา 

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต. 
แม่ฟ้าหลวง 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

4 ไตรมาส การปฏิบัตริาชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
กองช่าง 
กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงและจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

เพื่อปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
ในการจัดเก็บภาษ ี

ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

- - 500,000 300,000 300,000 12 ครั้ง การจัดเก็บภาษีของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

5 โครงการส ารวจรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัตภิาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

เพื่อส ารวจรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่
ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ส ารวจรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างในต าบลแม่
ฟ้าหลวง 

- - 300,000 300,000 300,000 ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่ส ารวจ 

มีการบันทึกรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

กองคลัง 

6 ค่าปรับปรุงอุปกรณ์รถ EMS  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานและ
รองรับภารกจิที่เพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 ชุด - - 100,000 
 

100,000 100,000 1 ชุด การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
(งานป้องกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

ต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

12 เดือน ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
บ้านเมือง 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่อบริการประชาชนใน
การช าระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้ายค่า
แผ งลอย  ฯลฯ  นอก
สถานท่ี 

ผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษี 100 ราย 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

100 ราย ประชาชนเข้าถึงการ
บริการของ อบต.
เพิ่มมากข้ึน และ
ได้รับช าระภาษี
ครบถ้วน 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ภาษาและวัฒนธรรมต้าบลแม่
ฟูาหลวง 

เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์
ภาษาและวัฒนธรรม
ต้าบลแม่ฟูาหลวง 

อาคาร คสล. 2 ช้ัน - - 8,273,000 - - อาคารที่ได้
ก่อสร้าง 

มีอาคารศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรม
ต้าบลแม่ฟูาหลวง 

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอแม่ฟูา
หลวง 

2  โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
ศูนย์บริการประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 

อาคาร คสล. กว้าง
10.50 ม ยาว 28 ม. 

- - 5,725,100 - - อาคารที่ได้
ก่อสร้าง 

มีอาคารศูนย์บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอแม่ฟูา
หลวง 

3 โครงการก่อสร้างท้านบดินกั้น
น้้า พร้อมขุดลอก  บ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่  18 ต้าบลแม่ฟูา
หลวง จังหวัดเชียงราย 

เพื่อก้ันดินไม่ให้พังทลาย 
และปูองกันล้าน้้าตื้นเขิน 

ก่อสร้างท้านบดินกั้น
น้้า พร้อมขุดลอก   

- - - 1,123,300 - ท้านบดินที่
ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก ดิน
ไม่พังทลาย 

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอแม่ฟูา
หลวง 

4 โครงการก่อสร้ างถนนสาย
วัฒนธรรม สายทางบ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่.1, หมู่.17 และ หมู่.
18 ต้าบลแม่ฟูาหลวง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชนเผา่ 

ถนน คสล.  - - - 10,000,000 - ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กระทรวง/กรม 
 (งบ 
Function) 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างเรียงกล่องแก
เบี้ยน ระยะทางจากบ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่. 17 (ซอยบ้านสวน
ภูธาร) ต้าบลแม่ฟูาหลวง 
จังหวัดเชียงราย ถึงเขตติดต่อ 
ต้าบลแม่ไร่ อ้าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของล้าน้้า 

ระยะทางจากบ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่. 17 
(ซอยบ้านสวนภูธาร) 
ต้าบลแม่ฟูาหลวง 
จังหวัดเชียงราย ถึง
เขตติดต่อ ต้าบลแม่ไร่ 
อ้าเภอแม่จัน  

- - - 2,000,000 - เรียงกล่องแก
เบี้ยน 

ล้าน้้าไม่เกิดการ
ทะลายของดิน 

กระทรวง/กรม 
 (งบ 
Function) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้านจะลอ 
หมู่.10 ถึงบ้านปุายางอาข่า 
หมู่.16 ต.แม่ฟูาหลวง 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรระหว่างหมู่บ้าน
และเป็นเส้นทางอพยพ
ของประชาชน  

สายทางบ้านจะลอ 
หมู่.10 ถึงบ้านปุายาง
อาข่า หมู่.16 ต.แม่ฟูา
หลวง 

- - - 9,721,300 - ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กระทรวง/กรม 
 (งบ 
Function) 

