
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
 

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

พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง             
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
พ.ศ.2563  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563           
ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563     

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
 
 

 (นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
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ค าน า 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563  และเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต าบล ภายใต้
วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลซึ่งได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ตลอดจน
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่ฟ้าหลวง จากข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันจะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีส่วนร่วมก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง          
จึงเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 และเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมเติมขึ้นรวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทองถิ่น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว             
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

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



 
 
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว” 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ภาครัฐ และเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 และ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                     
การคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี 
ความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหารการเมือง
การปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟ้าหลวงที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้  
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
  3. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
3. ข้ันตอนการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
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 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เพ่ือปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ อบต.แม่
ฟ้าหลวง ให้ใช้
งานได้ดี 

ปรับปรุงศนูย์เรียนรู้ อบต.แม่
ฟ้าหลวง  
1. ปริมาณงาน พื้น คสล.
อาคาร  กว้าง 12 เมตร ยาว 
16 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 
ตารางเมตร 
2. ปริมาณงาน ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,600 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - -  
 

92,000 
 
 
 
 

1,144,000 

- อาคารศูนย์
เรียนรู้ที่
ปรับปรุง 

ศูนย์เรียนรู้ที่ใช้
งานได้ดี มั่นคง 
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเทลาน คสล. 
อเนกประสงค์ ณ จุดชม
วิว กม.12 

เพ่ือให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ส้าหรับบริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว  
 

โครงการเทลานคสล.
อเนกประสงค์ ณ จุดชมวิว 
กม 12 ปริมาณงาน พ้ืน 
คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
( จ้านวน 6 จุด ) หรือรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 50,000 - ลาน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

มีสถานที่
เพียงพอ
ส้าหรับบริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

3 โครงการเทลาน คสล. 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เพ่ือให้มีลาน
อเนกประสงค์ 
ส้าหรับกิจกรรม
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

โครงการเทลานคสล. 
ปริมาณงาน พ้ืน คสล. 
กว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 130,000 - ลาน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

มีสถานที่
เพียงพอ
ส้าหรับ
กิจกรรมของ 
อบต. 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเทลาน 
คสล. อเนกประสงค์
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. ณ 
ลาน I - Section  อบต.
แม่ฟ้าหลวง 

เพ่ือให้มีลาน 
อเนกประสงค์
ส้าหรับจัด
กิจกรรมของ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เทลาน คสล.อเนกประสงค์พร้อมราง
ระบายน้้า คสล.พร้อมตะแกรงเหลก็
ปิด ณ ลาน I - Section  อบต.แม่
ฟ้าหลวง ปริมาณงานดังน้ี  
1.ลาน คสล.  กว้าง รายละเอียด
ตามแบบแปลน เมตร ยาว 
รายละเอียดตามแบบแปลน เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร 
2. รางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู กวา้ง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
พร้อมตะแกรงเหล็กปดิ  
3.บ่อพักน้้า กว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
0.60 เมตร จ้านวน 2 บ่อ 
4.รางระบายน้้า คสล. ปากรางกว้าง 
0.50 เมตร ท้องรางกว้าง 0.25 
เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 46.00 เมตร  
ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000 - ลาน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

มีสถานที่
เพียงพอ
ส้าหรับ
กิจกรรมของ 
อบต. 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. บ้านห้วย

ไร่สามัคคี หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. 1 สาย ตั้งแต่ถัง
เก็บน้้าหลัง รร.จีน ถึงอ่าง
ห้วยไร่สามัคคี กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 เมตร 

- - - 4,000,000 - ถนน 1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักภายใน
สุสาน พร้อมเทลาน 
คสล. บ้านป่าคา หมู่
ที่ 3 

เพ่ือใช้เป็นที่พัก
ของประชาชนใน
กิจกรรมฌาปนกิจ
ศพ 

ก่อสร้างศาลาที่พัก ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ยาว 8 เมตร  
ลาน คสล. กว้าง 12 เมตร  
ยาว 20  เมตร  
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 400,000 - ศาลาที่ต่อเติม
และลาน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

มีสถานที่
เพียงพอในการ
ประกอบ
ฌาปณกิจศพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง

ศาลา พร้อมเทลาน 

คสล. บ้านป่าคา หมู่

ที่ 3 

เพ่ือใช้เป็น
สถานที่จ้าหน่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ของ
ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน 

ศาลาขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 14 เมตร  
ลาน คสล. กว้าง 7 เมตร  
ยาว 13 เมตร หนา 0.15 
เมตร เรียงหิน หนา 3.50 
เมตร ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000 - ศาลาและลาน 
คสล.ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
จากการ
จ้าหน่าย
ผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ 
3 

เพ่ือใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในหมู่บ้าน 

ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร ทางเข้าหมู่บ้านทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน 

- - - - 1,560,000 ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 

เพ่ือใช้เป็นอาคาร
ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 
3 เมตร พร้อมห้องสุขา 2 ห้อง 
กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม่ฟา้หลวง
ก้าหนด  

- - - 488,600 - อาคาร

อเนกประสงค์ 

ที่ก่อสร้าง 

มีอาคารส้าหรับ

ประกอบ

กิจกรรม

สาธารณะ  

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างป้าย

ชื่อหมู่บ้าน บ้านสี่หลัง 

หมู่ 4 

เพ่ือให้มีป้าย

แสดงชื่อหมู่บ้านสี่

หลัง หมู่ที่ 4 

ป้ายชื่อหมู่บ้านสี่หลัง จา้นวน 1 

ป้าย กว้าง 1.50 ม. ยาว 3 เมตร 

สูง 3 เมตร ตามแบบแปลน 

อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 300,000 - ป้ายชื่อ
หมู่บ้าน 1 

