
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแมฟ่้าหลวง 
เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

 
*************************** 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง              
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดทีี่ 14 พฤษภาคม 2563     

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่  14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
 
 

 (นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2563 

 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

 ส านักงานปลัด อบต. งานนโยบายและแผน 
                  โทร. 0 5376 7467 

         โทรสาร 0 5376 7465  
                  www.maefaluang.go.th. 

 

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


 
ค าน า 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต าบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลซึ่งได้ก าหนด
แผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ต าบลแม่ฟ้าหลวง จากข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนที่มีส่วนร่วมก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มเติมขึ้นรวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทองถิ่น  
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช”้ 

“ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราช
ดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์ การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
 



 
 
 
 และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว” 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ภาครัฐ และเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                     
การคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี 
ความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหารการเมือง
การปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงที่แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้  
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิน่ 
  1. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
  3. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
3. ขั้นตอนการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิน่ ด าเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่  2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน  

1. อบรมท้าข้าว
เกรียบ 50 คน 
2.อบรมท้าไม้กวาด
ดอกหญ้า 50 คน 
3.อบรมสานซุ้มไก่ 
50 คน  
4.อบรมท้าโพร่ง
เลี้ยงผึ้ง 50 คน  

- - 50,000 50,000 50,000 200 คน ประชาชนมีความรู้ในการ
ฝึกอบรมพัฒนามาชีพ 

ส้านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

2 โครงการปลูกผักกางมุ้ง 
ปลอดสารพิษ บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม 

อบรมให้ความรู้
เกษตรกรการปลูก
ผักกางมุ้ง ปลอด
สารพิษ 
 

- - - 50,000 - 50 หลังคา
เรือน 

ประชาชนได้บริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ 

ส้านักปลัด 
งานเกษตร 

 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานด้านอาชีพ บ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ
ให้ประชาชนโดยการ
อบรมให้ความรู้และศึกษา
ดูงานด้านอาชีพ 
 

ประชาชนบ้านห้วย
น้้าขุ่น หมู่ 18 
จ้านวน 30 คน 

- - - 70,000 - 30 คน ประชาชนสามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ใช้ได้ 

ส้านักงานปลัด
(งานเกษตร) 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดักลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้า้ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเทลาน คสล. และ
รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 1  

เพื่อใช้ลานในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ลาน คสล. กว้าง 20 ม. หนา 
0.10 เมตร ยาว 20 เมตร 
รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบาย ยาว 10 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 350,000 - ลาน คสล.
พร้อมรางและ
ตะแกรง 
เหล็กที่
ก่อสร้าง 

มีลาน คสล.
ส้าหรับกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้้า บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า ยาว 200 ม. จาก
บ้านนายน้อยอ้าย สามเจียม 
ถึง บ้านนายหลวง สุวรรณ์ 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 500,000 - รางระบายน้้า 
คสล. พร้อม
ฝาตะแกรง
เหล็กปิดราง
ระบายน้้า 

น้้าไหลสะดวก 
ไม่เกิดการท่วม
ขัง 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้้า บ้าน
ห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า จ้านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 กว้าง 0.6 เมตร ยาว 
32 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 1.10 เมตร 
ยาว 11 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ทางขึ้นโรงเรียนจีน
บ้านห้วยไร่ จ้านวน 2 ข้าง
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 100,000 - รางระบายน้้า 
คสล. พร้อม
ฝาตะแกรง
เหล็กปิดราง
ระบายน้้า 

น้้าไหลสะดวก ไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เก็บขยะมูลฝอย  
บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บขยะ 
มูลฝอย ระหว่างรอ
การก้าจัดขยะ 

โรงเรือนเก็บขยะมูลฝอย 
ขนาดโรงเรือนสูง 3 เมตร 
กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 100,000 - โรงเรือนเก็บ
ขยะมูลฝอย 

โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย ส้าหรับเตาเผา
ขยะ 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน I-
section บ้านมูเซอป่ากล้วย 
หมู่ 6 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางไป
ต้นน้้า 

ถนน I-section กว้าง 1.20 
เมตร ยาว 350 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 300,000 - ถนน I-
section 
จ้านวน 1 
เส้น 

มีเส้นทางไปต้นน้้าที่
สะดวก กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้้า บ้าน
ลิเช หมู่ 9  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