7 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง (โครงการ
ก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล.    
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 
ต้าบลแม่ฟูาหลวง) 

เพื่อให้กักเก็บน้้าใช้ในฤดู
แล้ง 

บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ 15 ต้าบลแม่ฟูา
หลวง) 

- - - 331,700 - ถังเก็บน้้าท่ี
ก่อสร้าง 

มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง
และตลอดป ี

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอแม่ฟูา
หลวง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้้า
ห้วยแม่ไร่ บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
18 ต้าบลแม่ฟูาหลวง 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน 

บริเวณอ่างเก็บน้้า
ห้วยแม่ไร่ บ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 18 ต้าบล
แม่ฟูาหลวง 

- - - - 2,605,700 ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กระทรวง/กรม 
 (งบ 
Function) 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 



 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9  โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขา บ้านอาข่าปุา
กล้วย หมู่ 7 ต้าบลแม่ฟูาหลวง  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้้า
อุปโภค บริโภคตลอดทั้ง
ปี 

บ้านอาข่าปุากล้วย 
หมู่ 7 ต้าบลแม่ฟูา
หลวง 

- - - - 1,293,600 ระบบประปา
ภูเขาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้าใช้
ตลอดทั้งปีอย่าง
เพียงพอ 

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

10 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุา
ยางมูเซอ หมู่ 16 ต้าบลแม่ฟูา
หลวง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้้า
อุปโภค บริโภคตลอดทั้ง
ปี 

เหล็ก บ้านปุายาง
มูเซอ หมู่ 16 ต้าบล
แม่ฟูาหลวง 

- - - - 340,300 ถังเก็บน้้าท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้าใช้
ตลอดทั้งปีอย่าง
เพียงพอ 

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

11  โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขา  บ้านสวนปุา หมู่ 
14 ต้าบลแม่ฟูาหลวง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้้า
อุปโภค บริโภคตลอดทั้ง
ปี 

บ้านสวนปุา หมู่ 14 
ต้าบลแม่ฟูาหลวง 

- - - - 1,218,100 ระบบประปา
ภูเขาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้าใช้
ตลอดทั้งปีอย่าง
เพียงพอ 

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

12  โครงการก่อสร้างระบบกรอง
น้้าผิวดิน บ้านห้วยไร่สามัคคี 
หมู่ท่ี 2 ขนาด 20 ลบ.ม.ต่อ
ชม. กว้าง 6.75 เมตร ยาว 
9.50 เมตร สูง 4.80 เมตร  

เพื่อใช้กรองน้้าส้าหรับ
อุปโคภ บริโภค ใน
หมู่บ้าน 

บ้านห้วยไร่สามัคคี 
หมู่ท่ี 2 ขนาด 20 ลบ.
ม.ต่อชม. กว้าง 6.75 
เมตร ยาว 9.50 เมตร 
สูง 4.80 เมตร 

- - - - 1,282,900 ระบบกรองน้้า

ผิวดินที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้า
สะอาดใช้ตลอดทั้ง
ปีอย่างเพียงพอ 

งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บา้น
สามัคคเีก่า ม.11 ถึงบ้านปุา
ยางอาข่า หมู่ 16 ต.แม่ฟูา
หลวง  

เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของประชาชน
ในพื้นที่  
ต.แม่ฟูาหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 7 
กิโลเมตร 

- - - - 33,054,000 
 

ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 



 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านปุาซางนาเงิน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

เส้นทางหลักจากบ้าน
ผาบือ ไปบ้านปุาซาง
นาเงิน กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 15 
กิโลเมตร 

- - - - 70,830,000 
 

ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บา้น
ตั้งแต่ปากทางบ้านผาบือ 
หมู่ 9 ถึง บ้านปุาซางนาเงิน 
หมู่ 12 ต.แม่ฟูาหลวง  

เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของประชาชน
ในพื้นที่  
ต.แม่ฟูาหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 20 กิโลเมตร 

