
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลแมไ่ร่ 
อ าเภอแมจ่ัน  จังหวดัเชยีงราย 

 





  

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ได้แก้ไขค ำว่ำ “แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี”  
เป็น “แผนพัฒนำท้องถิ่น”  และกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่  15  พฤษภำคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ เพ่ือให้แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีระยะเวลำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีควำมสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจังหวัด  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและ
งบประมำณในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชำชน นั้น 

 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  ให้เทศบำล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เมืองพัทยำ และองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด  ด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ น
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ.2561-2565)  ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำจใช้ข้อมูลจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มำทบทวนและปรับ
ใช้ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  โดยพิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์จังหวัด  ยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนำภำค  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  และยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580)  ให้จัดท ำประชำคมใน
ระดับต ำบลส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำล  ทั้งนี้กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในโอกำส
ต่อไป  กำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน  2560 ประกอบ ทั้งนี้
ให้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 

  เทศบำลต ำบลแม่ไร่ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
นี้  จะได้ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลแม่ไร่อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
        
        เทศบำลต ำบลแม่ไร่ 

 
 
 
 
 





๑ 
 

ส่วนที ่๑  สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 
 

1.ดา้นกายภาพ 
      1.1 ลกัษณะทีต่ั้ง 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในสิบสามแห่งของอ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ไร่ตั้งอยู่เลขท่ี  272  บ้านดอนชัย  หมู่ 8  ต าบลแม่ไร่  อ าเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย  ระยะทางจากส านักงานเทศบาลต าบลแม่ไร่ถึงที่ว่าการอ าเภอแม่จัน   เป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร  
โดยมีที่ตั้งติดเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย   
- ทิศใต้      ติดต่อกับ เทศบาลต าบลแม่ค า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย   
- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เทศบาลต าบลสายน้ าค า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย   

- ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
 

     1.2 ลกัษณะภมูปิระเทศ  
- เทศบาลต าบลแม่ไร่  มีเนื้อที่ประมาณ  12  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,500  ไร่ 
-  ต าบลแม่ไร่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบและเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก  มีล าน้ าล าเหมืองแม่ไร่ไหลผ่าน

ในพ้ืนที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมและเป็นศูนย์กลางธุรกิจร้านค้า  เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
มีถนนสายเอเชีย หมายเลข ๑ เป็นทางผ่านไปยังอ าเภอแม่สาย  เขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์  20 กิโลเมตร  ในฤดูฝนจะมีน้ าไหลหลากท่วมพ้ืนที่ 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่  
ฤดูร้อน   เริ่มต้นเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูฝน     เริ่มต้นเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
ฤดหูนาว  เริ่มต้นเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

     1.4 ลกัษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

     1.5 ลกัษณะของแหลง่น้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่ แม่น้ าค า ล าเหมืองแม่ไร่ 

     1.6 ลกัษณะของไม้และปา่ไม้ 
เป็นไมท้ี่ปลูกพ้ืนที่การเกษตร  เช่น ต้นสัก ต้นยูคาลิปตัส 
เป็นไม้ผลยืนต้น ได้แก่ มะม่วง ขนุน มะขาม เป็นต้น 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
      2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลแม่ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว 
หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง 

  หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง 
หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ 
หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตืน  
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หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่ 
หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย 
หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่ 
 

 2.2 การเลอืกตั้ง 
เทศบาลต าบลแม่ไร่ได้รับการจัดตั้ง  ตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม  2555  โดยเปลี่ยนแปลงฐานะ

จากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ไร่ เป็นเทศบาลต าบลแม่ไร่  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 16  
สิงหาคม  2555  (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ไร่  จัดตั้งเมื่อวันที่  19  มกราคม  2539)  การเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน มี  นายกเทศมนตรี  จ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี  จ านวน ๒ คน  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน  และมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง  มีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ ๖ คน รวมเป็น 12 คน  และปัจจุบัน  สมาชิกสภา
เทศบาลได้ลาออก  2 คน  คงเหลือสมาชิกสภาเทศบาล  10  คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ) 
 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 

ต าบลแม่ไร่ ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน จ านวนประชากรทั้งสิ้น  10,307  คน   
3,697  ครัวเรือน   ชาย 4,827 คน   หญิง 5,480 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  859  คน / ตารางกิโลเมตร 

 

หมูท่ี ่ หมูบ่า้น จ านวนครวัเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านป่ากว๋าว 453 404 473 877 
2 บ้านสันกอง 545 309 381 690 
3 บ้านป่าสักขวาง 296 303 326 629 
4 บ้านฮ่องแฮ่ 157 160 183 343 
5 บ้านดงมะตืน 380 652 688 1,340 
6 บ้านห้วยไร่ 775 1,935 2,245 4,180 
7 บ้านสันกอง 564 488 571 1,059 
8 บ้านดอนชัย 333 333 362 695 
9 บ้านสันกองใหม่ 222 243 251 484 

รวม 3,697 4,827 5,840 10,307 
 

(ข้อมูลจากส านักทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  วันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 

      3.2 ชว่งอายุและจ านวนประชากร 

  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  30 – 55 ป ี
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4. สภาพทางสงัคม 

      4.1 การศกึษา 

โรงเรียนประถมศึกษา  2  แหง่  คือ 
  - โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  บ้านป่ากว๋าว  

- โรงเรียนบ้านสันกอง       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9  บ้านสันกองใหม่ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  5  แหง่  คือ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่บน  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง 
  (รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552) 

 

      4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   1 แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน            2 แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายยา โดยเภสัชกร    ๑ แห่ง 
 

      4.3 อาชญากรรม 
  - หนว่ยบริการประชาชน สถานีต ารวจภูธรแม่จัน  ๑ แห่ง 
    (ตู้ยามสันกอง) 
 

      4.5 ยาเสพตดิ 
  - เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้แนวตะเข็บชายแดน และมีเส้นทางเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลได้ง่าย  
ท าให้ยากต่อการควบคุมดูแล 
  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  จ านวน  16 จุด ได้แก่ 
    1. บ้านป่ากว่าว      หมู่ที่ 1    จ านวน  2  จุด 
    2. บ้านดงมะตืน     หมู่ที่ 5   จ านวน  1  จุด 
    3. บ้านห้วยไร่        หมู่ที่ 6      จ านวน  2  จุด 
    4. บ้านสันกอง       หมู่ที่ 7     จ านวน  2  จุด 
    5. บ้านดอนชัย       หมู่ที่ 8  จ านวน  8  จุด 
    6. บ้านสันกองใหม่  หมู่ที่ 9  จ านวน  1  จุด 
 

      4.6 การสังคมสงเคราะห ์
  - กองทุนสวัสดิการชุมชนและสังคมต าบลแม่ไร่  ๙ กองทุน 
  - กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙    ๙ กองทุน 
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5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

      5.1 การคมนาคมขนส่ง 

- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)    ระยะทาง       3.4      กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางทางหลวงชนบทป่าสักขวาง-บ้านฮ่องแฮ่   ระยะทาง       3.9      กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 1149           ระยะทาง       2         กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  1  สาย       ระยะทาง      142      เมตร 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 139  สาย         ระยะทาง     41.23    กิโลเมตร 
- ถนนลูกรัง  53 สาย        ระยะทาง      2.05     กิโลเมตร 

(ท่ีมา: กองช่างเทศบาลต าบลแม่ไร่  ณ ๑  มิถุนายน  ๒๕62) 

     5.2 การไฟฟ้า 

- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า        จ านวน   2,160       ครัวเรือน 
- ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง    จ านวน    ๑  แห่ง 

 
     5.3 การประปา 

- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาทั้งหมด   จ านวนครัวเรือนประมาณ     1,825  ครัวเรือน 

- มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ ๑,๓,๕,๖,๗,๘,๙    จ านวน         7        แห่ง 

- มีระบบประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย    จ านวน         1        แห่ง 
 

     5.4 โทรศัพท ์

 ปัจจุบัน ร้อยละ 99.99 ของครัวเรือนมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

     5.5 ไปรษณียห์รอืการสื่อสารหรือการขนสง่ และวสัด ุครภุณัฑ์ 

- ที่ท าการไปรษณีย์แม่ค า  ตั้งอยู่  ต าบลแม่ค า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย ห่างจากต าบล

แม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร 

- ที่ท าการไปรษณีย์ห้วยไคร้  ตั้งอยู่ต าบลห้วยไคร้  อยู่ห่างจากส านักงานต าบลแม่ไร่  ประมาณ 

2 กิโลเมตร 
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6. ระบบเศรษฐกจิ 

      6.1 การเกษตร 

ประชาชนของต าบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพรอง  ร้อยละ 14.27  ด้านการเกษตร คือการท านา 

ท าไร่ ท าสวน ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง เสาวรส  ยาสูบ และพืชผักต่างๆ  

พ้ืนที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ าจากแม่น้ าแม่ไร่ แม่น้ าค า ปัจจุบันพ้ืนที่ท านามักประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าในพื้นที่ 

หมู่ที่ ๑,๒,๘,๙  
 

      6.2 การประมง 

ต าบลแม่ไร่  มีการประมง คือการเลี้ยงปลาในบ่อดินของเขตพ้ืนที่ท าการเกษตรทุกหมู่บ้านของ

ต าบลแม่ไร่   อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

       

     6.3 การปศสุตัว์ 

  ต าบลแม่ไร่  มีการปศุสัตว์ คือการเลี้ยงแพะ เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ  เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด        

และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของต าบลแม่ไร่   อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

     6.๔ การบรกิาร 

ตารางทีแ่สดงหน่วยธุรกิจบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ไร่ 
 

ล าดับที่ ประเภทบริการ จ านวน (แห่ง) 
1 ร้านค้าจ าหน่ายของช า 55 
2 ร้านซ่อมรถ 23 
3 ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   4 
4 โรงแรม/รีสอร์ท   3 
5 หอพัก/ห้องเช่า 23 
6 โรงสีข้าว   4 
7 โรงงานท าเครื่องปั้นดินเผา   1 
8 ร้านจ าหน่ายอาหาร 20 
9 ร้านเสริมสวย   6 