รางระบายน้้า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้้า 
ภายในหมู่บ้าน ยาว 
300 เมตร  ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 75,000 - รางระบายน้้า 
คสล. พร้อม
ฝาตะแกรง
เหล็กปิดราง
ระบายน้้า 

น้้าไหลสะดวก ไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ บ้านลิเช หมู่ 

9 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 
2 ชั้น กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 1,500,000 - อาคาร
อเนกประสงค์ 

มีอาคารประกอบ
กิจกรรมที่มั่นคงถาวร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านลิเช หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน 
ถึงท้ายหมู่บ้าน ตาม
แบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 3,000,000 - ถนน คสล. 1
สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. เข้าซอย
บ้านป่าไม้ กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 113 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 400,000 - ถนน คสล. 1
สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. เข้าซอย
หมวด 1 ซอย 4 ตั้งแต่
บ้านนายอ้าพล เลาซา
กว้าง 3 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 90 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 250,000 - ถนน คสล. 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล. บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 5 
เมตร สูง 4 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 350,000 - สะพาน คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการเทลาน คสล. บ้าน

สวนป่า หมู่ 14 

เพื่อใช้ส้าหรับเป็นลาน
อเนกประสงค์ ของ
หมู่บ้าน  

ลาน คสล. อเนกประสงค์ 
หมวด 2 ขนาดกว้าง 30 
เมตร. หนา 0.10 เมตร 
ยาว 60 เมตร. ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 1,200,000 - ลาน
อเนกประสงค์ 

1 แห่ง 

มีลาน คสล.ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างแท้งค์เก็บ
น้้าประปาภูเขา คสล. บ้าน
สวนป่า หมู่ 14 

เพื่อใช้เก็บน้้าประปา
ภูเขาของหมู่บ้าน 

แท็งค์เก็บน้้าประปาภูเขา 
คสล. 
-หมวด 1 จ้านวน 1 จุด 
ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 6 
เมตร พร้อมวางท่อPVC 
150 เส้น 
หมวด 3 จ้านวน 1 จุด 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 
เมตร  
-หมวด 4 จ้านวน 1 จุด 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 
เมตร  ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด  

- - - 750,000 - แท็งค์เก็บ
น้้าประปา
ภูเขา 2 จุด 

มีแท็งค์เก็บ
น้้าประปาส้าหรับ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เข้าพื้นที่การเกษตร บ้าน

สวนป่า หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร จ้านวน 6 สาย 
หมวด 1 จ้านวน 1 สาย  
กว้าง 4 ม. ย. 1,800 ม.  
หมวด 2 จ้านวน 3 สาย 
1 กว้าง 3 ม. ยาว 1,500 ม. 
2. กว้าง 1.5 ม. ยาว 800 ม. 
3.กว้าง 1.5 ม. ยาว 800 ม. 
หมวด 3 จ้านวน 2 สาย 
1.กว้าง 1.5 ม. ยาว 1,800 ม. 
2.กว้าง 1.5 ม. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 2,000,000 - ถนน คสล 
จ้านวน 1 

แห่ง 

มีถนน คสล. ที่
สามารถขนผลิตผล
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการขยายถนน คสล. 
เข้าหมู่บ้าน บ้านสวนป่า หมู่ 
14 

เพื่อขยายถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน 

ขยายถนน คสล. ขนาดกว้าง 1 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ตั้งแต่บ้านป่าไม้
ถึงร้านค้าหมู่บ้าน 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 1,100,000 - ถนน คสล.ที่
ขยาย 

มีถนน คสล.ที่กว้างขึ้น
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เก็บขยะมูลฝอย  
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บขยะ มูล
ฝอย ระหว่างรอการก้าจัด
ขยะ 

โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย จ้านวน 2 แห่ง 
ปาง 2 ,ปาง 3  
ขนาดโรงเรือนสูง 3 
เมตร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 200,000 - โรงเรือนเก็บ
ขยะ 2 แห่ง 

มีโรงเรือนเก็บขยะ
ส้าหรับเตาเผาขยะ 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
สาธารณะ บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้เป็นสุขาสาธารณะ 
ประจ้าหมู่บ้าน 

ห้องสุขา จ้านวน 2 
แห่ง ๆ ละ 2 ห้อง 
(ปาง 2 และปาง 4)
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 
 

- - - 250,000 - ห้องสุขา ประชาชนได้รับ
บริการที่ถูก
สุขอนามัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน I-
Section บ้านป่ายางมูเซอ 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนน I-Section กว้าง 
5 เมตร ยาว 200 
เมตร จากถนนใหญ่ไป
สนามกีฬา 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 
 