- 
 

- - - 94,440,000 
 

ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้้า ระหว่าง
หมู่บ้านสายทางบ้านจะลอ 
หมู่ 10 ถึง บ้านปุายางอาข่า 
หมู่ 16  

เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของประชาชน
ในพื้นที่  
ต.แม่ฟูาหลวง  

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

- 
 

- - - 15,740,000 
 

ถนน คสล. 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างหมู่บา้นปาง
พระราชทาน ม.15 ปาง 4 
ถึงบ้านสี่หลัง หมู่ 4 ต.แม่ฟูา
หลวง  

เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมของประชาชน
ในพื้นที่  
ต.แม่ฟูาหลวง  

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

- 
 

- - - 1,000,000 
 

ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัดหรือ
อ้าเภอ 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

แบบ ผ.02/1 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านแม่เปิน ม.13 

ถึงบ้านปุายางมูเซอ 
หมู่ 16 ต.แม่ฟูาหลวง  

เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ต.แม่ฟูาหลวง  

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร 

- 
 

- - - 1,600,000 
  

ถนน คสล 1 
สายได้รับการ

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กรมทางหลวง
ชนบท 
โยธาธิการ 
อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟูา
หลวง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมต่อ 2 ต้าบล
ระหว่าง บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 17 ต้าบลแม่ฟูา
หลวง  
อ.แม่ฟูาหลวง – 
บ้านห้วยไร่ หมู่ 6 
 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

เพื่อเช่ือมต่อการ
คมนาคมระหว่าง 2 
ต้าบล และหมู่บ้านได้
ทั่วถึงกัน 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,680 
ตารางเมตร 
 
 

- - 1,145,800 

 
- - ถนน คสล 1 

สายได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กรมทางหลวง
ชนบท 
โยธาธิการ 
อบจ.เชียงราย 
อบต.แม่ฟูา
หลวง 
 

20 โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องสุขา(ห้องสรง) และ
ห้องสุขาผู้พิการ  
 

เพื่อให้มีห้องสรงรับ
เสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์ และห้องสุขา
บริการผู้พิการ 

อาคารห้องสุขา(ห้องสรง) และห้อง
สุขาผู้พิการคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ชั้น ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
6.00 เมตร สูง 6.00 เมตร พร้อม
ทางเดินและราวกันตก  
(ห้องสรง กว้าง 2.00 เมตร ยาว
2.50 เมตร จ้านวน 1 หอ้ง และ
ห้องสุขาผู้พิการชาย – หญิง กวา้ง 
2.00 เมตร ยาว2.50 เมตร จ้านวน 
2 ห้อง) 

- - 1,500,000 
 

- - ต.ค.62 – ก.ย.
63 

มีห้องสรงรับรองพระ
บรมวงศานุวงศ์และ
ห้องสุขาส้าหรับ
บริการผู้พิการ 

อบจ.เชียงราย  
อบต.แม่ฟูาหลวง 
อ.แม่ฟูาหลวง 
 

 
แบบ ผ.02/1 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านห้วยน้้าขุ่น  

-เพื่อใหม้ีอาคาร

เรียนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านห้วยน้้า

ขุ่น ส้าหรับจดัการ

เรียนการสอน และ

จัดกิจกรรมต่างๆ

อย่างเหมาะสมตาม

มาตรฐานการจัด

การศึกษา 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้

มาตรฐานตามมาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ขนาดกว้าง 

13.40 เมตร ยาว 19.40 เมตร 

สูง 6.25 เมตร จ้านวน ๑ หลัง 

- - 1,800,000 - - จ้านวนอาคาร

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท่ี

ก่อสร้าง  

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ได้มาตรฐาน มั่นคง 

ถาวร และปลอดภัย 

ส้าหรับจัดการเรียน

การสอนและจัด

กิจกรรมต่างๆ อย่าง

เพียงพอและทัว่ถึงใน

การให้บริการแก่

ประชากรระดับ

ปฐมวัยในเขตต้าบล

แม่ฟูาหลวง 

กรมส่งเสรมิ

การปกครอง

ท้องถิ่น, 

กอง 

การศึกษาฯ,

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
แบบ ผ.02/1 



                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แนวทางการพฒันา : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปาุไม้ พชื ดิน และน้า้ 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล้าน้้าปึง 
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 