ป้าย 

แสดงป้ายชื่อ
หมู่บ้านได้
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 
4 

เพ่ือใช้เป็นที่เก็บ
ขยะ มูลฝอย 
ระหว่างรอการ
ก้าจัดขยะ 

โรงเรือนเก็บขยะมูลฝอย ขนาด
โรงเรือนสูง 3 เมตร กว้าง 3 
เมตร ยาว 6 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟา้หลวงก้าหนด 

- - - 100,000 - โรงเรือนเก็บ
ขยะมูลฝอย 

โรงเรือนเก็บ
ขยะมูลฝอย 
ส้าหรับเตาเผา
ขยะ 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้าง

สะพานบล็อคคอนเวิร์ส 

บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4  

เพ่ือใช้เป็นสะพาน

ข้ามแม่น้้าในการ

สัญจรไปมา 

สะพานบล็อกคอนเวิร์ส 

จ้านวน 4 จุด ตามแบบแปลน 

อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - - 800,000 สะพานที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. พร้อม
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ 5 

เพ่ือให้น้้าไหลผ่าน

สะดวก 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย 

รางระบายน้า้ คสล. พร้อมตะแกรง

เหล็กปิดรางระบายน้้า จ้านวน 4 จุด 

จุดที่ 1 รางกว้าง 0.20 ม ลึก 0.40 

ม ยาว 40.00 ม ตั้งแต่บ้านนางจิรา

พร ถึง บ้านนายยะผ่า 

จุดที่ 2 ราง v ปากรางกว้าง 0.60 ม 

ลึก 0.50 ม ท้องรางกว้าง 0.35 ม 

ยาว 140.00 ม 

ราง U รางกว้าง 0.40 ม ลึก 0.40 ม 

ยาว 10.00 ม พร้อมตะแกรงเหล็ก

ปิดรางตั้งแต่บ้านณีรญา และนางนา

เหม่ ถึงล้าห้วย 

จุดที่ 3 ราง U รางกว้าง 0.40 ม ลึก 

0.40 ม ยาว 4.00 ม หน้าบ้านนาง

นาบู ลิซือ 

จุดที่ 4 ราง U รางกว้าง 0.40 ม ลึก 

0.40 ม ยาว 4.00 ม หน้าบ้านนาย

ยุทธนา  จรูญโกศลสวสัดิ ์

ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง

ก้าหนด 

- - - 300,000 - รางระบาย
น้้าพร้อม
ตะแกรง ที่
ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับเกรด
ถนนเข้าพ้ืนที่
การเกษตร บ้านขา
แหย่งพัฒนา  หมู่ 5 

เพ่ือปรับเกรด
ถนนเข้าพ้ืนที่
การเกษตรให้
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร ตั้งแต่
หน้าโรงเรียน ถึง สวนนายธวชั
ชัย ระยะทาง 500 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 250,000 - ถนนที่ได้
ปรับเกรด 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาไดส้ะดวกและ
สามารถขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสู่
ตลอดไดส้ะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
พร้อมตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้้า 
บ้านลาบา หมู่ 8 

เพ่ือให้น้้าไหลผ่าน

สะดวก 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย 

รางระบายน้้า คสล. พร้อม

ตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้้า 

จ้านวน 3 จุด 

กว้าง 0.60 ม. ยาว 200 ม. 

ตั้งแต่ถนนใหญ่ ถึงบ้านนายชยา

กร  แซ่ลี ตามแบบแปลน อบต.

แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 360,000 - รางระบาย
น้้าพร้อม
ตะแกรง ที่
ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการเรียงหินกั้น
ดินสไลด์ บ้านผาบือ 
หมู่ 9 

เพ่ือเรียงหินกั้นดิน
สไลด์ 

เรียงหิน กว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร สูง 2 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 150,000 - พ้ืนที่เรียง
หินที่ 
 

ไม่เกิดดินสไลด์ กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
พร้อมตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้้า 
บ้านลิเช หมู่ 9 

เพ่ือให้น้้าไหลผ่าน

สะดวก ประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย 

รางระบายน้า้ คสล. พร้อม

ตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้้า 

ภายในหมู่บ้าน รางกว้าง 0.40 

เมตร ยาว 360 เมตร ลึก 0.70 

เมตร ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า

หลวงก้าหนด 

- - - 650,000 - รางระบาย
น้้าพร้อม
ตะแกรง ที่
ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เข้าพ้ืนที่
การเกษตร บ้าน
จะลอ หมู่ 10 

เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง

ขนผลผลิตทาง

การเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
900 เมตร จากถนนโค้งหลัง รร.ถงึ
พื้นที่สวนแมคคาฯ วุฒิไซด์ 5   
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 1,700,000 - ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขน
ผลิตผลทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เข้าพ้ืนที่
การเกษตร บ้าน
จะลอ หมู่ 10 

เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง

ขนผลผลิตทาง

การเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
500 เมตร จากถนนสายหลักถึง
สวนกาแฟนายสรุชัย วิบูลชนะวงค ์ 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 900,000 - ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขน
ผลิตผลทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้า คสล.  

บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพ่ือให้น้้าไหล

สะดวกป้องการดิน

ทะลาย 

รางระบายน้้า คสล.   

รางระบายน้้ากว้าง 0.40 ม. ลึก 

0.30 ม.ยาว 200 ม จ้านวน 5 

จุด รางระบายน้้ากว้าง 0.50 ม. 