10 ร้านท าทอง   2 
11 ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์   2 
12 โรงอบชา   1 
13 ฟาร์มเลี้ยงสุกร   1 
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14 โรงงานแปรรูปไม้ 1 
15 สถานีบริการน้ ามัน 3 
16 ร้านสะดวกซ้ือ 1 
17 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 
18 ร้านนวด (สปา) 2 
19 ร้าน ล้าง อัด ฉีด 6 
20 โรงเผาอิฐ 4 
21 สถานีบ่มใบยาสูบ 1 
22 ร้านจ าหน่ายยางรถยนต์ 2 
23 ร้านจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 
24 ร้านจ าหน่ายปุ๋ย/อุปกรณ์การเกษตร 4 
25 ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ 3 
26 ตู้บริการกดเงินสด (ATM) 5 
27 ร้านจ าหน่ายรถยนต์มือสอง 7 
28 ศูนย์ตรวจสภาพรถ 1 
29 ร้านรับซื้อของเก่า 1 
30 ร้านจ าหน่ายและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 1 
31 ร้านเกมส์/อินเทอร์เน็ต 1 
32 ร้านตัดผ้า 4 
33 ร้านจ าหน่ายข้าวสาร 5 
34 ร้านค้าส่ง 4 
35 ธุรกิจบริการด้านการเงิน 6 
36 โกดังเก็บสินค้า 5 
37 ร้านจ าหน่ายโคมลอย 3 
38 ธนาคาร 1 

          (ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕62) 

6.5 การท่องเทีย่ว 

 เทศบาลต าบลแม่ไร่  มีศูนย์วัฒนธรรมอาข่า ซาเจ๊ะ หมู่ที่ 6 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ที่แสดงถึงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (อาข่า) ที่อาศัยอยู่บ้านดงมะตืน หมู่ ๕  และบ้านห้วยไร่ หมู่ ๖  และเดือน
สิงหาคมของทุกปี  ชนเผ่าอาข่าจะมีการจัดประเพณีโล้ชิงช้า เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดา            
ผู้ประทานความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  ประเพณีโล้ชิงช้า
ถือเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญาที่ใช้ในการส่งเสริมความรู้แล้วยังเกี่ยวพันกับการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของชาวอาข่า  และมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทอผ้าด้วยมือ  และมี
สินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนจ าหน่าย 
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     6.6 อตุสาหกรรม 

 เทศบาลต าบลแม่ไร่ มีการก่อตั้งโรงงานเตาเผาอิฐมอญ   ประมาณ  12  แห่ง  ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑  และบ้านดอนชัย  หมู่ที่ ๘  

 โรงงานคั่วกาแฟ  จ านวน ๑ แห่ง  โรงงานอบใบชา  จ านวน ๑ แห่ง  

     6.7 การพาณชิยแ์ละกลุม่อาชีพ 

  - กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง   จ านวน   70  คน 
  - กลุ่มข้าวซ้อมมือต าบลแม่ไร่   จ านวน   65  คน 
 

     6.8 อาชีพ 

ประชากรของเทศบาลต าบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพ  ดังนี้ 
-  อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 37.03 
-  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 23.91 
-  อาชีพเกษตรกรรม คือ ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 14.27 
-  ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 8.69 
-  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 8.24 
-  อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.62 
-  พนักงานบริษัท ร้อยละ 0.56 
-  อ่ืนๆ ร้อยละ 1.79 

(ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล (จปฐ.) ประจ าปี 2561) 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

     7.1 การนับถือศาสนา 

วดัและส านักสงฆ ์ 6  แหง่ ได้แก่ 
-  วัดดอนมูล  บ้านป่ากว๋าว    หมู่ที่ 1 
-  วัดสุวรรณาราม    บ้านฮ่องแฮ่     หมู่ที่ 4 
-  วัดดงมะตืน        บ้านดงมะตืน   หมู่ที่ 5 
-  วัดห้วยไร่        บ้านห้วยไร่      หมู่ที่ 6 
-  วัดสันกอง        บ้านสันกอง    หมู่ที่ 7 
-  ส านักสงฆ์บ่อน้ าทิพย์ธรรม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 
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ครสิตจกัร  10  แหง่ ไดแ้ก่ 
- คริสตจักร ไทยพระกิตติคุณสมบูรณ์  บ้านป่าสักขวาง  หมู่ที่ 3 
- คริสตจักรธรรมพัฒนาไทย  บ้านป่าสักขวาง  หมู่ที่ 3 
- คริสตจักรไทยสมัคร  บ้านป่าสักขวาง  หมู่ที่ 3 
- ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงราย (CBS) บ้านป่าสักขวาง  หมู่ที่ 3 
- คริสตจักรอิมมานูเอล 1 บ้านดงมะตืน  หมู่ที่  5 
- คริสตจักรอิมมานูเอล 2 บ้านดงมะตืน  หมู่ที่  5 
- คริสตจักรคาทอลิค บ้านห้วยไร่   หมู่ที่ 6 
- คริสตจักรพระคุณแม่ไร่ (อิมมานูเอลบ้านบน) บ้านห้วยไร่  หมู่ที่ 6  
- คริสตจักรบ้านสันกอง 1  หมู่ที่ 7 
- คริสตจักรบ้านสันกอง 2  หมู่ที่ 7 

 

     7.2 ประเพณแีละงานประจ าปี 

 ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  เทศบาลต าบลแม่ไร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบลแม่ไร่จัดกิจกรรม
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนพ้ืนเมือง 

 ช่วงเดือนกรกฎาคม  เทศบาลต าบลแม่ไร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบลแม่ไร่จัดกิจกรรมให้
ประชาชนหล่อเทียน จ าน าพรรษา  และแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

 ช่วงเดือนสิงหาคม  ชาวอาข่า จัดประเพณีโล้ชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 

 ช่วงเดือนตุลาคม  ประเพณีออกพรรษา  สลากภัตร  งานบุญทอดกฐิน 

 ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ประเพณียี่เป็ง  ลอยกระทง 

     7.3 ภมูปิญัญาท้องถิน่ ภาษาถิน่ 

 - กลุ่มโคมล้านนา ของบ้านดอนชัย หมู่ที่ ๘  ผลิตและจ าหน่ายบริเวณสองข้างถนนพหลโยธิน
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

 - กลุ่มจักสานเสวียน ของผู้สูงอายุต าบลแม่ไร่  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกครัวเรือนได้มีการคัดแยกขยะ โดยน าเศษวัชพืช ใบไม้ ใบหญ้าที่สามารถย่อยสลายได้ไปทิ้งบริเวณรอบต้นไม้  
เพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะในครัวเรือน 

 - กลุ่มจักสาน แม่บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๘  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี บ้าน
ดอนชัย  หมู่ ๘  

 - ภาษาใช้ภาษาล้านนา 
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     7.4 สนิคา้พืน้เมืองและของทีร่ะลึก 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลแม่ไร่  ตั้งอยู่บ้านสันกอง  หมู่ที่ ๒  เป็นการรวมกลุ่มผ้าปักด้วยมือ การ
ปักผ้าลายดั้งเดิมของเผ่าอาข่า  และประยุกต์ด้วยการเปลี่ยนคู่สีให้มีความทันสมัย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ปรับเปลี่ยนให้มีลวดลายและสีสัน  ท าให้ผ้าปักด้วยมือมีความเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น สืบทอดสู่ลูกหลาน  
นอกจากนี้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปเป็นของใช้ เช่น เสื้อ กระเป๋า ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ พวกกุญแจ ซองใส่
แว่นตา และผ้าปักผืนยาว ใช้ส าหรับประดับตกแต่งเสื้อผ้า  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานเข้า
เยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก  จึงท าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ 

 8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     8.1 น้ า 

  แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  2 สาย ดังนี้ 

  1.  แม่น้ าค า  มีต้นก าเนิดจากต าบลแม่ค า  ไหลผ่านต าบลแม่ไร่  เริ่มตั้งแต่  หมู่ที่ 1 บ้าน
ป่ากว๋าว ผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่  ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ทั้งฤดูฝน  และ 
ฤดูแล้ง  และมักจะมีปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทุกปี 

  2.  แม่น้ าแม่ไร่ มีต้นก าเนิดในต าบลแม่ฟ้าหลวง  ไหลผ่านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่  บ้านสันกอง  
หมู่ที่ 7  บ้านดอนชัย  หมู่ที่ 8  บ้านสันกอง  หมู่ที่ 2  

     8.2 ปา่ไม ้

ต าบลแม่ไร่ไม่มีพ้ืนที่ป่าแต่มีการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เช่น ฌาปนสถาน และบริเวณสองข้างทาง 

     8.3 ภเูขา 

ต าบลแม่ไร่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบและเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก  มีล าน้ าล าห้วยแม่ไร่ไหลผ่านใน
พ้ืนที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมและเป็นศูนย์กลางธุรกิจร้านค้า   

     4.4 คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ดินมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ข้าวโพด เสาวรส สับปะรด 
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ส่วนที ่2 
 

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

1.ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

 1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

วสิยัทัศน ์
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

เป้าหมายการพฒันาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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 3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการรัฐให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของรัฐ 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 

1.3 แผนพฒันาภาค / แผนพฒันากลุม่จงัหวดั / แผนพฒันาจังหวดั 
 1) แผนพฒันาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
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  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 2) แผนพฒันากลุม่จังหวดั 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนา
เชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 3) แผนพฒันาจังหวดั 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชยีงราย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

ยุทธศาสตร์ที่  2การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  3การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิง
นิเวศและเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  6การักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

          1.4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 
 วสิยัทัศน ์
  “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดเชยีงราย (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+

6 และ GMS 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือ
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
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 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน 
 กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 กลยุทธ์ 1.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
 กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

2.ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
          2.1 วสิยัทศัน ์

“ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้คูว่ถิชีวีติพอเพียง ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสขุ  
ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล บนรากฐานชุมชนทีเ่ขม้แข็ง” 

 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และยกระดับให้
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระดับต าบล จังหวัดต่อไป เนื่องจากต าบลแม่ไร่มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง ทั้งยังมีปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายท่าน จึงควรจะมีการ
ส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็น เอกลักษณ์ท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับต าบลต่อไป 
 



๑๔ 
 

 

 คู่วิถีชีวิตพอเพียง หมายถึง  การอยู่ดีกินดี  สามารถพึงพาตนเองได้  มีการผลิตที่เพียงพอต่อการด ารง
ตน  พอประมาณ  ไม่ก่อภาระหนี้สิน  มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี  ตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หมายถึง  การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ได้แก่ เศรษฐกิจดี สังคมดี 
การศึกษาดี สุขภาพดี ทรัพยากรธรรมชาติดี สิ่งแวดล้อมดี เป็นเครื่องบ่งชี้ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน 
 

 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล หมายถึง  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม 
โปร่งใส ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รับผิดชอบ และบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์แกป่ระชาชนโดยส่วนรวม 
 

 บนรากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง หมายถึง การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีพลังทางสังคมในการเผชิญปัญหา สามารถแก้ไข 
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยความสามัคคี เป็นสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน 
 