เพื่อไม่ให้ล้าน้้าต้ืนเขิน          
น้้าไหลผ่านสะดวก 

ล้าน้้าปึง  - - - - 1,000,000 
 

ปริมาณท่ีขุด
ลอก 

ล้าน้้าปึงไม่ตื้นเขิน
น้้าไหลสะดวก 

อบจ. 
กรมทรัพยฯ์ 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า
ห้วยแม่ไร่  บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
18 

เพื่อให้อ่างสามารถกักเก็บ
น้้าได้ในปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น 

อ่างเก็บน้้าแม่ไร่  - - - - 2,000,000 
 

ปริมาณท่ีขุด
ลอก 

อ่างเก็บน้้าแม่ไร่
สามารถกักเก็บน้้า
ได้มากขึ้น 

อบจ. 
กรมทรพัย์ฯ 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า
ห้วยช้าง บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
17 

เพื่อให้อ่างสามารถกักเก็บ
น้้าได้ในปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น 

อ่างเก็บน้้าห้วยช้าง  - - - - 3,000,000 
 

ปริมาณท่ีขุด
ลอก 

อ่างเก็บน้้าห้วยช้าง
สามารถกักเก็บน้้า
ได้มากขึ้น 

อบจ. 
กรมทรพัย์ฯ 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

4 โครงการขุดลอกแม่น้้าค้า
พร้อมเรียงกล่องแกเบี้ยน 
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 
ปาง 3 ถึง ปาง 4  

เพื่อไม่ให้ล้าน้้าต้ืนเขิน          
น้้าไหลผ่านสะดวก 

ขุดลอกแม่น้้าค้า 
ระยะความยาว 3,000 

เมตร 

- - - - 1,000,000 
 

ปริมาณท่ีขุด
ลอก 

แม่น้้าค้าไม่ต้ืนเขิน
น้้าไหลสะดวก 

อบจ. 
กรมทรัพย์ฯ 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

 
 แบบ ผ.02/1 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างระบบกรอง
น้้า  

เพื่อให้มีระบบกรองน้้าท่ี
ได้มาตรฐาน และมีน้้า
สะอาดส้าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ระบบกรองน้้า 
รร 6 โรง ๆละ 1 แห่ง 
อ้าเภอ 1 แห่ง 
อบต. 1 แห่ง 

- - - - 1,200,000 
 

ระบบกรองน้้า
ท่ีก่อสร้าง 

มีน้้าสะอาดส้าหรับ
อุปโภค บริโภค 

อบจ. 
กรมทรพัย์ฯ 

อบต. 
แม่ฟูาหลวง 

 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้อ่านข้อมูลใน
บัตรประชาชน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card 
Reader) จ านวน 10 เครื่อง
ราคา เครื่องละ 700 บาท 

- 7,000 - - - ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อให้บริการ
ประชาชนที่ อบต 
และบริการ
ประชาชนท่ีตลาด
ชุมชนต าบลแม่ฟูา
หลวง 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดของจอภาพ 1366X768
ขนาด 32 นิ้ว 
ละเอียดของจอภาพ 
3840X2160 ขนาด 55 นิ้ว 

- 174,500 - - - ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ อบต.
แม่ฟูาหลวง  

เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 4 
เครื่อง 

- 20,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการตลาดชุมชน 
ต าบลแม่ฟูาหลวง 
 

เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 1 
เครื่อง 

-  6,000 -  ส านักงานปลัด 
 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 

หมวด ประเภท  
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการตลาดชุมชน 
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

ชุดรับแขกไม้ 1 ชุด - - 10,000 - - ส านักงานปลัด 
 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ี อบต. 
และบริการ
ประชาชนท่ีตลาด
ชุมชนต าบลแม่ฟูา
หลวง 

-พัดลมตดิพนัง 
จ านวน  5 เครื่อง 

- - 10,000 - - ส านักงานปลัด 
 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการตลาดชุมชน
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