ลึก 0.50 ม.ยาว 200 ม ต่อจาก

จุดเดิมจ้านวน 4 จุด ตามแบบ

แปลน อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 400,000 - รางระบาย

น้้า คสล. 1 

แห่ง 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
จะลอ หมู่ 10 

เพ่ือรองรับการขาย

พ้ืนที่หมู่บ้าน ใช้

เป็นเส้นทางสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 
600 เมตร จากปากทางเข้า
หมู่บ้าน ถึงสวนกาแฟนายวัชระ  
วิบูลความดี  ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - - 4,500,000 ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขน
ผลิตผลทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เข้าพ้ืนที่
การเกษตร บ้าน
จะลอ หมู่ 10 

เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง

ขนผลผลิตทาง

การเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 600 เมตร จากสวนกาแฟ
นายวัชระ  วิบูลความดี ถึงสวน
กาแฟนายสมชาติ  วิบูลธน
ไพศาล  ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - - 900,000 ถนน คสล 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถขน
ผลิตผลทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอ่างเก็บ
น้้าบ้านจะลอ หมู่ 10 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์อ่างเก็บน้้า

บ้านจะลอ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บน้้าบ้านจะลอ พื้นที่
ประมาณ 2 ไร่ ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - - 300,000 พ้ืนที่ที่ได้
ปรับภูมิ
ทัศน์ 

เป็นสถานที่ผัก
ผ่อนหย่อนใจ 
หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย บ้านสามัคคีเก่า 
หมู่ 11 

เพ่ือใช้เป็นที่เก็บ
ขยะ มูลฝอย 
ระหว่างรอการ
ก้าจัดขยะ 

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

- - - 100,000 - โรงเรือน
เก็บขยะมูล
ฝอย 

โรงเรือนเก็บ
ขยะมูลฝอย 
ส้าหรับเตาเผา
ขยะ 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้า คสล. 

พร้อมตะแกรงเหล็ก

ปิดรางระบายน้้า 

บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 

11 

เพ่ือให้น้้าไหล

สะดวกป้องการดิน

ทะลายของดิน 

รางระบายน้า้ คสล. พร้อม

ตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้้า  

จ้านวน 2 จุด  

1. รางระบายน้า้ยาว 200 เมตร 

ตั้งแต่บ้านนายหล่อจา มาเยอะ ถึง

ล้าห้วย 

2. รางระบายน้า้ยาว 300 เมตร 

ตั้งแต่บ้านนายอาเหมี่ย หล่อซา ถึง

ล้าห้วย  ตามแบบแปลน อบต.แม่

ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 700,000 
 
 
 

(280,000) 

 
 

(420,000) 

 
 
 

- รางระบาย

น้้า คสล. ที่

ก่อสร้าง 

 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. และ
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้้า บ้านสวน
ป่า หมู่ 14 

เพ่ือให้น้้าไหลผ่าน

สะดวก ประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 

พร้อมตะแกรงเหล็กปิดราง

ระบายน้้า  จ้านวน 2 จุด 

หมวด 1 รางกว้าง 0.50 ม ลึก 

0.50 ม ยาว 150 ม 

หมวด 3 รางกว้าง 0.50 ม ลึก 

0.50 ม ยาว 100 ม 

ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า

หลวงก้าหนด 

- - - 200,000 - รางระบาย
น้้าพร้อม
ตะแกรง ที่
ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

27 โครงการต่อเติมศาลา
ที่พักภายในสุสาน 
พร้อมเทลาน คสล. 
บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือใช้เป็นที่พักของ
ประชาชนใน
กิจกรรมฌาปนกิจ
ศพ 

ต่อเติมศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 
3 เมตร  ยาว 12 เมตร  
ลาน คสล. กว้าง 20 เมตร  
ยาว 30  เมตร  
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 400,000 - ศาลาที่ต่อ
เติมและ
ลาน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

มีสถานที่
เพียงพอในการ
ประกอบ
ฌาปณกิจศพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาลาน
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน บ้านป่ายาง
ลาหู่ หมู่ที่ 16  

เพ่ือใช้เป็นสถานที่

ประกอบกิจกรรม

ของหมู่บ้านป่ายาง

ลาหู่ หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างโดมหลังคาลาน

อเนกประสงค์ กว้าง 19 เมตร  

ยาว 23 เมตร  พร้อมติดตั้ง

สปอร์ตไลท์จ้านวน 4 จุด ตาม

แบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง

ก้าหนด 

- - - 1,000,000 - โดมหลังคา
ที่ก่อสร้าง 

มีสถานที่
ประกอบ
กิจกรรมที่
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการขยายถนน 
คสล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้้า คสล. 
และตะแกรงเหล็กปิด
รางระบายน้้า บ้าน
ป่ายางอาข่า หมู่ 16 

เพ่ือให้น้้าไหลผ่าน

สะดวก ประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย 

ขยายถนนคสล.  กว้าง 1.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. 