- - - 700,000 - ถนน I-
Section 1 
เส้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านป่ายาง
มูเซอ หมู่ 16 

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 
2 ชั้น กว้าง 5 เมตร 
ยาว 6 เมตร  
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 
 

- - - 500,000 - อาคาร
อเนกประสงค์ 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 

 I-Section บ้านป่ายางลาหู่ 

หมู่ 16 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน I-Section เข้า
พื้นที่การเกษตร  
จ้านวน 3 สาย ต่อจาก
จุดเดิม  
สายที่ 1 กว้าง 1 
เมตร. ยาว 500 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 1 
เมตร. ยาว 600 เมตร 
สายที่ 3 กว้าง 1 ยาว 
300 ม.ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 1,500,000 - ถนน I-
Section 
จ้านวน 1 

เส้น 

มีถนนที่สามารถขน
ผลิตผลทาง
การเกษตรสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เก็บขยะมูลฝอย  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 ซอย 
7 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บขยะ มูล
ฝอย ระหว่างรอการก้าจัด
ขยะ 

โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย ขนาดโรงเรือนสูง 
3 เมตร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 100,000 - โรงเรือนเก็บ
ขยะ 

มีโรงเรือนเก็บขยะ
ส้าหรับเตาเผาขยะ 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้้า บ้าน
ห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 ซอย 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

รางระบายน้้า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้้า ยาว 
200 เมตร  ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 500,000 - รางระบายน้้า 
คสล. พร้อม
ฝาตะแกรง
เหล็กปิดราง
ระบายน้้า 

น้้าไหลสะดวก ไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 17 
 

เพื่อใช้ส้าหรับประกอบ
กิจกรรม ของหมู่บ้าน  

อาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 12 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 400,000 - ศาลา
อเนกประสงค์ 
1 หลัง 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
17 
 

เพื่อให้มีป้ายแสดงชื่อ
หมู่บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17 

ป้ายชื่อหมู่บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 17 ขนาด
กว้าง 3.2 เมตร ยาว 
6.25 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 400,000 - ป้ายชื่อ
หมู่บ้าน 1 
ป้าย 

มีป้ายแสดงชื่อ
หมู่บ้านอย่างชัดเจน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างก้าแพง 
คสล. สุสาน บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 18  
 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
คุ้มครองดูแล และรักษา
ทรัพยส์ินอันเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผ่นดิน  

ก้าแพง คสล. สุสาน 
ก้าแพงสูง 1.50 เมตร 
ยาว 170 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 900,000 - ก้าแพง คสล. 
ที่สุสาน 

มีก้าแพง คสล. 
ป้องกันและรักษา
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

26 โครงการถมดินที่สาธารณะ

ประโยชน์ หมวด 2 บ้าน

ห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อปรับระดับพื้นที่
สาธารณะหมู่บ้าน 

ถมดินที่สาธารณะ 
กว้าง 30 เมตร ยาว 
50 เมตร สูง 3 เมตร 

- - - 250,000 - พื้นที่ถมดิน ที่สาธารณะได้รับการ
ปรับระดับ 

กองช่าง 

27 โครงการเทลาน คสล. (หลัง

ธนาคารขยะ) บ้านห้วยน้้า

ขุ่น หมู่ 18  

เพื่อใช้เป็นลานส้าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

ลาน คสล. กว้าง 30 
เมตร ยาว 50 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 1,050,000 - ลาน คสล. 1 
แห่ง 

มีลาน คสล. ใช้
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมวด 2  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18  
 

เพื่อใช้ส้าหรับประกอบ
กิจกรรม ของหมู่บ้าน  

ศาลาอเนกประสงค์ 
กว้าง 10 เมตร ยาว 
15 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 1,500,000 - ศาลา
อเนกประสงค์ 
1 หลัง 

มีศาลาอเนกประสงค์
ส้าหรับประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างห้องสุขา

สาธารณะ บ้านห้วยน้้าขุ่น 

หมู่ 18 

เพื่อบริการประชาชนที่มา
จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน 

ห้องสุขา จ้านวน 6 
ห้อง พร้อมโถฉี่ 4 โถ 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 300,000 - ห้องสุขา 
จ้านวน 1 

แห่ง  

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 18 

เพื่อซ่อมแซมอาคารให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ที่ช้ารุด
(เปลี่ยนหลังคา) กว้าง 
10 ม. ยาว 20 ม. 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