          2.2 ยทุธศาสตร ์
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

          2.3 เปา้ประสงค์ 
๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔. ราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และประกอบอาชีพโดยสุจริต 
๕. ราษฎรด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๖. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
๗. การวางผังเมืองได้มาตรฐาน 
๘. ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
๙. พัฒนางานสาธารณสุข และอนามัยชุมชนให้ราษฎรมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
๑๐. ท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ท้องถิ่น 
๑๑. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
๑๒. พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๑๓. การบริหารราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

          2.4 ตวัชีว้ดั 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
- จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ที่

ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ และระดับความส าเร็จของการแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอย จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- ร้อยละเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนที่มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และด ารงชีพตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคติดต่อไม่เกินค่า

มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ร้อยละของเด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 - จ านวนกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศาสนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม 
- ร้อยละของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเหมาะสม 
- ระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
- ระดับความส าเร็จของการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วม และ

ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
 

          2.5 คา่เป้าหมาย 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ที่ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. ราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นและประกอบอาชีพโดยสุจริต 
3. ราษฎรด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 



๑๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
พัฒนางานสาธารณสุขและอนามัยชุมชนให้ราษฎรมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม 
3. ท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม 
1. พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
2. ชุมชนไม่มีอาชญากรรมและยาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๑. เทศบาลต าบลแม่ไร่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ และการ

บริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
๒. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเพ่ิมมากขึ้น 

 

2.6 กลยทุธ ์
 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณปูโภค 
1.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ า 
1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการจราจรในพ้ืนที่ 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาและจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค

บริโภค 
1.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืน 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่2 การพฒันาดา้นการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจั ดการและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งกักน้ า และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า 
2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการบ าบัด และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่3 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่4 การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
4.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
4.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสาธารณสุข 

 
 



๑๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่5 การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ 
๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา 
5.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่6 การพฒันาดา้นสงัคม 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสนามกีฬา ที่ออกก าลังกาย และ

สวนสาธารณะ 
6.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
6.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๗ การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมความจงรักภักดีและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลของประชาชนและ

เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
7.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านงานกิจการสภา 
7.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล 
7.5  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.6  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
7.7  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงานคลัง 
 

          2.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร์ 
 

จดุยืนทางยทุธศาสตร ์(Positioning) ของ เทศบาลต าบลแม่ไร่ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลแม่ไร่ ก าหนดที่ครอบคลุมไว้เพ่ือการพัฒนา จ านวน ๗ 

ยุทธศาสตร์  ๒๖  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณปูโภค 
๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ า 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการจราจรในพ้ืนที่ 
๑.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาและจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืน 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่2 การพฒันาดา้นการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งกักน้ า และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการบ าบัด และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

 



๑๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่3 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๓.๒ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่4 การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่5 การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.2  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา 
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่6 การพฒันาดา้นสงัคม 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสนามกีฬา ที่ออกก าลังกาย และ

สวนสาธารณะ 
๖.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
๖.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๗ การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิาร 
๗.๑ แนวทางการส่งเสริมความจงรักภักดีและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๗.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลของประชาชนและ

เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
๗.๓ แนวทางการพัฒนาด้านงานกิจการสภา 
๗.๔ แนวทางการพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล 
๗.๕ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗.๖ แนวทางการพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
๗.๗ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงานคลัง 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 เทศบาลต าบลแม่ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ราบและเชิงเขา  มีล าน้ าห้วยแม่ไร่ไหลผ่าน เหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม  มีการด ารงชีวิต
แบบสังคมเมืองกึ่งชนบท  มีความเอ้ืออาทรพ่ึงพาอาศัยกัน  พ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ไร่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทางผ่านไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง เช่น พระธาตุดอยตุง , พระต าหนักดอยตุง , เขต การค้า
ชายแดนแม่สาย และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ท าให้ต าบลแม่ไร่ได้รับผลดีด้านเศรษฐกิจ มีการขยายตัว
ของแหล่งเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียง  มีปราชญ์
ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้จะน าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านการบริหารจัดการตนเอง  



๑๙ 
 

 

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพและด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

 

3.การวิเคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิน่ 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะหศ์กัยภาพทอ้งถิน่ดว้ยเทคนคิ SWOTAnalysis 
 

(1) จดุแขง็ (Strengths) 
   1) ท าเลที่ตั้งมีถนนสายหลักเชื่อมต่อเป็นทางผ่านไปสู่อ าเภอแม่สายและเป็นเส้นทาง
ไปสู่ดอยตุงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ท าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในหมู่ที่ 2 บ้านสันกอง และอัตราการขยายตัวของย่านเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวมายังหมู่ที่  1,7,8 และ 
9 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกับถนนพหลโยธินเช่นกัน 
   2) มีขนาดพ้ืนที่ 12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,500 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ต่อการบริหารจัดการในเชิงขอบเขตของพ้ืนที่ 
   3) มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกองเป็นแหล่งศึกษาดูงานเรียนรู้ระดับประเทศ 
   4) มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านสันกองที่
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน  
   5) เทศบาลต าบลแม่ไร่มีศูนย์ อินเทอร์ เน็ตชุมชน CAT LEARNING CENTER  
(USONET) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน 
   6) กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มและ
ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่ม
เยาวชน และชมรมปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ 
   7) มีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมสามารถส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 
 

  (2) จดุอ่อน (weaknesses) 
   1) พื้นที่เป็นที่เชิงเขามักประสบปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี 
   2) บริบทพ้ืนมีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าอพยพจากอ าเภออ่ืน
เข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว มีปัญหาด้านการสื่อภาษา  ท าให้ขาดการควบคุมดูแลและความร่วมมือใน
การการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ  การควบคุมดูแลด้านโรคติดต่อ โรคระบาด  และการให้ความรู้  
การสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะ 
   3) พ้ืนที่ประกอบไปด้วยประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 
5 และหมู่ที่ 6 มีการเคลื่อนย้ายประชากรจากที่อ่ืนในแต่ละปีจ านวนมาก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหายา
เสพติด ปัญหาสัญชาติ และปัญหาขาดแคลนที่ดินท ากิน ปัญหาการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในพ้ืนที่ เช่น 
โรคไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากนั้นการสื่อสารต่างภาษาและการด ารงชีวิตต่างวัฒนธรรมเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
   4) ประชาชนยังขาดความร่วมมือและตระหนักในการให้ความส าคัญกับการจราจร  
ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
   5) ขาดแหล่งกักเก็บน้ า และการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหา
ภัยพิบัติทางน้ า และภัยแล้ง 
   6) ประชาชนยังมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
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(3) โอกาส (Opportunities) 
   1) ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลต าบลแม่ไร่ได้รับอิทธิพลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ได้รับผลพลอยได้จากแหล่งท่องเที่ยวดอยตุงในฐานะที่เป็นทางผ่าน ประกอบกับจะได้รับผลดีทางเศรษฐกิจจาก
นโยบายของจังหวัดในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558  และเป็นเส้นทาง R 3 B  (ไทย-พม่า-จีน)  
   2) นโยบายของรัฐและนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเป็นนโยบายของรัฐจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรได้พอสมควรในการปรับตัวเข้ากับ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจน ามาซึ่ง
โอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การพัฒนาหมู่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ซึ่งยังคงวิถีชีวิตชาติพันธุ์อา
ข่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3) ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสร้างประโยชน์ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ เทศบาลต าบลแม่ไร่ สามารถติดต่อประสานงานและทราบถึงข้อเรียกร้องของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว  

 

  (4) อปุสรรค (Threats) 
   1) ปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ในด้าน
สถานะการคลัง จ านวนเงินจัดสรรจากรัฐบาลลดลง 

2) ต าบลแม่ไร่อยู่ใกล้กับประเทศพม่า  ระยะทาง 20 กิโลเมตร  ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาหมอกควัน ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศที่มีแหล่งก าเนิดนอกประเทศได้ เช่น หมอก
ควันที่เกิดจากไฟป่าและการเผาขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลีย่นแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ ทต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 

3.2.2) การเปลีย่นแปลงในระดบัภมูภิาคทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ ทต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ 

ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพมิพเ์ขยีว) หรอืแนวทางทีจ่ะให ้AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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ดังนั้นเทศบาลต าบลแม่ไร่จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไว้จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลแม่ไร่ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้ เทศบาลต าบลแม่ไร่ ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่
ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการย้ายถิ่นที่ท ากิน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญ เช่น ถนน ไฟฟ้า เพ่ือพัฒนาให้การจราจรในพ้ืนที่มีความปลอดภัย สะดวกและ
รวดเร็ว อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ถูกสุขอนามัยและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ไร่ มีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ท าให้มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจ านวนมาก  จึงมีโครงการบริหาร
จัดการขยะ  เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการทิ้งขยะ 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้เทศบาลต าบลแม่ไร่ส่งเสริมและ

สนับสนุน พัฒนาการมีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ทุกครัวเรือน 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 เทศบาลต าบลแม่ไร่มีพ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อพยพเข้ามาอาศัยอยู่

เป็นจ านวนมาก มีปัญหาด้านการสื่อสาร ขาดการควบคุมดูแลและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ 
ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อ โรคระบาดในพ้ืนที่ เช่น โรคไข้เลือดออก ขาดการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 เนื่องจากมีการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหา

ด้านการสื่อสารต่างภาษา จึงยากต่อการควบคุมดูแล  อีกทั้งคนในพ้ืนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
น้อย จึงท าให้มีอุปสรรค์ในการด ารงชีวิต  ดังนั้นเทศบาลต าบลแม่ไร่จึงได้จัดให้มี โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล
ต าบลแม่ไร่  เพื่อจะได้มีความรู้และสามารถสื่อสารแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ หรือนักท่องเที่ยว 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดปัญหายา

เสพติดในพ้ืนที่ เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ใช้สารเสพติดอาจแฝงตัวมาในลักษณะนักท่องเที่ยวหรือคนใช้
แรงงาน  ท าให้ยากต่อการควบคุมดูแล  เทศบาลต าบลแม่ไร่ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และตู้ยามสันกอง ได้
จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพ่ือสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังให้แก่พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ไร่ 
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๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแม่ไร่เพ่ือตอบสนองการให้บริการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือ
สื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย 
เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
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สว่นที ่3 การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิัติ 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก หนว่ยงานสนบัสนนุ 
1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สาธารณปูโภค 
 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานเคหะและชมุชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักปลดั 
กองคลัง  
กองการศึกษา 

2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานเคหะและชมุชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง 
ส านักปลดั 
 

กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 

3 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ บริการชุมชนและสังคม 
 
 

-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองการศึกษา 

4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ บริการชุมชนและสังคม 
 
 

-แผนงานสาธารณสขุ 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองการศึกษา 

5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานการศกึษา 
-แผนงานการศกึษา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

กองการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองช่าง 
ส านักปลดั 

6 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง  
กองการศึกษา 

7 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงาน 

-แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
-แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
-แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
 

กองคลัง  
กองช่าง 
ส านักปลดั 

 



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

1.1 แผนงำน
อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 72 109,268,300 78 190,194,000 110 125,144,000 134 132,774,000 79 114,776,000 473 672,156,300

๑.๒ แผนงำนเคหะ
และชุมชน

10 2,510,000 10 2,900,000 14 3,650,000 11 3,200,000 8 2,520,000 53 14,780,000

รวม 82 111,778,300 88 193,094,000 124 128,794,000 145 135,974,000 87 117,296,000 526 686,936,300

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รวม 5 ปีปี 61 ปี 6๓ ปี 65
เทศบำลต ำบลแม่ไร่ อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 6๒ ปี 6๔

แบบ ผ.01 
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

รวม 5 ปีปี 61 ปี 6๓ ปี 65
ยุทธศำสตร์

ปี 6๒ ปี 6๔

2.๑ แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

2.2 แผนงำน
กำรเกษตร

15 28,370,000 14 28,200,000 18 30,500,000 16 29,500,000 15 29,200,000 78 145,770,000

2.3 แผนงำนเคหะ
และชุมชน

2 1,800,000 2 1,800,000 2 1,800,000 2 1,800,000 2 1,800,000 10 9,000,000

รวม 18 30,470,000 17 30,300,000 21 32,600,000 19 31,600,000 18 31,300,000 93 156,270,000

ยุทธศำสตร์ท่ี  2 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

รวม 5 ปีปี 61 ปี 6๓ ปี 65
ยุทธศำสตร์

ปี 6๒ ปี 6๔

3.1 แผนงำน
กำรเกษตร

9 510,000 9 510,000 9 510,000 9 510,000 9 510,000 45 2,550,000

3.2 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 3 105,000 3 105,000 3 105,000 3 105,000 3 105,000 15 525,000

3.3 แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรม
และนันทนำกำร 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

รวม 13 3,105,000 13 3,105,000 13 3,105,000 13 3,105,000 13 3,105,000 65 15,525,000

ยุทธศำสตร์ท่ี  3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

รวม 5 ปีปี 61 ปี 6๓ ปี 65
ยุทธศำสตร์

ปี 6๒ ปี 6๔

4.๑ แผนงำน
สำธำรณสุข 4 680,000 4 730,000 4 780,000 4 830,000 4 880,000 20 3,900,000

รวม 4 680,000 4 730,000 4 780,000 4 830,000 4 880,000 20 3,900,000

5.๑ แผนงำน
กำรศึกษำ 7 4,250,000 7 4,880,700 7 4,850,000 7 4,850,000 7 4,850,000 35 23,680,700

5.2 แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรม
และนันทนำกำร 12 430,000 12 460,000 12 430,000 12 430,000 12 430,000 60 2,180,000

รวม 19 4,680,000 19 5,340,700 19 5,280,000 19 5,280,000 19 5,280,000 95 25,860,700

ยุทธศำสตร์ท่ี  4 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข

ยุทธศำสตร์ท่ี  5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

รวม 5 ปีปี 61 ปี 6๓ ปี 65
ยุทธศำสตร์

ปี 6๒ ปี 6๔

6.๑ แผนงำนเคหะ
และชุมชน

4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 20 50,000,000

6.2 แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรม
และนันทนำกำร

4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 20 1,200,000

6.3 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

11 515,000 11 560,000 12 660,000 11 570,000 11 570,000 56 2,875,000

6.4 แผนงำนกำร
สังคมสงเครำะห์

6 10,140,000 6 11,140,000 6 12,140,000 6 13,140,000 6 14,140,000 30 60,700,000

รวม 25 20,895,000 25 21,940,000 26 23,040,000 25 23,950,000 25 24,950,000 126 114,775,000

ยุทธศำสตร์ท่ี  6 กำรพัฒนำด้ำนสังคม
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

รวม 5 ปีปี 61 ปี 6๓ ปี 65
ยุทธศำสตร์

ปี 6๒ ปี 6๔

7.๑ แผนงำน
บริหำรท่ัวไป

14 2,155,000 14 2,155,000 14 2,130,000 14 1,630,000 14 1,630,000 70 9,700,000

7.2 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 15 375,000

7.3 แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ
ภำยใน

7 880,000 7 880,000 7 1,180,000 7 1,180,000 7 1,180,000 35 5,300,000

7.4 แผนงำนงบ
กลำง

1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 10,000,000

รวม 25 5,110,000 25 5,110,000 25 5,385,000 25 4,885,000 25 4,885,000 125 25,375,000

รวมท้ังส้ิน 186 176,718,300 191 259,619,700 232 198,984,000 250 205,624,000 191 187,696,000 1,050 1,028,642,000

ยุทธศำสตร์ท่ี  7 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

       300,000

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านห้วยไร่ หมู่ ๖ 
และ บ้านดงมะตืน หมู่ 5 
ต.แม่ไร่ เช่ือม บ้านป่าซาง
น้อย หมู่ 5 ต.แม่ค า

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
7,380 ตารางเมตร

        3,876,000         3,876,000         3,876,000         3,876,000         3,876,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

       300,000        300,000        300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว  การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

โครงการระดับต าบล
1 โครงการก่อสร้างหรือ

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน
 สะพาน ทางเท้า และทาง
ระบายน้ าท่ีช ารุด

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท้า 
และทางระบายน้ าท่ี
ช ารุดในพ้ืนท่ี

       300,000

     ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๑  -  2565)
เทศบาลต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และรางระบายน้ า 
ซอย 9 หมู่ท่ี 1 บ้าน
ป่ากว๋าว เช่ือมซอย 1 บ้าน
สันนา 
ต.แม่ค า และซอย 4 บ้าน
ฮ่องแฮ่ ต.แม่ไร่

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ทางน้ า
ไหลสะดวก

ท่อระบายน้ า กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จ านวน 
400 ลูก พร้อมบ่อพัก
ถนน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร

        2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000  จ านวน
พาหนะท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน
เส้นน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

4 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม ข้ามถนนพหลโยธิน
 เช่ือมซอย 14-15 หมู่ 8 
บ้านดอนชัย ต.แม่ไร่

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลสะดวก 
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลาก

ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม ซอย 14-15
 หมู่ 8 กว้าง 3 เมตร
 ยาว 200 เมตร

        4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000  จ านวนผู้ได้รับ
ผลกระทบลดลง

การคมนาคม
ทางน้ าสะดวก
และรวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

5 โครงการขยายถนน คสล.
พร้อมวางท่อลอดเหล่ียมใส่
ตะแกรงหรือฝาปิด พร้อม
บ่อพัก ซอย 14 และหรือ 
ซอย 15

เพ่ือให้การ
คมนาคม  
สะดวกและการ
ระบายน้ าสะดวก

1 สาย       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า     
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 3/1 หมู่ท่ี 3 
เช่ือม หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 4 
ต าบลแม่ไร่ และเทศบาล
ต าบลสายน้ าค า

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
 ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

        3,800,000         3,800,000         3,800,000         3,800,000         3,800,000  จ านวน
พาหนะท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน
เส้นน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และพนังเรียงหินถนน
ด้านหลังบัวบานรีสอร์ท 
(เขตติดต่อเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย)

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
120 เมตร

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  จ านวน
พาหนะท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน
เส้นน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

8 โครงการก่อสร้างพนังเรียง
หินยาแนว หมู่ท่ี 2 ซอย 15

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลสะดวก 
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลาก 
และป้องกันการ
พังทลายของตล่ิง

ก่อสร้างพนังเรียงหิน
 กว้าง 2 เมตร ยาว 
100 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  จ านวนพนัง
เรียงหินท่ีได้
ด าเนินการ
ก่อสร้าง

การคมนาคม
ทางน้ าสะดวก
และรวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนนและพนัง
เรียงหิน หมู่ 7 ซอย 5 
เขตติดต่อ หมู่ท่ี 10 อ.แม่ 
ฟ้าหลวง

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ทางน้ า
ไหลสะดวก

ก่อสร้างซ่อมแซมถนน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
ก่อสร้างพนังเรียงหิน 
กว้าง 2 เมตร ยาว 
500 เมตร

        5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000  จ านวน
พาหนะท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน
เส้นน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

10 โครงการก่อสร้างสะพาน
ลอยหน้าตลาดสันกอง หมู่
 7

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของราษฎร และ
ลดอุบัติเหตุ

ก่อสร้างสะพานลอย
ข้างทางหลวง จ านวน
 1 แห่ง

        3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000  จ านวน
อุบัติเหตุลดลง

จ านวนราษฎร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กรมทางหลวง
อบจ.เชียงราย

งบจังหวัด
กรมส่งเสริมฯ

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล./ยางมะตอย ซอย 9 
บ้านป่ากว๋าว หมู่ 1 ถึง
บ้านสันนา หมู่ 5 ต าบลแม่
ค า

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล .
กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

        4,600,000         4,600,000         4,600,000         4,600,000         4,600,000  จ านวน
พาหนะท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน
เส้นน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หรือยางมะตอย 
เช่ือมหมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี
 8 และหมู่ท่ี 1  ต าบลแม่
ไร่ เช่ือมต่อเขตเทศบาล
สายน้ าค า ต าบลแม่ค า

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
หรือยางมะตอย กว้าง
 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000  จ านวน
พาหนะท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน
เส้นน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หรือยางมะตอย บ้าน
ห้วยไร่ หมู่ ๖ ต าบลแม่ไร่ 
อ.แม่จัน ผ่านบ้านสันกอง 
หมู่ ๗ ต าบลแม่ไร่ อ.แม่จัน 
เช่ือมบ้านห้วยน้ าขุ่น ต าบล
แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง

เพ่ือประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000  จ านวน
พาหนะท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน
เส้นน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึน

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล./ยางมะตอย  ซอย 9
 บ้านป่ากว๋าว หมู่ท่ี 1 
เช่ือมบ้านป่าสักขวาง หมู่ท่ี
 3 ต าบลแม่ไร่

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

        5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จุดเร่ิมต้นต้ังแต่บ้าน
ดงมะตืน หมู่ท่ี 5 ส้ินสุด
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1 สาย       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอยเช่ือม
ต าบลแม่ไร่-แม่ค า-แม่ฟ้า
หลวง

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 
4,500 เมตร

      10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด 
ถนนทางหลวงท้องถ่ิน 
หมายเลข ชร.ถ.111-01 
(สายทางบ้านดอนชัย-บ้าน
ห้วยไร่)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