และตะแกรงเหล็กปิดรางระบาย

น้้า  ระยะทางยาว 2,000 เมตร 

ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า

หลวงก้าหนด 

- - - 1,200,000 - ขยายถนน 
พร้อมราง
ระบายน้้า
และ
ตะแกรง ที่
ก่อสร้าง 

น้้าไหลสะดวก 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างป้าย

ชื่อหมู่บ้าน บ้านป่า

ยางอาข่า หมู่ 16 

เพ่ือให้มีป้ายแสดง

ชื่อหมู่บ้านป่ายาง

อาข่า หมู่ที่ 16 

ป้ายชื่อหมู่บ้านป่ายางอาข่า 

จ้านวน 1 ป้าย กว้าง 3 ม. สูง 

3 ม. ตามแบบแปลน อบต.แม่

ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 450,000  ป้ายชื่อ
หมู่บ้าน 1 

ป้าย 

แสดงป้ายชื่อ
หมู่บ้านได้
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา คสล. ปางหนุน
พัฒนา หมู่ที่ 19 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ออกก้าลังกาย 
เสริมสร้างพลานมัย
ให้กับเยาวชน 
ประชาชน 

ลานกีฬา คสล.ขนาดกว้าง 
200 ตารางวา  ยาว 400 
ตารางวา ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 
 

- - - 500,000 - ลานกีฬาที่
ก่อสร้าง 

เยาวชน 
ประชาชน มี
สุขภาพ
แข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย บ้านป่าซางแสน
ดุดแดน หมู่ 19 

เพ่ือใช้เป็นที่เก็บ
ขยะ มูลฝอย 
ระหว่างรอการ
ก้าจัดขยะ 

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

- - - 100,000 - โรงเรือน
เก็บขยะมูล
ฝอย 

โรงเรือนเก็บ
ขยะมูลฝอย 
ส้าหรับเตาเผา
ขยะ 

กองช่าง 
 

33 โครงการเรียงกล่อง
แกเบี้ยน อบต.แม่ฟ้า
หลวง 

เพ่ือป้องกันดิน
ทะลาย 

เรียงกล่องแกเบี้ยน บริเวณ
ลานชมดาว กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร สูง 3.00 – 
9.00 เมตร 

- - - 900,000 - พ้ืนที่เรียง
กล่อง
แกเบี้ยนที่
ก่อสร้าง 

ดินไม่เกิดการ
ทรุดตัว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเก็บขยะมูล
ฝอย ศูนย์เรียนรู้ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง 

เพ่ือใช้เป็นที่เก็บ
ขยะ มูลฝอย 
ระหว่างรอการ
ก้าจัดขยะ 

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

- - - 100,000 - โรงเรือน
เก็บขยะมูล
ฝอย 

โรงเรือนเก็บ
ขยะมูลฝอย 
ส้าหรับเตาเผา
ขยะ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านห้วยน้้าขุ่น
หมู่ที่ 1 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 1 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ที่ 2 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านบ้านห้วย
ไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านป่าคา หมู่
ที่ 3 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของบ้านป่าคา หมู่ที่ 
3 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านสี่หลัง หมู่
ที่ 4 

เพ่ือใช้เก็บ
น้้าประปาของ
หมู่บ้านสี่หลัง หมู่ 
4 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 2 
ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ที่ 5 

เพ่ือใช้เก็บ
น้้าประปาของบ้าน
ขาแหย่งพัฒนา หมู่
ที่ 5 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 2 
ถัง ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 4 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านมูเซอป่า
กล้วย หมู่ที่ 6 

เพ่ือใช้เก็บ
น้้าประปาของบ้าน
มูเซอป่ากล้วย หมู่ที่ 
6 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 2 
ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านอาข่าป่า
กล้วย หมู่ที่ 7 

เพ่ือใช้เก็บ
น้้าประปาของบ้าน
อาข่าป่ากล้วย หมู่
ที่ 7 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 2 
ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

8 ซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา บ้านอาข่าป่ากล้วย 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ระบบ
ประปาภูเขา
สามารถใช้งานได้
ปกติ 

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านอาข่าป่ากล้วย 

- - - 246,000 - ระบบ
ประปาภูเขา
ที่ก่อสร้าง
ก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านลาบา หมู่
ที่ 8 

เพ่ือใช้เก็บ
น้้าประปาของ
หมู่บ้านลาบา หมู่ 8 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 2 
ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 480,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านลิเซ หมู่ที่ 
9 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านลิเซ หมู่ 
9 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000 - ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านจะลอ หมู่
ที่ 10 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านจะลอ 
หมู่ 10 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านสามัคคี
เก่า หมู่ที่ 11 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านสามัคคี
เก่า หมู่ 11 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
                                                              
   

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านป่าซางนา
เงิน หมู่ที่ 12 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านป่าซางนา
เงิน หมู่ 12 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านสามัคคี
ใหม่ หมู่ที่ 13 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านสามัคคี
ใหม่ หมู่ 13 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 3 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านสวนป่า 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านสวนป่า  
หมู่ 14 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านปางพระ
ราช หมู่ที่ 15 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านปาง
พระราชทาน หมู่ 15 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านป่ายาง
มูเซอ หมู่ที่ 16 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของบ้านป่ายางมูเซอ 
หมู่ที่ 16 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านป่ายางอา
ข่า หมู่ที่ 16 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของบ้านป่ายางอาข่า 
หมู่ที่ 16 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
  

แบบ ผ.02 



 
 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านห้วยน้้าขุ่น
หมู่ที่ 17 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 17 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านห้วยน้้าขุ่น
หมู่ที่ 18 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านห้วยน้้า
ขุ่น หมู่ 18 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้า คสล. บ้านป่าซาง
แสนสุดแดน หมู่ที่ 19 

เพ่ือใช้เก็บน้้าประปา
ของหมู่บ้านป่าซาง
แสนสุดแดน หมู่ 19 
 

ถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
2 ถัง  ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000  ถังเก็บน้้า
จ้านวน 2 
ถัง ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอา
ข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มีน้้าระบบ
ประปาภูเขาที่ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอาข่าป่ากล้วย 

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ยาว 4,500 เมตร และ
ก่อสร้างถังเก็บน้้า คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร จ้านวน 
1 ถัง ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 500,000 - ระบบ
ประปาภูเขา
ทีก่่อสร้าง 