   400,000  อาคาร
อเนกประสงค์
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่ใช้
ส้าหรับประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เก็บขยะมูลฝอย  
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 18 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บขยะ มูล
ฝอย ระหว่างรอการก้าจัด
ขยะ 

โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย ขนาดโรงเรือนสูง 
3 เมตร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 100,000 - โรงเรือนเก็บ
ขยะ 

มีโรงเรือยเก็บขยะ
ส้าหรับเตาเผาขยะ 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างร้านค้า

ชุมชน บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 

18 

เพื่อใช้เป็นอาคารร้านค้า
ชุมชนของหมู่บ้าน 

อาคารร้านค้า จ้านวน 
3 ห้อง กว้างห้องละ 3 
เมตร ลึก 6 เมตร  
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด   

- - - 500,000 - ร้านค้าชุมชน 
1 หลัง 

มีร้านค้าชุมชนของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 โครงการขยายถนน คสล. 

หมวด 3 บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 

18 

เพื่อขยายถนน คสล ให้
กว้างขึ้น 

ขยายถนน คสล. 
หมวด 3 จ้านวน 2 
ข้าง ๆ ละ 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 300,000 - พื้นที่ที่ได้รับ
การขยาย
พื้นที่ 

มีถนน คสล.ที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการต่อเติมอาคาร
ธนาคารขยะ บ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 18 

เพื่อใช้ในกิจกรรมธนาคาร
ขยะของหมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคารธนาคาร
ขยะกว้าง 4 เมตรยาว 
4 เมตรจ้านวนสอง
ห้อง ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 150,000 - อาคาร
ธนาคารขยะ 

อาคารธนาคารขยะท่ี
กว้างขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 

บริเวณทางแยกกิโลเมตร 

ที่ 6 

เพื่อให้มีศาลาที่พักในพื้นที่
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง  

ศาลาที่พัก บริเวณทาง
แยกกิโลเมตรที่ 6
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - 300,000 - - ศาลาที่พัก
จ้านวน 1 

หลัง 

มีที่ศาลาที่พักส้าหรับ
บริการประชาชนใน
พื้นที่ต้าบลแม่ฟ้า
หลวง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการน้้าและระบบประปา 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 (ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) 

เพื่อให้มีน้้าบาดาล
ส้าหรับใช้อุปโภค 
บริโภค 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 1 
บ่อ  

- - - 500,000 - มีบ่อบาดาล
จ้านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

งาน
ป้องกันฯ  
ส้านักงาน

ปลัด 
2 โครงการเปลี่ยนท่อประปา

ภูเขา บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 
เพื่อเปลี่ยนท่อประปา
ภูเขาให้มีสภาพคงทน 
ถาวร 

ท่อประปาภูเขา ท่อเหล็กยาว 
200 เมตร จากต้นน้้าหลัง 
สนง.เกษตร ถึงแท้งค์น้้าบนวัด
ห้วยน้้าขุ่น ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

   200,000  ท่อประปาภูเขา
ที่ได้รับการ
เปลี่ยน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

งาน
ป้องกันฯ  
ส้านักงาน

ปลัด 

3 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
ระบบประปา บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

ระบบประปา ณ บ้านสวนป่า 
หมู่ 14 ถึง บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 
1 

- - - 1,800,000  ระบบประปาที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

งาน
ป้องกันฯ  
ส้านักงาน

ปลัด 
 

 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1 

เพื่อใช้เก็บน้้าประปา
ภูเขาของหมู่บ้านและ
ตลาด 

ถังเก็บน้้า คสล. บริเวณตลาด
ห้วยน้้าขุ่น 
จ้านวน 2 ถัง พร้อมติดตั้งท่อ 
PVC ยาว 60 เมตร ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 
2 เมตร  ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 600,000 - ถังเก็บน้้าจ้านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค 
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อให้มีน้้าบาดาล
ส้าหรับใช้อุปโภค 
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 1 
บ่อ 

- - - 500,000 - มีบ่อบาดาล
จ้านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค 
บริโภคตลอดปี 

งาน
ป้องกันฯ  
ส้านักงาน

ปลัด 
6 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 

คสล. บ้านมูเซอป่ากล้วย 
หมู่ 6 

เพื่อใช้เก็บน้้าประปา
ภูเขาของหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า คสล. จ้านวน 2 ถัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร พร้อมบันได
ข้ึน-ลง 2 ด้าน ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 700,000 - ถังเก็บน้้า คสล. มีถังเก็บน้้า คสล.
ส้าหรับเก็บน้้าใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. บ้านอาข่าป่ากล้วย 
หมู่ 7 