รางระบายน้ าข้างละ
 0.7 เมตร ยาว 
800 เมตร

      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

18 โครงการก่อสร้าง
ปรับเปล่ียนอุโมงค์ท่อน้ า
ลอดท้ังสองข้างทางขนาน
ถนนพหลโยธิน

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

สองฝ่ังข้างทางขนาน
ถนนพหลโยธิน

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

35



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
 ขยายถนนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล. 
บ้านป่ากว๋าว  ซอย 9

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและมี
รางระบายน้ า
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม

1 โครงการ        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์
 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

ประชาชนมี
ถนนท่ีมี
มาตรฐาน
ส าหรับใช้ใน
การคมนาคม

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

20 โครงการก่อสร้างถนน
ทางเข้าวัดดอนมูล บ้าน
ป่ากว๋าว หมู่ ๑

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

       300,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 7/1 ข้างบ้าน
นายศรีทน ปุระเสาร์

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

       300,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 130 เมตร

       330,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 1 บ้านป่ากว๋าว
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมยกระดับ
ความสูงของถนน คสล. 
ซอย 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมทางน้ า
สะดวก และ
รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 
52 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด 
1.20 เมตร

       350,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

24 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
เปิด-ปิด ซอยกลางหมู่บ้าน 
เร่ิมต้ังแต่ซอย 5 ไปทางทิศ
เหนือถึงซอย 9

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร  รางระบายน้ า
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 414 เมตร ลึก 
0.50 เมตร

         600,000        600,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ ซอย 
8/3 เช่ือมบ้านดอนชัย หมู่
 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -        350,000  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 746
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

37



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

26 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝากเปิด-ปิด บ้านป่ากว๋าว 
หมู่ท่ี 1 ด้านทิศเหนือ
โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอน
ชัย

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและมี
รางระบายน้ า
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม

ผิวจราจรกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
121.50 เมตร หนา
 0.15 หรือให้ได้
พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 97.20 ตาราง
เมตรรางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 121.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร

  -        300,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 8/2 เข้าฌาปน
สถาน

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

  -        300,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ ซอย 
๔/๔ เช่ือมซอย ๘/๓ 
ถนนฌาปนสถาน บ้าน
ป่ากว๋าว หมู่ ๑

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

๑ สาย   -        300,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

38



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

29 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอย 2 เช่ือมซอย 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

๑ สาย   -        300,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 7 เช่ือม ซอย 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 378 เมตร หนา
 0.15 เมตร

 -  -        400,000        300,000  -  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์
 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

ประชาชนมี
ถนนท่ีมี
มาตรฐาน
ส าหรับใช้ใน
การคมนาคม

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

31 โครงการก่อสร้างอุโมง (นา
นายปาน ผ่านดอยแดน , 
นานายพยุง ศรีบุญเรือง , 
นายบุญร่วง อินพรหม)

เพ่ือให้การ
คมนาคมทางน้ า
สะดวก และ
รวดเร็ว

1 โครงการ   -   -        500,000        500,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 746
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

39



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบายน้ า 
ซอย 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง 8 เมตร ยาว 
1500 เมตร

  -   -        500,000        500,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
3,577 
ครัวเรือน

ประชาชน
ต าบลแม่ไร่
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 9/3

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

  -  -        300,000        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 9/2 บ้าน
ป่ากว๋าว หมู่ท่ี 1 เช่ือมซอย
 12 บ้านดอนชัย หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 
216 เมตร หนา 
0.15 เมตร

  -  -        500,000        500,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เข้าฌาปนสถานบ้าน
ป่ากว๋าว-ดอนชัย

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -           300,000           300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

40



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการก่อสร้างถนน ๔/๕ เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

๑ สาย   -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ๙/๕

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4/2/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

39 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 2 เช่ือมซอย 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

 -  -  -        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
3,577 
ครัวเรือน

ประชาชน
ต าบลแม่ไร่
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

41



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ าและบ่อพัก ซอย 4/4

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 
510 เมตร บ่อพัก 
15 บ่อ

 -  -  -        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 446
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 9/3 บ้าน
นางสาวเพชรแท้ พุทธธะ  
 ต่อจากบ้านนางเครือวัลย์ 
เป็งเขียว

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -           300,000           300,000           300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

42 โครงการขยายถนนพร้อม
รางระบายน้ า ซอย 8/1/1
 หน้าบ้านนายรุ่งทิวา  อา
คะปัญญา

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -           300,000           300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

43 โครงการเทถนน คสล.
พร้อมรางระบายน้ าซอย 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -           300,000           300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

42



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

44 โครงการเทถนน คสล.
พร้อมรางระบายน้ าซอย 7

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -           300,000           300,000           300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

45 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 10

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -  -           300,000           300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ ซอย 
8/1 เช่ือม ซอย 4/4

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -  -           200,000           300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

47 โครงการเปล่ียนท่อระบาย
น้ าขนาดใหญ่ พร้อมขุด
ลอกล าเหมือง 2 ข้างทาง
ถนนพหลโยธิน เขตบ้าน
ป่ากว๋าว

เพ่ือให้การ
คมนาคมทางน้ า
สะดวก และ
รวดเร็ว

2 ข้างทางถนน
พหลโยธิน

 -  -  -           300,000           200,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

43



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อและราง
ระบายน้ า (ตรงข้ามฌาปน
สถาน) เช่ือมบ้านดอนชัย 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -  -  -           500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

49 โครงการก่อสร้างและขยาย
ถนน คสล.ซอย 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว  1,500  
เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 529
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

50 โครงการงานวางกล่อง
เกเบ้ียนตล่ิงล าเหมือง หรือ
วางท่อระบายน้ า ซอย 13

เพ่ือให้การ
คมนาคมทางน้ า
สะดวก และ
รวดเร็ว

กล่องเกเบ้ียน ความ
ยาว 30 ม.

       140,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 529
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 2 บ้านสันกอง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

51 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  พร้อมฝา
ปิดเหล็ก พร้อมปรับระดับ
พ้ืน คสล. ซอย 17

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ในกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก
 ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐ 
ม. พร้อมปรับระดับ
พ้ืนถนน คสล. กว้าง
 ๓.๕๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐ ม
 หรือให้ได้พ้ืนท่ี  
คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๗๕ ตร.ม.

       500,000        500,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 529
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ า ซอย 13

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)พร้อมรางระบาย
น้ า บ้านสันกอง หมู่ท่ี 2 
ซอย 13 ถนนผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
142.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
639.00 ตารางเมตร 
ตัวรางระบายน้ า ฝาปิด 
คสล.ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ความยาว 108.00 เมตร

 -        600,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 529
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมว่างท่อระบาย
น้ า ซอย 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 192 เมตร

 -        500,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 529
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 15/2 , 18 , 2
 , 13 , 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -        500,000        300,000        300,000        300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 529
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

55 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมพร้อมติดต้ังราวกัน
ตก (สันขม้ิน)

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
และเพ่ือให้การ
คมนาคมทางน้ า
สะดวก และ
รวดเร็ว

ท่อลอดเหล่ียมกว้าง 
2X2 เมตร ยาว 6 
เมตร

 -        300,000   -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 3 บ้านป่าสักขวาง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

56 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้าสุสานบ้านป่าสัก
ขวาง หมู่ท่ี ๓

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -        300,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า พร้อมขยายถนน
 ซอย 3/2

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น  -  -        500,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

58 โครงการก่อสร้างราวกันตก
 ซอย 3

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

1 โครงการ  -  -        400,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 7 , 8 , 1 , 8/1
 , 3/1 , ๘/๒

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1000 
เมตร

 -        300,000        300,000        300,000        300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  -        300,000        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

47



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ฝาปิด 
คสล. พร้อมขยายถนน 
คสล. ซอย 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมทางน้ า
สะดวก และ
รวดเร็ว

ตัวรางระบายน้ า ฝา
ปิดคสล. ขนาดกว้าง
 ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐
 ม. ความยาว 
๓๓.๒๐ ม. พร้อม
ขยายถนน ยาว ๒๑๔
 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือให้ได้พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๑๖๑ ตร.ม.

       170,000  -  -        400,000        400,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

62 โครงการก่อสร้างอุโมง 
บ้านป่าสักขวาง พร้อม
เสริมรางก้ัน

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ทุกจุดในหมู่บ้าน  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

63 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอยหน้าวัด
สุวรรณาราม บ้านฮ่องแฮ่ 
หมูท่ี 4

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -  -        500,000        500,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 4 บ้านฮ่องแฮ่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

64 โครงการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 1
 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1000 
เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 156
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

65 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางหม่ือยา 
 มาเยอะ

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

       400,000  -   -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

66 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม ซอย 3 (หน้าบ้าน
นายอาโต่)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ขนาด 3.00X1.80 
เมตร ยาว 5 เมตร

       300,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 15/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย        400,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 5 บ้านดงมะต๋ืน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

๖๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางอานุ 
วิเศษเลิศกมล บ้านเลขท่ี 
140 หมู่ 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 120 เมตร

       180,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนสายกลาง
หมู่บ้านดงมะตืน

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง
 ๔ ม. ยาว ๔๘๑ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือให้
ได้พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑,๙๒๔ ตร.ม. 
พร้อมถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.

       993,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 9/2

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

       300,000  -        110,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

71 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 12

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร

 -        250,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

72 โครงการก่อสร้างผิวจราจร
ขยายถนนสายหลัก บ้าน
นางก๋องค า ไร่ทะ ถึงบ้าน
นายอนันต์  แก้วซ้อย

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ท่อระบายน้ า 
0.80 เมตร ยาว 
400 เมตร

 -        300,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

73 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร

 -        180,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

74 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 18

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร

  -        100,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

51



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

75 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม คสล.บ้านนายยง
ยุทธ

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว ๕
 เมตร สูง ๒ เมตร

  -        100,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

76 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 17

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  -        250,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในสุสาน หมู่ 5 หมู่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -        380,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

78 โครงการก่อสร้างผิวจราจร
พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนน
สายหลักบ้านนายปุ๊ด โพธิ
เจริญ ถึงบ้านนายอนันต์ แก้ว
ซ้อย

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 0.80 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -        400,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

79 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 130 เมตร

 -  -        260,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

80 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 9/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -        300,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และร่องระบายน้ า 
ซอย ๑๔

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว  ๑๒๐เมตร

 -  -        300,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

82 โครงการขยายผิวจราจร 
ซอย 7 (บ้านนางจันทร์ 
ศุกร์เสาร์ ถึงบ้านนาย
อนันต์  แก้วซ้อย)

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กว้าง 1.20 เมตร ยาว
 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -  -        350,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

83 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านนายเป็ง ไร่
พุทธา ถึงซอยหลังวัด

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

รางระบายน้ า คสล.ก
ว้าง 0.20 เมตร ลึก
 0.30 เมตร ยาว 
230 เมตร

 -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

84 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัว U พร้อม
ฝาปิด จุดเร่ิมต้นข้าง
คริสต์จักรอิมมานูเอล 
ส้ินสุดซอยบ้านนายนพพร 
ไร่พุทธา

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

85 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านอานะ ส้ินสุดบ้าน
อาผ่า

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ๑๑

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

87 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านเอหน่อ ส้ินสุด
บ้านอาตา

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

88 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางอาหม่ี 
ส้ินสุดบ้านนางหม่ีตี

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

89 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนายอาเพอ 
ส้ินสุดบ้านนายอาโย๊ะ

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

90 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้างวัดดงมะตืน 
(ด้านทิศใต้ เช่ือมต่อซอย 
๑๓)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

91 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอย ๑๕ ถึงถนน
สายหลัก

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

92 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าข้างฌาปนสถาน
บ้านดงมะตืน หมู่ ๕ และ
บ้านห้วยไร่ หมู่ ๖ ผ่านถึง
บ้านนายศรี ขันค า

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
358ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

๙๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านห้วยไร่  หมู่ท่ี ๖ 
ซอยข้างสุสานสามัคคี บ้าน
ดงมะตืน-ห้วยไร่

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง
 ๔ ม. ยาว ๒๓๔ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือให้
ได้พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า ๙๓๖ ตร.ม. 
พร้อมถมดินลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๑๕ ม.