มีน้้าส้าหรับ 
อุโภค บริโภค
ตลอดปี 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

23 โครงการเปลี่ยนท่อ
ประปาภูเขา 

เพ่ือเปลี่ยนท่อประปา
ภูเขาจากท่อ PVC 
เป็นท่อเหล็ก 

เปลี่ยนท่อประปาภูเขา
จากท่อ PVC เป็นท่อเหล็ก 
ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 
400 เมตร 

- - - 400,000 - ท่อปะปา
ภูเขาได้รับ
การ
เปลี่ยนเป็น
ท่อเหล็ก 

ประชาชนมี
ระบบปะปาภูเขา
ที่มีประสิทธิภาพ 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน

ปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบ้านห้วยน้้าขุ่น 
หมู่ 1 

เพ่ือให้มีกล้องวงจร
ปิดบันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 
8 จุด ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 320,000 - กล้องวงจรปิด  
ที่ได้ติดตั้ง 

สามารถ
บันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ส้านักปลัด
งานป้องกัน

ฯ 

2 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ (ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์) บ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ 2   

เพ่ือใช้เป็นไฟส่อง
สว่าง ตามถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟ
กิ่งระบบโซล่าเซลล์ 
200 วัตต์)  
จ้านวน  75  จุด 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - - 2,250,000 ไฟสาธารณะ
(ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์ 
200 วัตต์)  
75 จุดที่ได้รับ
การติดตั้ง 

มีไฟส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ 5 

เพ่ือให้มีกล้องวงจร
ปิดบันทึกภาพ
เหตุการณ์ภายใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในหมู่บ้าน  
จ้านวน 4 จุด  
1. ปากทางเข้าหมู่บา้น 
2. หน้าโบสถ ์
3. หน้าบ้านนางนริศรา 
4. หน้าบ้านนายด้ารง 
ตามแบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - - 200,000 กล้องวงจรปิด  
ที่ได้ติดตั้ง 

สามารถ
บันทึกภาพ
เหตุการณ์ 

ส้านักปลัด
งานป้องกัน

ฯ 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าว  
พร้อมเปลี่ยนระบบ
เครื่องเสียง บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมู่ 5  

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับข่าวสาร ได้
อย่างชัดเจนและ
ทั่วถึง 

ติดตั้งหอกระจายข่าว 
จ้านวน 7 จุด พร้อม
เปลี่ยนระบบเครื่อง
เสียง ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - - 200,000 ระบบเสียง
ตามสายที่ได้
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวพร้อมระบบ
เสียงตามสาย บ้านบาลา 
หมู่ 8 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับข่าวสาร ได้
อย่างชัดเจนและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวพร้อม ระบบเสียง
ตามสาย และล้าโพง 
10 ตัว 

- - - - 250,000 ระบบเสียง
ตามสายที่ได้
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ (ไฟกิ่ง)   
บ้านผาบือ หมู่ 9   

เพ่ือใช้เป็นไฟส่อง
สว่าง ตามถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟ
กิ่ง) จ้านวน 5 จุด  
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - - 600,000 ไฟสาธารณะที่
ติดต้ัง 

มีไฟส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ (ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์) บ้านลิเช  
หมู่ 9   

เพ่ือใช้เป็นไฟส่อง
สว่าง ตามถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟ
กิ่งระบบโซล่าเซลล์)  
จ้านวน  20  จุด 
ตามแบบแปลน อบต.
แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - - 750,000 ไฟสาธารณะ
(ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์)  
20 จุดที่ได้รับ
การติดตั้ง 

มีไฟส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
บ้านจะลอ หมู่ 10 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
ป้อมยามทางเข้า
หมู่บ้าน ถึง สวนกาแฟ
นายวัชระ  วิบูลความดี 
ระยะทาง 600 เมตร  

- - - -  475,000 ครัวเรือนที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย บ้านสวน
ป่า หมู่ 14 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับข่าวสาร ได้
อย่างชัดเจนและ
ทั่วถึง 

เครื่องขยายเสียง 1 
เครื่อง 
เพาเวอร์แอมป์ 1 
เครื่อง 
เครื่องเล่น DVD 1 
เครื่อง 
ล้าโพงฮอร์น 8 ตัว 
สาย 1,500 เมตร 

- - - - 200,000 ระบบเสียง
ตามสายที่ได้
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวพร้อมระบบ
เสียงตามสาย  
บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ 15 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับข่าวสาร ได้
อย่างชัดเจนและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบเสียง
ตามสาย จ้านวน 3 
แห่ง  
ปาง 2 จ้านวน 3 จุด 
ปาง 3 จ้านวน 4 จุด 
ปาง 4 จ้านวน 3 จุด 

- - - - 250,000 ระบบเสียง
ตามสายที่ได้
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ (ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์)  
บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ 15 

เพ่ือใช้เป็นไฟส่อง
สว่าง ตามถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟ
กิ่งระบบโซล่าเซลล์)  
ปาง 2 จ้านวน 7 จุด 
ปาง 3 จ้านวน 7 จุด 
ปาง 4 จ้านวน 7 จุด 

- - - - 630,000 ไฟสาธารณะ
(ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์)   
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง 

มีไฟส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
ถนนใหญ่ ถึง ลานกีฬา
ประจ้าหมู่บ้าน 
ระยะทาง 150 เมตร  

- - - -  200,000 ครัวเรือนที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้ 

ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ (ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์) บ้านป่ายาง
อาข่า  หมู่ 16 

เพ่ือใช้เป็นไฟส่อง
สว่าง ตามถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟ
กิ่งระบบโซล่าเซลล์)  
ขนาด 300 วัตต์ 
จ้านวน 18 จุด 

