
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เม่ือคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1/2562 ในวันอังคารที่ 11 
มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง นั้น  

เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21            
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เม่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแลว้ 
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ              
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
 
 

(นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 

  
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

 
   

 
  ส านักงานปลัด อบต. งานนโยบายและแผน 

              โทร. 0 5376 7467 
     โทรสาร 0 5376 7465  

              www.maefaluang.go.th 

 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2565) ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

************** 
หลักการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เม่ือคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1/2562 ในวันอังคารที่ 11 
มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง นั้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น             เม่ือ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 
เหตุผล 

  ตามบันทึกข้อความกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่ ชร 82803/..... ........ลง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) กรณีแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีปริมาณงานโครงการก่อสร้างและงบประมาณตรงตามแบบประมาณการ  และตรงตาม
ปีงบประมาณ 
  ดังนั้นเพ่ือให้สามารถบริหารโครงการและงบประมาณตามโครงการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์   และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน           
จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

 



 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

       
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก
เข้าสุสานหมู่บ้าน บ้านส่ีหลัง 
หมู่ 4  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 61-65  หน้า 57 
ล าดับท่ี 19 

เพ่ือให้มีท่ีพักในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ศาลาท่ีพักสุสาน  1 
หลัง 

 

- - - 100,000 - 1 หลัง มีศาลาท่ีพักส าหรับ
ประกอบพิธีกรรม 

กองช่าง 
 

 แก้ไขข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ภายในสุสาน บ้านส่ีหลัง หมู่
ท่ี 4 

เพ่ือให้มีท่ีพักในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร  ยาว 8.00  

เมตร สูง 3.00 เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  32.00  ตาราง

เมตร 

- - 196,500 - - 1 หลัง มีศาลาท่ีพักส าหรับ
ประกอบพิธีกรรม 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

       
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. บ้านลาบา หมู่ 8 

 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 61-65  หน้า 
63 ล าดับท่ี 55 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.จากโค้งสุสานถึงทางข้ึนบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน  กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 

- - 278,800 - - ถนน คสล. 
ท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

 แก้ไขข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านลาบา หมู่ท่ี 8   
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  94.50  เมตร หนา  0.15  เมตร   
หรือรวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   378.00  ตาราง
เมตรปริมาณงาน ลาน คสล. กว้าง
รายละเอียดตามแบบแปลน-เมตร ยาว-
รายละเอียดตามแบบแปลน-เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
156.60 ตารางเมตร 

- - 388,300 - - ถนน คสล. 
ท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

       
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก

ภายในสุสาน 

บ้านลิเช หมู่ 9 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

61-65  หน้า 64 ล าดับท่ี 61 

เพ่ือให้มีศาลาท่ีพักใน
การประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

ศาลาท่ีพักภายในสุสาน 1 หลัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. 

- - 152,000 - - ศาลาท่ีพัก
เพ่ิม 1 หลัง 

มีศาลาท่ีพัก
ส าหรับประกอบ
พิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 

 ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างห้องสุขา

สาธารณะภายในสุสาน บ้านลิเช 

หมู่ 9 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

61-65  หน้า 65 ล าดับท่ี 62 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในเวลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

ห้องสุขาจ านวน 2 ห้อง  กว้าง 3 
ม. ยาว 4 ม. พร้อมโถฉ่ี 2 โถ 
พร้อมแท่นน้ าเส้นรอบวง 1.20 ม. 
จ านวน 5 แท่น 

- - 177,600 - - ห้องสุขาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

       
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แก้ไขข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างศาลา
ท่ีพักภายในสุสาน
พร้อมห้องสุขา
สาธารณะ จ านวน 1 
หลัง บ้านลิเช หมู่ท่ี 9                          

เพ่ือให้มีศาลาท่ีพักใน
การประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

ศาลาท่ีพัก  กว้าง 6.00  เมตร  ยาว  12.00  
เมตร  สูง 3.00 เมตร  หรือรวมพ้ืนท่ี ไม่
น้อยกว่า   72.00  ตารางเมตร 
ห้องสุขา กว้าง 2.00  เมตร  ยาว   3.00  
เมตร  สูง - เมตร  หรือรวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   
6.00  ตารางเมตร 

- - 499,600 - - ศาลาท่ีพัก
เพ่ิม 1 หลัง 

มีศาลาท่ีพัก
ส าหรับประกอบ
พิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

       
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก

ภายในสุสาน  

บ้านจะลอ หมู่ 10 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
61-65  หน้า 66 ล าดับท่ี 73 

เพ่ือให้มีศาลาท่ีพักใน
การประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

ศาลาท่ีพักภายในสุสาน 1 หลัง 
กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. 

- - 705,600 - - ศาลาท่ีพัก
เพ่ิม 1 หลัง 

มีศาลาท่ีพัก
ส าหรับประกอบ
พิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 

 ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างห้องสุขา

สาธารณะภายในสุสาน  

บ้านจะลอ หมู่ 10 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
61-65  หน้า 67 ล าดับท่ี 77 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในเวลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

ห้องสุขาจ านวน 4 ห้อง กว้างห้อง
ละ 2 เมตร ยาว 2 เมตร 

- - 61,200 - - ห้องสุขาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

       
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แก้ไขข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างศาลา
ท่ีพักภายในสุสาน
พร้อมห้องสุขา
สาธารณะ จ านวน 1 
หลัง บ้านจะลอ  หมู่ท่ี 
10                    

เพ่ือให้มีศาลาท่ีพักใน
การประกอบ
พิธีฌาปณกิจ 

ศาลาท่ีพัก กว้าง 6.00  เมตร  ยาว   12.00  
เมตร  สูง 3.00 เมตร  หรือรวมพ้ืนท่ี ไม่
น้อยกว่า   72.00  ตารางเมตร 
ห้องสุขา กว้าง 2.00  เมตร  ยาว   3.00  
เมตร  สูง - เมตร  หรือรวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   
6.00  ตารางเมตร 

- - 471,000 - - ศาลาท่ีพัก
เพ่ิม 1 หลัง 

มีศาลาท่ีพัก
ส าหรับประกอบ
พิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

       
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 61-65  หน้า 
63 ล าดับท่ี 55 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

จ านวน 1 แห่ง - -  250,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 แก้ไขข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                                
บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ท่ี 
13 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 165.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า   660.00   ตารางเมตร 

- - 496,100 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 