       500,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

94 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 5

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร

       220,000        220,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

95 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าและหรือขยาย
ผิวจราจร คสล.ซอย 11

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง
 ๔ ม. ยาว ๑๐๗ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ให้ได้พ้ืนท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า ๔๒๘ ตร.ม.
 พร้อมถมดินลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐
 ม.

       221,000  -  -        150,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

96 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด 
ถนนทางหลวงท้องถ่ิน 
หมายเลข ชร.ถ.111-01 
(สายทางบ้านดอนชัย-บ้าน
ห้วยไร่)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

รางระบายน้ าข้างละ
 0.7 เมตร ยาว 
800 เมตร

  -        968,000        968,000        968,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

97 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 2 ข้าง
บ้านนายพิทักษ์  ราษฏร์
พิทักษ์  เลขท่ี 34  หมู่ท่ี 6

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง

1 เส้น  -  -           200,000           200,000  -  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
ทางน้ าสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

98 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 2

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 142 เมตร

  -  -        290,000        290,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

99 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 168 เมตร

  -   -        340,000        340,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

100 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 12/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 55 เมตร

 -  -        110,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

101 โครงการก่อสร้างผิวจราจร
 ซอย 3 ข้างวัดห้วยไร่

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 1.2 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  -        300,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

102 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 6/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 79 เมตร

 -  -        120,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

103 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ 
ราวสะพานและราวกันตก
ตามแนวพนังเรียงหิน (จุด
อุโมงค์ หน้าบ้านนางใจ๋ 
อินต๊ะฟอง บ้านเลขท่ี 54 
หมู่ท่ี 6)

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 
และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม

1 แห่ง  -  -           300,000           200,000  -  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
ทางน้ าสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

104 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าเลียบเชิงเขา
ตลอดแนวหมู่บ้าน

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ สาย  -  -        500,000        500,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

105 โครงการเททับผิวจราจร
ถนน คสล. ถนนกลางใจ๋
บ้าน

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐ เมตร

          200,000           100,000  -  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

106 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 5/2

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 293 เมตร

 -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

107 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 14

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 121 เมตร

 -  -  -        200,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

108 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 98 เมตร

 -  -  -        150,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

109 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 16

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 110 เมตร

 -  -  -        150,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

110 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 6/2

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 74 เมตร

 -  -  -        120,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

111 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 18 เมตร

 -  -  -          30,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

112 โครงการก่อสร้างราวกันตก
 ถนนบ้านห้วยไร่ หมู่ 6 
เช่ือมบ้านดงมะตืน หมู่ 5

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
และเพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ราวกันตก สูง 1.50 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

113 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม ซอย ๕ (บ้านล่าง)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๑ แห่ง  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

114 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย ๕ และซอย
 ๓

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหล
สะดวก

๒ แห่ง  -  -  -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

115 โครงการเทปูนขยายผิว
จราจรหน้าวัดห้วยไร่ถึง
สามแยกเช่ือมหมู่บ้านห้วย
ไร่-บ้านดงมะตืน (ทิศ
ตะวันออก)

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
และเพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว
และทางน้ าไหล
สะดวก

ขยายด้านข้างกว้าง 1
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -        400,000        400,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

116 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย
7/2,7/4,7/5,7/6,7/7,7
/8,7/9,7/10,7/11

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

9 สาย        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 532
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 7 บ้านสันกอง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

117 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.  Ø ๐.๘๐ ม. 
จ านวน ๘ ท่อน บ้านสัน
กอง หมู่ท่ี ๗ ถนนทาง
หลวงท้องถ่ิน ชร.ถ ๑๑๑-
๐๑ กม.ท่ี + ๒.๐๗0

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลสะดวกและ
รวดเร็ว

งานปรับปรุงถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.  Ø 
๐.๘๐ ม. จ านวน ๘ 
ท่อน ขนาดผิวจราจร
 กว้าง ๔ ม. ยาว 60
 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือให้ได้พ้ืนท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 240 
ตร.ม.

       183,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

118 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
เปิด-ปิด  บ้านสันกอง หมู่ท่ี
 ๗ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน 
ชร.ถ ๑๑๑-๐๑ กม.ท่ี + 
๒.๓๙0

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลสะดวกและ
รวดเร็ว

งานปรับปรุงถนน 
คสล.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาเปิด-ปิด  
ขนาดผิวจราจร กว้าง
 ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๖๒ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ให้ได้พ้ืนท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า ๑,๑๗๙ ตร.
ม. รางระบายน้ า กว้าง
 ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม.

       836,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

119 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.โรงสี(ห้วยข้าวหลาม)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 85 เมตร

 -        400,000  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 532
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

120 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ๕ ,5/2 , ๕/3

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 200  
เมตร

  -        500,000        300,000        300,000        300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

121 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหลังรีสอร์ทบัว
บาน

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 225 เมตร

  -        450,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

122 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมรางระบายน้ า 
คสล.ซอย ๕ , ๖

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

  -        500,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

123 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเข้าสุสานสามัคคี
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก

1 สาย  -  -        300,000  -  -  จ านวนผู้ได้
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก ลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

124 โครงการติดต้ังราวกันตก 
จุดอันตรายในหมู่บ้าน

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

1 โครงการ  -  -        200,000        200,000  -  จ านวนผู้ได้
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก ลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

125 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ๔

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

  -  -  -        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

126 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางแดง 
ฮาวชมภู

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 175 เมตร

  -  -  -        350,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

127 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 6 (ข้าง
บ้านเลขท่ี 39/2 หมู่ท่ี 7 
นายอุทัย มูลเมืองค า)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

  -  -  -        400,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

128 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และซ่อมแซมอุโมง
ซอย 3

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

  -  -  -        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 521
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

66



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

129 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 5/8

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  -  -        300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 532
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

130 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กข้างวัดสันกอง
ด้านทิศใต้

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ท่อลอดเหล่ียมกว้าง 
3X1.8 เมตร ยาว 5 
เมตร ถนนคสล.กว้าง 4
 เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  -  -        300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 532
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

131 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 15/5 หน้าโรง
อิฐลุงตาล

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง
 3 ม. ยาว 12๐ ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
ให้ได้พ้ืนท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า 360 ตร.ม.
 พร้อมถมดินลูกรัง
ไหล่ทางข้างเดียว 
0.25 ม.

       200,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 8 บ้านดอนชัย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล
 ซอย 12 เช่ือม ซอย ๑๓

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

       500,000  -  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

133 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมขยายถนน คสล.
 ซอย 17 (ข้างรีสอร์
ทเรือนวิว)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

1 เส้น        420,000  -  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

134 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ฝาปิด
เหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ท่ี ๘
 ซอย ๑๓/๔

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลสะดวกและ
รวดเร็วและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

รางระบายน้ า คสล. 
ฝาปิดเหล็ก ในกว้าง 
๐.๒๐ ม. ยาว ๙๔ ม.
 ลึก ๐.๓๐ ม.

          160,000  -  -  -  -  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

135 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ซอย 15/1 เช่ือม
ซอย 13/1 และซอย 12/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

รางระบายน้ า 0.28 
เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 400 เมตร

       350,000        350,000  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

136 โครงการขยายขอบถนน 
พร้อมวางท่อระบายน้ า-
บ่อพัก ซอย ๑๒/๒ 
(บริเวณหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่ไร่)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

วางท่อระบายน้ า 
0.80 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า ยาว 120 
เมตร

 -        100,000  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

137 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าซอย 11/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

รางระบายน้ า 0.28 
เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 230 เมตร

 -        300,000  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

138 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าซอย๑๒/๑

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

รางระบายน้ า 0.28 
เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 230 เมตร

 -        300,000  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

139 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย ๑๓/๓

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

๑ สาย   -        200,000   -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

140 โครงการปรับระดับพ้ืนผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนชัย หมู่ท่ี 8  ซอย
 15/2  บ้านนางสมหมาย 
 ค าอ้อย

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ าสะดวก

โครงการปรับระดับ
พ้ืนผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หรือให้
ได้พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 240.00 ตาราง
เมตร

 -        110,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

141 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 15/3

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและการ
ระบายน้ าสะดวก

1 สาย  -          40,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

142 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 15/6

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและการ
ระบายน้ าสะดวก

1 สาย  -        200,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

143 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 12  บ้านดอน
ชัย หมู่ท่ี 8 เช่ือมซอย 9 
บ้านป่ากว๋าว หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -  -        600,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

144 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 15 เช่ือมซอย 
13

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
54.50 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

 -        150,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

145 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมหน้าบ้านเลขท่ี 7/1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ท่อลอดเหล่ียมกว้าง 
1.5 X1.5X4 เมตร

  -  -          40,000  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

146 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางเข้าประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

1 เส้น  -  -           250,000  -  -  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

71



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

147 โครงการก่อสร้างขยายถนน
 คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. ซอย 14 
(บริเวณทางโค้ง หน้าบ้าน 
นายส าราญ  สันตุ้ยลือ 
เลขท่ี 129 หมู่ 8)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน

1 โครงการ  -  -        750,000        750,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

148 โครงการก่อสร้าง
ปรับเปล่ียนอุโมงค์ท่อน้ า
ลอดท้ังสองข้างทางขนาน
ถนนพหลโยธิน

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

สองฝ่ังข้างทางขนาน
ถนนพหลโยธิน

  -  -        500,000        500,000        500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

149 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมขยายถนน  ซอย 15

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

1 เส้น  -  -         4,000,000         4,000,000         4,000,000  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