เพื่อใช้เก็บน้้าประปา
ภูเขาของหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า คสล. จ้านวน 1 ถัง 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร  ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 300,000 - ถังเก็บน้้าจ้านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค 
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล.ขนาดใหญ่ บ้านสามัคคี
เก่า หมู่ 11 

เพื่อใช้เก็บน้้าประปา
ภูเขาของหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า คสล. จ้านวน 1 
ถัง ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 
 

- - - 1,500,000 - ถังเก็บน้้า คสล.
ขนาดใหญ่ 
จ้านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค 
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

9 โครงการเดินท่อประปาภูเขา 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อใช้ต่อน้้าจากต้นน้้า
เข้าถังเก็บน้้าประปา
ภูเขา ของหมู่บ้าน 

เดินท่อประปาภูเขา (ท่อ
PVC ) จากต้นน้้าถึงถังเก็บ
น้้า หมวด 3  ขนาด 2 นิ้ว 
ระยะทาง 3,000 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 
 

- - - 400,000 - ท่อประปาภูเขา
ที่เดินใหม่ 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค 
บริโภคตลอดปี 

งาน
ป้องกันฯ  
ส้านักงาน

ปลัด 

10 โครงการเดินท่อประปาภูเขา 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อใช้ต่อน้้าจากต้นน้้า
เข้าถังเก็บน้้าประปา
ภูเขา ของหมู่บ้าน 

เดินท่อประปาภูเขา (ท่อ
PVC ) จากต้นน้้าถึงถังเก็บ
น้้า บ้านป่าไม้  ขนาด 2 
นิ้ว ระยะทาง 1,800 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 
 

- - - 300,000 - ท่อประปาภูเขา
ที่เดินใหม่ 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค 
บริโภคตลอดปี 

งาน
ป้องกันฯ  
ส้านักงาน

ปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า 
คสล. บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพื่อใช้เก็บน้้าประปาภูเขา
ของหมู่บ้าน 

ถังเก็บน้้า คสล.หมวด 
4 จ้านวน 1 จุด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร พร้อมท่อPVC 
จ้านวน 1,800 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 
 

- - - 600,000 - ถังเก็บน้้า 
คสล.จ้านวน 
1 จุด 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
 

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านปางพระราชทาน หมู่ 
15 

เพื่อให้มีน้้าบาดาลส้าหรับ
ใช้อุปโภค บริโภค 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ้านวน 2 บ่อ ปาง 2 
และปาง 4 

- - - 1,000,000 - บ่อบาดาล
จ้านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน
ฯ  

ส้านักงาน
ปลัด 

13 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปา บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อจัดการน้้าส้าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 
 

ปรับปรุงระบบประปา
บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ 15 ปาง 4 ยาว 
1,500 เมตร  

- - - 80,000 - ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุโภค บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดักลุ่มอาเซียน+6และ GMS  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่งระบบโซล่าเซลล์) 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 1   

เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่าง 
ตามถนนภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง
ระบบโซล่าเซลล์) จ้านวน 
25 จุด 

   750,000  ไฟสาธารณะ(ไฟ
กิ่งระบบโซล่า
เซลล์)  25 จุด 

มีไฟส่องสว่างตลอด
แนวถนน ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าว พร้อมติดตั้งระบบ

ควบคุมเสียง และเครื่อง

ขยายเสียง บ้านปาง

พระราชทาน หมู่ 15 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ให้ประชาชน

รับทราบ 

หอกระจายข่าว พร้อม

ติดตั้งระบบควบคุมเสียง 

และเครื่องขยายเสียง 3 

แห่ง ปาง 2, ปาง 3และ

ปาง 4 ตามแบบแปลน 

อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 750,000 - หอกระจายข่าว 
3 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ 
(ไฟกิ่งระบบโซล่าเซลล์) 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ 17   

เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่าง 
ตามถนนภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง
ระบบโซล่าเซล์ล) จ้านวน 
50 จุด ปี 64 = 30 จุด 
ปี 65 = 20 จุด 

- - - 900,000 600,000 ไฟสาธารณะที่
ติดต้ัง 

มีไฟส่องสว่างตลอด
แนวถนน ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

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

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนแสวงหา
ความรู้ทักษะสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แบะสามารถน าทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีต าบลแม่ฟ้า