- - - - 540,000 ไฟสาธารณะ
(ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์)   
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง 

มีไฟส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ (ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์)  
บ้านอาข่าป่ากล้วย  
หมู่ที่ 7  

เพ่ือใช้เป็นไฟส่อง
สว่าง ตามถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟ
กิ่งระบบโซล่าเซลล์) 
ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 
40 จุด 
 

- - - - 1,200,000 ไฟสาธารณะ
(ไฟกิ่งระบบ
โซล่าเซลล์)   
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง 

มีไฟส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย  
(ลานอเนกประสงค์  
I-Section  
อบต.แม่ฟ้าหลวง) 
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 
(ลานอเนกประสงค์  
I-Section 
 อบต.แม่ฟ้าหลวง) 

- - - 100,000 - อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
มี มีอุปกรณ์
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย  
(จุดชมวิว กม.12) 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 
(จุดชมวิว กม.12) 

- - - 100,000 - อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
มี มีอุปกรณ์
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 

- - - - 100,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 

- - - - 100,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านมูเซอป่ากล้วย  
หมู่ 6 
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 
(หน้าหมู่บ้านข้าง
ศาลาที่พัก) 

- - - - 100,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านลาบา หมู่ 8 
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 
(หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเก่า) 

- - - - 100,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านลิเช หมู่ที่ 9  
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง บ้าน
ผาบือ จ านวน 6 ชุด 
(หน้าหอกระจายข่าว) 
ลิเช จ านวน 6 ชุด 
(สนามกีฬา) 

- - - - 200,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านจะลอ หมู่ที่ 10  
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 
 

- - - - 100,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านสามัคคีเก่า  
หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 
 

- - - - 100,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านปางพระราชทาน 
หมู่ 15 
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  
ปาง 2 จ านวน 6 ชุด 
ปาง 3 จ านวน 6 ชุด 
ปาง 4 จ านวน 6 ชุด 

- - - - 300,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ 16 
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง   
ป่ายางลาหู่ จ านวน 6 ชุด 
ป่ายางอาข่า จ านวน 6 ชุด 
(หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) 

- - - - 200,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 17 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  จ านวน 6 ชุด 
(หน้าอาคาร SML) 

- - - - 100,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
บ้านป่าซางแสนสุดแดน 
หมู่ 19 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

อุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง  
-ป่าซางแสนสุดแดน จ านวน 6 
ชุด(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 
-ปางหนนุพัฒนา จ านวน 6 ชดุ 
ข้าง กศน. 

- - - - 200,000 อุปกรณ์
ออกก าลัง
กาย เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการร้อยใจ
รักษ์ 

3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา
ด้วยการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
เน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีล าดับการพัฒนาให้มี
ความ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มี
ทักษะ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต และสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการ
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

10, 12 
หมู่บ้านพืน้
ต าบลแม่ฟา้

หลวง 

- - - 1,000,000 1,000,000 หมู่บ้าน
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนาคุณ

ชีวิต 

ประชาชน
ในพื้นที่
ต าบลแม่ฟา้
หลวงมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด (งาน
ป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
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 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนแอ
สฟลาสติก สายทางช้างมูบ 
ถึงบ้านสามัคคีเกา่ หมู่.11  
ต.แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรระหว่างหมู่บ้าน
และเป็นเส้นทางอพยพ
ของประชาชน  

ถนนแอสฟลาสติก สาย
ทางช้างมูบ ถึงบ้าน
สามัคคเีก่า หมู่.11  
ต.แม่ฟ้าหลวง 
ระยะทาง 33 กิโลเมตร 
ถนนกว้าง 6 เมตร 
 

- - - - 90,000,000 ถนนแอสฟลา
สติก 1 สาย
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

แขวงการทาง
เชียงราย 
กรมทางหลวง
ทางหลวง
ชนบท 
  

2 โครงการขยายถนนทาง
หลวงหมายเลข 1388 
 

เพ่ือขยายถนนบริเวณ
ทางหลวงหมายเลข 
1388 

ขยายถนนทางหลวง
หมายเลข 1388 
ตั้งแตส่ามอยกสายทาง 
1388  ถึง โรงเรียนบ้าน
ห้วยไรส่ามัคคี แผนก
มัธยม ระยะ 1,000 
เมตร 

- - - - 5,000,000 ถนนทางหลวง 
1 สายไดร้ับ
การขยาย 

ประชาชนมีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

แขวงการทาง
เชียงราย 
กรมทางหลวง
ทางหลวง
ชนบท 
  

 

 

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) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยน้้าขุ่น หมู่ที่ 
18 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านและขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตร 

(สายทางไปฌาปน
สถาน) 

ถนน คสล. 1 สาย กว้าง 
-  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 667 เมตร 

- - - - 10,000,000 ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

คมนาคมขนส่งมี
มาตรฐานความ
เป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  

แขวงการทาง
เชียงราย 
กรมทางหลวง
ทางหลวง
ชนบท 
  

4 โครงการก่อสร้าง
หลังคาพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลานกิจกรรมของ
หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย  
ม.7 

เพ่ือให้มีลานกิจกรรม
ที่มีหลังคากันแดด 
กันฝน 

ก่อสร้างหลังคาพร้อมเท
คอนกรีตเสริเหล็กลาน
กิจกรรมของหมู่บ้านอา
ข่าป่ากล้วย 3 หลัง  
จุดที่ 1=10x16x5 เมตร 
จุดที่ 2=13x20x5 เมตร 
จุดที่ 3=8x22x5 เมตร 
ตามแบบแปลน  
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด  