150 โครงการก่อสร้างและต่อ
เติมขอบถนน/ไหล่ทาง 
ของถนนทุกซอยในหมู่บ้าน

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

1 เส้น  -  -           500,000           500,000           500,000  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

151 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหน้า
ล าเหมือง ซอย 15/2 
หน้าบ้าน นางบัวชร เรือนค า

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าอุดตัน
 และท่วมขัง

1 โครงการ  -  -           200,000           200,000           200,000  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
ทางน้ าสะดวก
และรวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

152 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เสริมข้างถนน ซอย 
13 เช่ือมซอย 15/2

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 
150 เมตร

  -  -   -        300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

153 โครงการก่อสร้างท่อน้ าลอด
 ส่ีแยกถนน ซอย ๑๐

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

๑ แห่ง   -  -   -        200,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

154 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 14/3 เข้าศูนย์
เรียนรู้ด้านการเกษตร

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

1 เส้น  -  -  -  -        100,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

155 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เช่ือมระหว่างฌาปน
สถานบ้านสันกอง-ศาลา
อเนกประสงค์บ้านสันกอง
ใหม่ หมู่ 9 (ใจ๋บ้าน)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร

       300,000  -  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

156 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. วางท่อระบายน้ า ใส่
ตะแกรง ติดต้ังราวกันตก 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
 ฝาปิดเหล็กและฝาปิด 
คสล. พร้อมขยายถนน 
คสล. บ้านสันกองใหม่ หมู่
 ๙ ซอย ๕

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

1 เส้น 1,187,400  -  - - -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 9 บ้านสันกองใหม่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

157 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ าข้ามถนน ซอย ๕/๓

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

งานถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ าข้าม
ถนน ขนาด Ø ๑.๒๐ 
ม. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ให้ได้พ้ืนท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.
ม. พร้อมถมดินลูกรัง
ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ 
๐.๑๕ ม.

201,900 - - - -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

158 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขยายถนนและ
ใส่ตะแกรง พร้อมติดต้ัง
ราวกันตก ซอย 5 เช่ือม
ซอย 8

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก และลด
อุบัติเหตุ

ท่อลอดเหล่ียม ขนาด
 1.5X1.5 เมตร ยาว
 800 เมตร

-        500,000 - -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

159 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เข้าฌาปนสถานบ้าน
สันกองใหม่ หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

- - 500,000 - -  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

160 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาเปิด-ปิด 2 
ข้าง  ซอย 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15
 เมตร 
ตัวรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาเปิด-
ปิด กว้าง 0.50 
เมตร ยาวรวม 2 ข้าง
 153.50 เมตร 
ขยายถนนมีพ้ืนท่ี

 -  - 500,000 - -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

161 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หรือขยายถนนและ
วางท่อระบายน้ า และฝา
เปิด-ปิด 2 ข้าง ซอย ๑ 
และซอย ๑๐

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก

ท่อคสล.กว้าง 0.80 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  - 500,000 500,000 -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

162 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อเสริม
ขยายและปรับระดับเสริม
ไหล่ทาง ซอย 5/4

เพ่ือให้การ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
1,0๐๐ เมตร

- - 500,000 300,000 -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

163 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 (ข้างร้าน
ก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยาเดิม)

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
ลดอุบัติเหตุ

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 270 เมตร

 -  -        400,000        400,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

164 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าประปา
หมู่บ้านสันกองใหม่ หมู่ 9

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร

 - - 400,000        400,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

165 โครงการซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุด ซอย 1,4,5, 5/1, 
5/2, 5/3, 5/4,8,10,12

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

10 เส้น - - 500,000 500,000 500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

166 โครงการเทลูกระนาด ทุก
ซอยในหมู่บ้าน

เพ่ือก าหนด
ความเร็วในการ
ขับข่ี

ทุกซอยในหมู่บ้าน - - 500,000 500,000 500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
 อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

167 โครงการซ่อมแซมถนนหลัง
โรงเรียนบ้านสันกอง เช่ือม
วัดห้วยไร่ หมู่ 6

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
 และรวดเร็ว 
การระบายน้ า
สะดวก และลด
อุบัติเหตุ

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

  -   -   -        500,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 968
 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

168 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 5/1 เช่ือมไป
ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

- - - 500,000 -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

169 โครงการขุดท่อลอดข้าม
ถนน (ผ่านถนนพหลโยธิน 
หน้าโรงเรียนบ้านสันกอง)

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง

1 โครงการ - - - - 600,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

    96,418,300     97,244,000       108,994,000       114,574,000     98,976,000  - - -รวม 169  โครงการ

79



80

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ัง ต่อเติม 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมไฟ
ก่ิงสาธารณะในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1-9 ต าบลแม่ไร่  
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่างและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลแม่ไร่

หมู่ท่ี 1 - 9 ต าบลแม่
ไร่

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ถนนมีความ
สว่าง และ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

2 โครงการติดต้ัง ต่อเติม 
ปรับปรุงหรือเคล่ือนย้าย
เสาไฟฟ้าสาธารณะใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1-9 ต าบล
แม่ไร่  (อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฟ้า
หลวง)

เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลแม่ไร่

หมู่ท่ี 1 - 9 ต าบลแม่
ไร่

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ถนนมีความ
สว่าง และ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
     ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการติดต้ังและ
ซ่อมแซมไฟก่ิงสาธารณะ
ในหมู่บ้าน (อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
แม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

50 จุด  -  -      250,000      250,000   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
หรือเคล่ือนย้ายเสาพร้อม
สายไฟฟ้าทุกซอยใน
หมู่บ้านป่ากว๋าว หมู่ 1 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
ความสะดวกใน
ด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แก่ราษฎร

ทุกซอยในหมู่บ้าน  -  -      300,000      300,000      300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรและ
ความสะดวกใน
ด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แก่ราษฎร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 1 บ้านป่ากว๋าว
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ,
 อุปกรณ์สาธารณูปโภค 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
ความสะดวกใน
ด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แก่ราษฎร

ในเขตหมู่บ้าน   -  -      100,000  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

6 โครงการติดต้ัง ต่อเติม 
ขยายและซ่อมแซมไฟก่ิง
สาธารณะในหมู่บ้าน ซอย
 2 ซอย 3/2 , ซอย 8 
และทุกซอยในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

30 จุด      150,000      150,000      150,000      150,000      150,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 2 บ้านสันกอง

หมู่ท่ี 3 บ้านป่าสักขวาง

82



83

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการป้ายเตือนไฟ

พลังงานแสงอาทิตย์ทุกทาง

โค้ง

เพ่ือลดอุบัติเหตุ ทุกจุดท่ีอันตรายใน
หมู่บ้านป่าสักขวาง 

หมู่ท่ี 3

 -      150,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน

เขตฌาปนสถานบ้านป่าสัก

ขวาง หมู่ท่ี 3 (อุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา

แม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ระยะทางยาว 300 
เมตร

  -  -      200,000  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และติดต้ังไฟก่ิง
 และจัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า
และซ่อมแซมไฟก่ิง

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ในหมู่บ้าน      300,000      300,000      300,000      300,000        20,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

10 โครงการติดต้ังไฟก่ิง
พลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

30 จุด และทุกซอย
ในหมู่บ้าน

 -  -      200,000      200,000      200,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 4 บ้านฮ่องแฮ่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดต้ังไฟก่ิง
ทุกซอยในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

30 จุด และทุกซอย
ในหมู่บ้าน

  -  -      300,000  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ขนาด 3 เฟด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ 
(บน) หมู่ ๖ (อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
แม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือใช้เช่ือมต่อ
เคร่ืองสูบ
น้ าประปาส่งไป
ยังครัวเรือน

๑ แห่ง      300,000  -  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับ
น้ าประปาท่ีใช้
ก าลังไฟฟ้าสูบ
ส่งไปทุก
ครัวเรือนอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และหรือติดต้ังไฟก่ิงใน
หมู่บ้าน (อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
แม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

30 จุด   -      150,000  -      150,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 5 บ้านดงมะต๋ืน

หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยไร่

84



85

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟก่ิงถนน หมู่ 6 
เช่ือมต่อหมู่ 8 (อุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

หมู่ 6 เช่ือม ซอย
 14 หมู่ 8

  -  -      200,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

15 โครงการติดต้ัง และหรือ
ซ่อมแซมไฟก่ิง หรือไฟฟ้า
สาธารณะทุกซอยใน
หมู่บ้านสันกอง หมู่ท่ี 7

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ทุกซอยในหมู่บ้าน  -  -      300,000      300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอย 7/6,7/10
 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

2 สาย  -  -  -  -      350,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 7 บ้านสันกอง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยหลังบ้าน 
นายอุทัย  มูลเมืองค า 
บ้านเลขท่ี 39/2 หมู่ท่ี 7 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

1 สาย   -  -  -  -      250,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

18 โครงการติดต้ังไฟฟ้าเข้า
ระบบประปาหมู่บ้าน 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือใช้เช่ือมต่อ
เคร่ืองสูบ
น้ าประปาส่งไป
ยังครัวเรือน

ขนาด ๓ เฟด      300,000  -   -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับ
น้ าประปาท่ีใช้
ก าลังไฟฟ้าสูบ
ส่งไปทุก
ครัวเรือนอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

19 โครงการขยายไฟก่ิง ซอย 
13/2 (อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฟ้า
หลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

2 จุด        10,000  -   -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 8 บ้านดอนชัย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการขยายเสาไฟฟ้า
เพ่ิมเติม ซอย 15/1 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ซอย 15/1      100,000  -   -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

21 โครงการติดต้ัง หรือขยาย
ไฟก่ิง หรือไฟฟ้าสาธารณะ 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

จ านวน 10 จุด        50,000        50,000      250,000      250,000      250,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน ซอย 12 เช่ือมต่อ
ซอย 13 และซอย 15 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ซอย 12 เช่ือมซอย 
13 และ ซอย 15

 -  -      100,000  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการติดต้ังไฟฟ้าเข้า
ระบบประปาหมู่บ้านสัน
กองใหม่ หมู่ ๙ (อุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาแม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือใช้เช่ือมต่อ
เคร่ืองสูบ
น้ าประปาส่งไป
ยังครัวเรือน

ขนาด ๓ เฟด      300,000  -  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับ
น้ าประปาท่ีใช้
ก าลังไฟฟ้าสูบ
ส่งไปทุก
ครัวเรือนอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

24 โครงการติดต้ังไฟฟ้า ไฟก่ิง
 ทุกซอยในหมู่บ้านสันกอง
ใหม่ หมู่ ๙ (อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
แม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ทุกซอยในหมู่บ้าน  -      300,000  -  -   -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี ๙ บ้านสันกองใหม่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการขยายเสาไฟฟ้า
พร้อมติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
 ต้ังแต่ศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้านสันกองใหม่ (ใจ๋
บ้าน) ถึงฌาปนสถานบ้าน
สันกองใหม่ หมู่ท่ี 9