หลวง 

- - 35,000 35,000 35,000 เด็ก เยาวชน
จ านวน 400 
คน/ต่อปี ท่ีเข้า
รับการอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาตาข่ายล้อม

สนามฟุตซอล บ้านสวนป่า 

หมู่ 14 

เพ่ือป้องกันลูกฟุตซอลออ
กนอกพ้ืนท่ี (ตกภูเขา) 

ตาข่ายล้อมสนามฟุต
ซอล 

- - - 200,000 - ตาขายล้อม
สนามฟุต

ซอล 

ลูกฟุตซอลไม่เกิดการ
สูญหาย 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดหา/จัดซ้ือ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านสวนป่า หมู่ 14 

เพ่ือใช้ส าหรับส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 

- - - 150,000 - อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
มีอุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการจัดหา/จัดซ้ือ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 18 

เพ่ือใช้ส าหรับส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 

- - - 150,000 - อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
มีอุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

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

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายก้ัน
น้ าเรียงหิน บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ 15 

เพ่ือชะลอการไหลของน้ า
และกักเก็บน้ า 

เรียงหินฝายก้ันน้ า
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
สูง 2 เมตร หนา 
0.50 เมตร จ านวน 
1 จุด ปาง 2  

- - - 100,000 - ฝายก้ันน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

มีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ า และ
ชะลอการไหลของน้ า 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือใช้บันทึกเหตุการณ์
ในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

โทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
จ านวน 1 ชุด 
 
 

- - 40,000 - - งานป้องกัน 
ส านักปลัด 

2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ในกิจการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า
หลวง 
 

เคร่ืองเป่าลม จ านวน 2 ชุด - - 15,000 - - งานป้องกัน 
ส านักปลัด 

3 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 

 
เพ่ือใช้ในกิจการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 

-ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 CC 

-ประสิทธิภ าพเคร่ือง ยนต์ 150 0 
วัตต์ = 2.0 แรงม้า 

-น้ าหนัก 3.9 kg 
-ขนาดโซ่ 3/8 pmmc3 

-แผ่นบังคับโซ่ 30 to 40 cm (12” to 

18”) 
-ความจุถังน้ ามัน 0.25 ลิตร 

-ความจุถังน้ ามันโซ่ 0.15 ลิตร  

(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 

- - 18,000 - - งานป้องกัน 
ส านักปลัด 

  แบบ ผ. 03 
 



 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 

 
เพ่ือใช้ในกิจการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

เล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 
-แผ่นบังคับโซ่ 30 นิ้ว 
 (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - 40,000 - - งานป้องกัน 
ส านักปลัด 

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ก าจัดขยะมูลฝอย เตาเผาขยะ จ านวน 12 เตา 

ขนาดเตา สูง 1.25 เมตร กว้าง 1 
เมตร ยาว 1 เมตร ปล่องสูงจากพ้ืน 
5 เมตร  
ปี 2563 จ านวน 4 เตาราคาเตาละ 
150,000 บาท 

ปี 2564 จ านวน 4 เตาราคาเตาละ 
150,000 บาท 

ปี 2565 จ านวน 4 เตาราคาเตาละ 
150,000 บาท 

 
 

  600,000 600,000 600,000 งานก าจัดขยะ
และมูลฝอย 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค รุ ภั ณ ฑ์
วิท ยา ศา สต ร์
หรือการแพทย์ 

เพ่ือใ ช้ส าหรับฟอก
อากาศในห้องเซฟต้ี
โซล 

เคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง คุณสมบัติ 

-เซ็นเซอร์ตรวจวัดความช้ืนใน
อากาศ 

-ระบบเพ่ิมความช้ืนในอากาศไม่
ท าให้ผิวแห้ง เทคโนโลยีกรอง
อากาศ 8 ข้ันตอน 

-CADR : 420m3/h ฟอกอากาศ
บริสุทธ์ิได้รวดเร็ว 

-ออกแบบทันสมัย สะดวกสบาย
ด้วยระบบสัมผัส 

-ต้ังเวลาการท างานได้สูง สุด 8 
ช่ัวโมง 

-ครอบคลุมพ้ืนท่ี 50-100 ตาราง
เมตร 

-แรงดันไฟฟ้า 220V/50Hz 

ก าลังๆฟฟ้า 65 วัตต์ 
 

- - 30,000 - - งานสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 

 
 
 

 