- - - - 4,768,000 หลังคาลาน
กิจกรรมที่
ก่อสร้าง 

สามารถจัด
กิจกรรมได้ทุก
เวลา 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แ ผ น ง า น เ ค ห ะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ค รุ ภั ณ ฑ์
ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์
ในการเข้าจัดเก็บขยะ
ในพ้ืนที ่

เครื่องขยายเสียงติดรถเก็บขยะ 
จ านวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 
-เครื่องขยายเสียง  
 จ านวน 2 เครื่อง 
-ล าโพงฮอร์นขนาด 30 วัตต์  
 จ านวน 4 ตัว 

- - - 30,000 - งานรักษา
ความสะอาด 
ส านักงานปลัด 

2 แ ผ น ง า น เ ค ห ะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา 
ขนาดเตา สูง 1.25 เมตร กว้าง 1 
เมตร ยาว 1 เมตร ปล่องสูงจาก
พ้ืน 5 เมตร บ้านสี่หลัง หมู่ 4 

- - - 150,000 - งานก าจัดขยะ
และมูลฝอย 
ส านักงานปลัด 

3 แ ผ น ง า น เ ค ห ะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา 
ขนาดเตา สูง 1.25 เมตร กว้าง 1 
เมตร ยาว 1 เมตร ปล่องสูงจาก
พ้ืน 5 เมตร บ้านป่าซางแสนสุด
แดน หมู่ 19 

- - - 150,000 - งานก าจัดขยะ
และมูลฝอย 
ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 

  แบบ ผ. 03 
 



 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

 
วัตถุ ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แ ผ น ง า น เ ค ห ะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา 
ขนาดเตา สูง 1.25 เมตร กว้าง 1 
เมตร ยาว 1 เมตร ปล่องสูงจาก
พ้ืน 5 เมตร บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 
11 

- - - 150,000 - งานก าจัดขยะ
และมูลฝอย 
ส านักงานปลัด 

5 แ ผ น ง า น เ ค ห ะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา 
ขนาดเตา สูง 1.25 เมตร กว้าง 1 
เมตร ยาว 1 เมตร ปล่องสูงจาก
พ้ืน 5 เมตร ศูนย์เรียนรู้ อบต.แม่
ฟ้าหลวง 

- - - 150,000 - งานก าจัดขยะ
และมูลฝอย 
ส านักงานปลัด 

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

กล้องวงจรปิดไร้สาย แบบโซลาร์
เซลล์ จ านวน 5 ชุด 

- - - 50,000 - งานก าจัดขยะ
และมูลฝอย 
ส านักงานปลัด 

 

  แบบ ผ. 03 
 



 
 

 

 

 

 

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

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1   แผนงานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
ข้อความเดิม   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ล าดับที่ 56 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นดินทลาย พร้อมราว
เหล็กก้ัน บ้านลาบา 
หมู่ 8 

เพ่ือป้องกันดิน
สไลด์ 

ผนังกั้นดินสูง 5 ม. 
ยา ว  50  ม .  ร า ว
เหล็กสูง 1 ม. 

- - 300,000 - - ผนังก้ันดินที่
ก่อสร้าง 

ดินหยุดสไลด์ กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเรียงหิน
กันดินพัง บ้านลา
บา หมู่ 8 

เพ่ือป้องกันดิน
สไลด์ 

ปริมาณงาน กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 42.00 ม. สูง 2.00 – 
4.00 ม. ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 499,000 - กันดินพังที่
ก่อสร้าง 

ดินหยุดสไลด์ กองช่าง 

แบบ ผ.02 



                                 
ข้อความเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 6 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ราวระบายน้้า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบาย
น้้า บ้านลิเซ หมู่ 9 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ร า ง ร ะบ ายน้้ า  คสล .
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน ยาว 3 ม. 

- - - 75,000 - ถนน คสล. 
1 สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า 
คสล. บ้านลิเซ 
หมู่ 9 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณงาน สายที่ 1 กว้าง  
0.40 ม. ยาว 16 ม. ลึก 0.40 ม.  
สายที่ 2 กว้าง 0.40 ยาว 30 ม. 
ลึก 0.40 ม.  
สายที่ 3 กว้าง 0.50 ม. ยาว 113
ม. หนา ลึก 0.40 ม. หรือรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 394,800 - รางระบาย
น้้า คสล. 
พร้อม
ตะแกรง
เหล็กปิด 

น้้าไหล
สะดวก ไม่
เกิดการท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

ข้อความเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ล าดับที่ 14 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบน้้าประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านจะลอ หมู่ 
10 

เพ่ือให้มีน้้าประปาใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง 
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 200,000 -  จ้านวน 1 
แห่ง 

มีน้้าประปาใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
น้้าประปาภูเขา บ้าน
จะลอ หมู่ 10 

เพ่ือให้มีน้้าประปาใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ปริมาณงาน กว้าง - 
เมตร ยาว - เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า - ตาราง
เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 495,500 - 1 แห่ง มีน้้าประปาใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

ข้อความเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 92-93 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างศาลา
ที่พักในสุสาน และห้อง
สุขาสาธารณะในสุสาน 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ 11 

เพ่ือใช้เป็นศาลาที่พัก
และใหบ้ริการ
ผู้เข้าร่วมพิธี
ฌาปนกิจศพ 

ศาลา กว้ าง  5 
ม. ยาว 10 ม.  
ห้องสุขา จ้านวน 
2 ห้อง กว้าง 2 
ม. ยาว 3 ม. 