ช้ันวางเอกสาร  - - 3,000 - - ส านักงานปลัด 
 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจชนิด
อัตโนมัติ (AED) จ านวน 1 
เครื่อง 

- 80,000  - - ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

เครื่องสาธิตการฝึกช่วยฟ้ืนคืน
ชีพด้วยการกระตุกไฟฟูาหัวใจ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 10,000  - - ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

หุ่นจ าลอง CPR ผู้ใหญ่แบบครึ่ง
ตัวมีไฟแสดงผลจ านวน 1 ตัว 
หุ่นจ าลอง CPR เด็กแบบครึ่งตัว
มีไฟแสดงผลจ านวน 1 ตัว 

- 35,000 
 
 

 
 

10,000 
 

- - ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 

11 แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 3,500 3,500 - - งานสาธารณสุข 
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 
12 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

เครื่องดูดเสมหะ เลือด จ านวน 
1 เครื่อง 

- - 10,000 - - งานสาธารณสุข 
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 
13 การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง

ดับเพลิง (แบบ  
สลิป ออนแท็งค์) 

เ พื่ อ ใ ช้ ใ น กิ จ ก า ร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟูาหลวง 

เครื่องดับเพลิง (แบบ  สลิป 
ออนแท็งค์) จ านวน 3 ชุด 

- 75,000 - - - งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

14 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

พัดลมตั้งพ้ืน ขนาด 18 น้ิว 
จ านวน  4 เครื่อง 

- - 8,000 - - งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 
 

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 
นิ้ว จ านวน  4 เครื่อง 

- - 12,000 - - ส านักงานปลัด 
 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน

บ้านงานครัว 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบกิ ฟุต 

 

- 6,500 6,500 - - งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อใช่ในกิจการ 
อบต. 

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์ - 69,000 - -  ส านักปลัด 

18 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ของเด็ก 
 

ชุดโต๊ะเกา้อี้รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 8 
ชุดๆ ละ 6,000 บาท 

- 24,000 24,000 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. จะลอ) 

19 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ของเด็ก 

ชุดโต๊ะเกา้อี้ส าหรับเด็ก จ านวน 
10 ชุดๆ ละ  6,000 บาท 

- - 60,000 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. ปุาซางนา

เงิน) 
20 งานระดับก่อนวัย

เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างความ
มีระเบยีบวินัย และ
เสรมิบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู ้

-ช้ันวางของ 12 ช่อง  
วัสดุไม้หรือไม้อัด 
ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
X ยาวไม่น้อยกว่า 160 ซม. X 
สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. 
ขนาดช่องภายใน สูงไม่น้อยกว่า 
20 ซม. X ยาวไม่น้อยกว่า 35 
ซม. ส่วนฐานสูง ไม่น้อยกว่า 4 
ซม. จ านวน 1 ตัวๆ ละ 10,000 
บาท 

- - 10,000 - - กองการศึกษาฯ 
(สามัคคีเกา่) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้างความ
มีระเบยีบวินัย และ
เสรมิบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู ้

-ช้ันวางรองเท้า 20 ช่อง  
วัสดุไม้หรือไม้อัด 
ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. 
X ยาวไม่น้อยกว่า 170 ซม. X 
สูงไม่น้อยกว่า 35 ซม. 
ขนาดช่องภายใน สูงไม่น้อยกว่า 
15 ซม. X ยาวไม่น้อยกว่า 17 
ซม.   จ านวน 2 ตัวๆ ละ 
10,000 บาท 

- - 20,000 - - กองการศึกษาฯ 
(จะลอ) 

 
 
 
 
 
 
 

22 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอนให้
มีความคงทน 

เครื่องเคลือบเอกสาร ขนาด A4  
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 5,000 
บาท 

- 5,000 5,000 - - กองการศึกษาฯ
(ศพด. จะลอ, 
ห้วยน้ าขุ่น) 

23 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-โต๊ะคอมพิวเตอร ์3.5 ฟุต 
วัสดุเหล็ก 
ขนาด กว้าง 107.5 ซม. X ยาว 
67 ซม. X สูง 75.3 ซม. จ านวน 
6 ตัวๆ ละ 5,500 บาท 