- - - - 500,000 
 

350,000 

ศาลาที่พัก  
และห้อง
สุขา 

ประชาชนมีที่พัก
ในพิธีฌาปนกิจ
ศพ และมีห้อง
สุขาที่ถูก
สุขลักษณะใช้ 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักในสุสาน 
พร้อมห้องสุขา
สาธารณะ จ้านวน 
1 ห้อง บ้านสามัคคี
เก่า หมู่ 11 

เพ่ือใช้เป็นศาลา
ที่พักและ
ให้บริการ
ผู้เข้าร่วมพิธี
ฌาปนกิจศพ 

ปริมาณงาน ศาลาที่พัก กว้าง 
6 ม. ยาว 12 ม. สูง 3 ม. หรอื
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 72.00 
ตารางเมตร 
ห้องสุขา  กว้าง 2 ม. ยาว 3 
ม.สูง - ม.หรือรวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 499,600 - ศาลาที่
พัก  
พร้อม
ห้องสุขา 

ประชาชนมีที่
พักในพิธี
ฌาปนกิจศพ 
และมีห้องสุขา
ที่ถูก
สุขลักษณะใช้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ข้อความเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 111 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านป่าซางนา
เงิน หมู่ 12 

เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนน คสล. เข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร 
กว้าง 3 ม. ยาว 
1,000 ม. 

- - 2,361,000 - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางขนส่ง
ผลิตผลทางการ
เกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท

) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขยายถนน 
คสล. บ้านป่าซางนา
เงิน หมู่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
เป็นเส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปริมาณงาน   
กว้าง 1.50 ม. ยาว 125 ม. 
หนา  0 . 15  ม .  พร้ อมรา ง
ระบายน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.20 ม. หนา 0.10 ม. ตาม
แบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 495,175 - ขยาย
ถนน 
คสล. 

มีเส้นทาง
ขนส่ง
ผลิตผล
ทางการ
เกษตรออกสู่
ตลาดได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

ข้อความเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 116 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยายถนน คสล.
ไปวัด บ้านสามัคคีใหม่ 
หมู่ 13 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ถนน 1 สาย ไปวัด 
ระยะทาง 200 
เมตร 

- - 200,000 - - ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสามัคคีใหม่ 
หมู่ 13 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 
ม.ยาว 102.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือรวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 306.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.แม่ฟ้าหลวงก้าหนด 

- - - 278,900 - ถนน 1 
สาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
ข้อความเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 128 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า คสล. 
2 จุด บ้านสวนป่า 
หมู่ 14 

เพ่ือให้น้้าไหล
ผ่านสะดวก 
และป้องกันน้้า
ท่วม 

จุด 1 รางระบายน้้า คสล. 
ยาว 308 ม. จากบ้านนาย
ดนั ย  เบทู  ถึ งบ้ านนาง
แพรวพรรณ เชอหมื่อ 
จุด 2 รางระบายน้้า คสล. 
ยาว 148 ม. จากบ้านนาย
บุญยงค์ ถึงบ้านนายไพรัช 

- - - - 1,368,000 รางระบาย
น้้า คสล.  

น้้าไหลสะดวก 
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า 
คสล. พร้อมฝาปิด
รางระบายน้้า 
บ้านสวนป่า หมู่ 
14 
 

เพ่ือให้น้้าไหล
ผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  รางระบายน้้า 
คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 
105.00 ม.  
บ่อพักน้้ าคสล. 1 บ่อ กว้าง 
0.60 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 0.60 ม.  
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้า
หลวงก้าหนด 

- - - 288,500 - ราง
ระบาย
น้้า คสล. 

น้้าไหลสะดวก
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 162 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขยายถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
น้้า คสล. บ้านป่ายาง
อาข่า หมู่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
ไดร้ับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล .
พร้อมรางระบายน้้า 
คสล. ตั้งแต่ทางเข้า
ห มู่ บ้ า น ถึ ง ท้ า ย
หมู่บ้าน 

- - 9,500,000 - - ถนน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท

) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท

) 
8 โครงการก่อสร้าง

ท่อหลอดเหลี่ยม 
คสล. พร้อมราง
ระบายน้้า บ้านป่า
ยางอาข่า หมู่ 16 

เพ่ือให้น้้าไหล
ผ่านสะดวก 
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ท่อหลอดเหลี่ยม 
กว้าง 1.20 ม. สูง 1.20 ม. ยาว 
3.60 ม.  
รางระบายน้้าคสล.รูปตัวยู กว้าง 
0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 23 ม. 
พร้อมตะแกรงเหล็กปิด  
ตามแบบแปลน อบต.แม่ฟ้าหลวง
ก้าหนด 

- - - 224,600 - รางระบาย
น้้า คสล.
พร้อม
ตะแกรง
เหล็กปิด 

น้้าไหลสะดวก
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

ข้อความเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 194 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านป่า
ซางแสนสุดแดน หมู่ 
19 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จ้านวน 1 สาย ทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตร กว้าง 
2.50 ม. ยาว 1,500 ม. 
จากหมู่บ้านไปนาขั้นบันได 

- - 300,000 - - ถนน 1 
สาย 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐานความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงเป็น 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเท้า คสล. 
บ้านป่าซางแสนสุด
แดน หมู่ 19 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ทางเดินสะดวก
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  
กว้าง 1.20 ม. ยาว 675 
ม. หนา 0.10 ม.หรือ
รวม พ้ืนที่ ไม่ น้ อยกว่ า 
810 ตรม.  
ตามแบบแปลน อบต.แม่
ฟ้าหลวง 

- - - 498,800 - ทางเดินเท้า 
1 เส้น 

ประชาชนมี
ทางเดินเท้าที่
ใช้ได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 