- - 33,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าปุา
กล้วย, ห้วยน้ า

ขุ่น) 

24 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เก้าอี้ท างาน 
ขนาด กว้าง 64 ซม. X ลึก 65 
ซม. X สูง 1000 ซม. จ านวน 9 
ตัวๆ ละ 3,500 บาท 
 

- - 31,500 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าปุา
กล้วย, ห้วยน้ า

ขุ่น,จะลอ) 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสารใหเ้ป็น
ระเบียบ 
 

ตู้เก็บบ้านเลื่อนกระจก 3 ช้ัน 
จ านวน 7 ตัวๆ ละ 6,000 บาท 

- - 42,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าปุา

กล้วย, สามัคคีเก่า) 

26 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-พัดลมตดิพนัง 16 น้ิว 
(1)ปรับแรงลมได้ 3 ระดบั 
(2)ก าลังไฟ 52 w 
(3)วัสดุพลาสติก 
(4)ผ่านกระบวนการผลติที่ได้รับ
การรับรองระบบคณุภาพ
มาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
(5)ได้รับมาตรฐานประหยดัไฟ
เบอร์ 5 
จ านวน 10 เครื่องๆ 2,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12,500 12,500 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าปุา

กล้วย) 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-พัดลมตดิเพดาน 16 น้ิว 
(1)ปรับแรงลมได้ 3 ระดบั 
(2)ปรับรัศมีการส่ายได ้
(3)ปรับส่าย และหยุดส่าย เพื่อ
กระจายแรงลมไดต้ามความ
ต้องการ 
(4)ผ่านกระบวนการผลติที่ได้รับ
การรับรองระบบคณุภาพ
มาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
(5)ผ่านการรับรองคุณภาพ และ
ความปลอดภัยจากส านักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.
934-2558 
(6)ได้รับมาตรฐานประหยดัไฟ
เบอร์ 5 
จ านวน 2 เครื่องๆ 2,500 บาท 
 
 
 
 
 

- - 5,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าปุา

กล้วย) 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว 
(1)ปรับแรงลมได้ 3 ระดบั 
(2)ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยดุ
ส่ายได้ตามต้องการ 
(3)ผ่านกระบวนการผลติที่ได้รับ
การรับรองระบบคณุภาพ
มาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
(4)ผ่านการรับรองคุณภาพ และ
ความปลอดภัยจากส านักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.
934-2558 
จ านวน 2 เครื่องๆ 4,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   - 8,000 - - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. ห้วยน้ า

ขุ่น) 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว 
(1)ระดับความละเอียดของ
จอภาพ 1366x768 พิกเซล 
(2)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
จอภาพข้ันต่ า 32 น้ิว 
(3)แสดงภาพด้วยหลอดภาพ 
แบบ LED Backlight 
(4)สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็
ได้ (Smart TV) 
(5)ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 
ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อภาพและ
เสียง 
(6)ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร ์
(7)มีตัวรับสญัญาณดิจติอล 
(Digital) ในตัว 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 
บาท 
 
 

- - 10,000 - - กองการศึกษาฯ 
(สามัคคีเกา่) 

 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในงาน 
ส านักงานปลัด 
อบต.แม่ฟูาหลวง 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI 
Lumens  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 30,300 - ส านักงานปลัด 

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในส านักงาน
ศูนย์วัฒนธรรม
ภาษาจีน 

1. โต๊ะท างาน 
2. เก้าอ้ีส านักงาน 
3.โต๊ะคอมพิวเตอร ์

- - - - 5,900 
2,850 
1,000 

ส านักปลดั 

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในส านักงาน
ศูนย์วัฒนธรรม
ภาษาจีน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  

- - - - 16,000 ส านักปลดั 

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในส านักงาน
ศูนย์วัฒนธรรม
ภาษาจีน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า 

- - - - 3,300 ส านักปลดั 

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ รถพยาบาล           
(รถตู้) 

เพื่อปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 90 กิโลวัตต ์

- - - - 2,000,000 ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 

 
 
 
 

  แบบ ผ. 03 



 
 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัย
ของ ศพด. 

- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
(1)เครื่องบันทึกภาพ MHD 
(2)กล้องโทรทัศน์วงจรปิด HDCVI 
ความละเอียด  2 MP 6 จุด 
(3)Hard Disk ขนาดความจุ 6 TB 
(4)อุปกรณ์รายการอื่นๆ 
-กล่องกันน้ ากันฝุุน 
-สายสัญญาณ Lan CAT6 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 105,000 บาท 

- - 105,000 105,000 - กองการศึกษาฯ 
(ศพด. อาข่าปุา
กล้วย, ศพด.
ห้วยน้ าขุ่น) 

36 งานระดับก่อนวัย
เรียน และ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัย
ของ ศพด. 

- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
(1)เครื่องบันทึกภาพ MHD 
(2)กล้องโทรทัศน์วงจรปิด HDCVI 
ความละเอียด  2 MP 2 จุด 
(3)Hard Disk ขนาดความจุ 6 TB 
(4)อุปกรณ์รายการอื่นๆ 
-กล่องกันน้ ากันฝุุน 
-สายสัญญาณ Lan CAT6 
จ านวน 4 ชุดๆ ละ 95,000 บาท 

- - - 190,000 190,000 กองการศึกษาฯ 
(ศพด. สวนปุา, 
ศพด.จะลอ ,

ศพด.สามคัคีเก่า 
,ศพด.ปุาซางนา

เงิน) 

 
 
 
 

  แบบ ผ. 03 



 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.แม่ฟูาหลวง 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
18,000 BTU จ านวน 4  เครื่อง 

- 114,400 - - - ส านักงานปลัด 
 

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.แม่ฟูาหลวง 
 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU จ านวน 10  
เครื่อง 

- 324,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

โต๊ะโฟเมก้า จ านวน 50 ตัว 
ขนาด 60*180*75  

- - 100,000 - - ส านักงานปลัด 
 

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.แม่ฟูาหลวง 

ชุดเครื่องเสยีง ส าหรับห้อง
ประชุม จ านวน 2 ชุด 

- 50,000 50,000  - ส านักงานปลัด 
 

41 
 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อให้บริการ
ประชาชน ณ ตลาด
ชุมชนต าบลแม่ฟูา
หลวง 

เครื่องออกก าลังกาย  - 120,000 - - - กองการศึกษา,
กองช่าง 

 

42 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง

ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.แม่ฟูาหลวงใน
การบริการ
สาธารณะ  

สายส่งน้ าดับเพลิง พร้อมข้อต่อ

สวมเร็วชนิดทองเหลือง 

 

- 80,000 - - - งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

พัดลมไอน้ า - 80,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

 

  แบบ ผ. 03 



ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  แนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดแบบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  



(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
3.4 วิสัยทัศน์  (5) 
3.5 กลยุทธ์  (5) 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
3.8 แผนงาน  (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวมคะแนน 100 
 



2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวงใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

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

(PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ 
Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) 

–(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 

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

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 



สังคม 

(Social) 

 

องค์การ 

(Organization) 
พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

วิทยาการ 

(Technology) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลีย่นแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง



ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากบัสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท. ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  



สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 



Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง เร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น จุด

ชมวิวกิโลเมตรที่ 12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่
จะเข้ามาพักแรมกางเต้นท์ในช่วงฤดูหนาว เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน 
หรือการ อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ส าคั ญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการ
อ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

ศาสนา 
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี



อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

การศึกษา 
ในพ้ืนที่ต าบลแม่ฟูาหลวงประชาชนในพ้ืนที่ มีหลากหลายชนเผ่า หลากหลายภาษา 

โดยเฉพาะภาษาจีน ประชาชนในหมู่บ้านห้วยไร่สามัคคี ได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆ เพ่ือน าร่อง
ไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาเพ่ิมมากขึ้น 

ศาสนา 
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community)                       

มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

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

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟูาหลวงต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้ น 
อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดิน
ให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา



ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