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ระยะทาง 500 เมตร  -      500,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

26 โครงการขยายเสาไฟฟ้า
พร้อมติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
 ซอย 4

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร

ระยะทาง 300 เมตร  -      300,000  -  -  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

27 โครงการขยายเสาไฟฟ้า
และเคล่ือนย้ายเสาไฟฟ้า
ในหมู่บ้าน

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยของ
ราษฏร

1 โครงการ  -  -  -      300,000  -  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

เพ่ิมความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

    2,510,000     2,900,000     3,650,000     3,200,000     2,520,000  - - -รวม 27  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ัง/ต่อเติม
หรือซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ
การดูดน้้า การจ่าย
น้้าประปาบาดาลของ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

หมู่ท่ี 1-9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนประปา
หมู่บ้านท่ี

ต้องการติดต้ัง 
ซ่อมแซม หรือ
ช้ารุดได้รับการ
แก้ไข/จ้านวนผู้
ได้รับประโยชน์

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

2 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
จ่ายเข้าระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9

เพ่ือป้องกัน
ระบบจ่ายไฟเข้า
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 
รักษาอายุการใช้
งานของระบบ
ไฟฟ้าของประปา

หมู่ท่ี 1-9 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี

ได้รับประโยชน์

ระบบประปามี
มาตรฐาน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
     ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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91

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค
แม่สายเข้าหมู่บ้าน
(อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค แม่สาย)

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

หมู่ท่ี ๑ – ๙
ต้าบลแม่ไร่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้้าประปาใช้
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

4 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคแม่สายเข้า
หมู่บ้านสันกอง หมู่ 2

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

ขยายเขตประปาเข้า
ทุกซอยในหมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้้าประปาใช้
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

5 โครงการซ่อมแซมและ
เปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้า-
ระบบกรองน้้าประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ระบบประปาหมู่บ้าน

 บ้านป่าสักขวาง 
จ้านวน 1 แห่ง

     300,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ้านวน
ประปาหมู่บ้าน
ท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม และ
ใช้งานได้

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 2 บ้านสันกอง

หมู่ท่ี 3 บ้านป่าสักขวาง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมู่ท่ี 5 บ้านดงมะตืน

6 โครงการขยายท่อประปา
บาดาลหมู่บ้าน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

ทุกสายในหมู่บ้าน      300,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้้าประปาใช้
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงผลิตน้้าด่ืม เพ่ืออุปโภค
 บริโภคของหมู่บ้าน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

1 โครงการ  - - - 300,000 300,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้้า เพ่ือ
อุปโภค บริโภค

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

8 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้้า
หรือแทงค์น้้าประปาบาดาล

เพ่ือให้มีท่ีเก็บ
น้้าอุปโภค 

บริโภคท่ีเพียงพอ

1 โครงการ      500,000      500,000      500,000      500,000      500,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้้าประปาใช้
เพ่ิมข้ึน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มี
สาธารณูปโภค
ท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 6  บ้านห้วยไร่

92



93

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

1 แห่ง      250,000 - - - -  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้้า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

10 โครงการขยายเขตประปา
ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยไร่ (บน) ซอย ๒ , ๕ ,
 ๕/๒ , ซอยโครงการ หมู่ 6

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

ขยายเขตประปาเข้า
ซอย 5,8,10

 -      500,000  -  -   -  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้้าประปาใช้
เพ่ิมข้ึน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สาธารณูปโภคท่ี
ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

๑๑ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลและจัดซ้ืออุปกรณ์
สูบน้้าประปา

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

1 แห่ง      250,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้้า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 7 บ้านสันกอง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

๑๒ โครงการขยายท่อส่ง
น้้าประปาหมู่บ้านให้ท่ัว
ทุกครัวเรือน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

ทุกสายในหมู่บ้าน      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้้า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อ
น้้าประปาบาดาล พร้อม
ขยายท่อส่งน้้าประปาให้
ทุกครัวเรือน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

1 โครงการ      300,000      200,000      200,000      200,000      200,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้้า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

๑๔ โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ้ารุงประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

๑ แห่ง      300,000      200,000      200,000      200,000      200,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้้า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

๑๕ โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ้ารุงประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

๑ โครงการ      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้้า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 8 บ้านดอนชัย

หมู่ท่ี 9 บ้านสันกองใหม่
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95

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

๑๖ โครงการขยายท่อส่ง
น้้าประปาหมู่บ้านให้ท่ัว
ทุกครัวเรือน

เพ่ือให้มีน้้า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

ทุกสายในหมู่บ้าน      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้้า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้้า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

    8,400,000     7,900,000     7,400,000     7,700,000     7,700,000  - - -รวม 16  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  ปรับปรุง 
ต่อเติมหรือซ่อมแซม 
อาคาร ร้ัว ถนนและทาง
ระบายน้้า ภายในบริเวณ
ส้านักงานเทศบาล

เพ่ือปรับปรุง
สถานท่ีให้เกิด
ความเหมาะสม
ตามสภาพใช้สอย

ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลแม่ไร่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารส้านักงาน
ท่ีได้มาตรฐาน/
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ส้านักงาน
เทศบาลมี
สถานท่ีท่ีเอ้ือต่อ
การท้างานและ
การให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง/ส้านัก
ปลัด เทศบาล
ต้าบลแม่ไร่

2 โครงการก่อสร้าง ต่อเติม
หรือปรับปรุง อาคาร ร้ัว 
ถนน ลานและทางระบาย
น้้า  ภายในเขตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต้าบลแม่ไร่

เพ่ือปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีสถานท่ี
ท่ีได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
ต้าบลแม่ไร่ จ้านวน 5
 ศูนย์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้ปรับปรุงต่อ
เติมให้ได้
มาตรฐาน/ร้อย
ละของความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานท่ีท่ี
เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน
และมีอาคาร
เรียนท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
     ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต้าบลแม่ไร่ (สนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา)

เพ่ือปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีสถานท่ี
ท่ีได้มาตรฐาน

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้ปรับปรุงต่อ
เติมให้ได้
มาตรฐาน/ร้อย
ละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานท่ีท่ี
เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน
และมีอาคาร
เรียนท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

4 โครงการก่อสร้าง ต่อเติม 
ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ  
อาคารอเนกประสงค์หรือ
ลานภายในฌาปนสถานใน
พ้ืนท่ีท่ีช้ารุด

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ได้

มาตรฐานเพ่ือใช้
ในการ

ประกอบ
ฌาปนกิจ

ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ
 หรืออาคาร

ภายในฌาปนสถาน
ในพ้ืนท่ีต้าบลแม่ไร่

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  ฌาปนสถาน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การประกอบ
ฌาปณกิจ

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
 ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร 
ศาลาอเนกประสงค์ ท่ี
สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9

เพ่ือจัดให้มี
สถานท่ีท้า
กิจกรรม การ
รวมกลุ่มอาชีพ 
ประชาชน ของ
หมู่บ้าน

หมู่ท่ี 1 - 9      500,000      500,000      500,000      500,000      500,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์  ร้อย
ละความพึง
พอใจของผล
การด้าเนินงาน

หมู่บ้าน/ชุมชน
 มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม และ
ประชาชนเกิด
ความสามัคคี

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

6 โครงการจัดท้าป้ายซอย
ทุกซอยในหมู่บ้าน ในเขต
ต้าบลแม่ไร่

เพ่ือจัดระเบียบ
เขตชุมชน 
หมู่บ้าน และ
เพ่ือความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

หมู่ท่ี 1 - 9  -  -  -      500,000      500,000  จ้านวนซอย
ของหมู่บ้านท่ี
ได้ด้าเนินการ

หมู่บ้าน/ชุมชน
มีความสวยงาม
 และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

7 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม เพ่ิมเติมเสียง
ตามสายในหมู่บ้านป่ากว๋าว

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้าน

1 แห่ง  -      300,000      200,000      200,000  -  จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด้าเนินงาน

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิม
มากข้ึน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 1 บ้านป่ากว๋าว
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการร้านค้าชุมชน เพ่ือเป็นแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้า
ของชุมชนและ
ท้องถ่ิน  และ
เพ่ือให้
ประชาชนสร้าง
งาน สร้างรายได้

1 แห่ง  -     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์
 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด้าเนินงาน

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ข้ึน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

9 โครงการก่อสร้างห้องน้้า
อาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้าน

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 แห่ง   -  -  -      300,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
446ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หน้าวัดดอน
มูล

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -  -        500,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการก่อสร้างลาน
กิจกรรมหรือลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

1 โครงการ  -  -  -        500,000        500,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

12 โครงการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
 อาคารอเนกประสงค์ 
อาคารท่ีเก็บอุปกรณ์ เต้นท์
 โต๊ะ เก้าอ้ี ของใช้ประจ้า
หมู่บ้าน

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 โครงการ   -  -      300,000      300,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
529ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

13 โครงการซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้าน

 1 แห่ง      200,000  -  -  -  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 287
 ครัวเรือน

ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิม
มากข้ึน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 2 บ้านสันกอง

หมู่ท่ี 3 บ้านป่าสักขวาง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมโรงสีข้าวชุมชน
บ้านป่าสักขวาง

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
โรงสีข้าวไว้
บริการในชุมชน

1 แห่ง   -      200,000   -  -   -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 282 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
โรงสีข้าวท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

15 โครงการติดต้ังตาข่ายรอบ
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน

เพ่ือปรับปรุง
สถานท่ีให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัยมากข้ึน

อาคารขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 15 เมตร

 -  -      200,000  -   -  จ้านวนอาคาร
อเนกประสงค์
ได้รับการ
ปรับปรุง/จ้านวนผู้
ได้รับประโยชน์ 
287 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม
 และมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

16 โครงการติดต้ังเพดานโรง
เก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านป่าสักขวาง

เพ่ือปรับปรุง
สถานท่ีให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัยมากข้ึน

1 แห่ง   -  -   -      300,000  -  จ้านวนโรงเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุง/จ้านวนผู้
ได้รับประโยชน์ 
287 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการก่อสร้างโรงเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ประปา
ประจ้าหมู่บ้านป่าสักขวาง
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีสถานท่ี
เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

1 แห่ง   -  -   -      300,000  -  จ้านวนโรงเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุง/จ้านวนผู้
ได้รับประโยชน์ 
287 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารนมัสการและอาคาร
อเนกประสงค์ ภายใน
คริสตจักรไทยพระกิตติคุณ
สมบูรณ์

เพ่ือใช้ในการ
นมัสการและ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของคริสตชน

1 แห่ง   -  -   -  -      200,000  จ้านวนอาคาร
อเนกประสงค์
ได้รับการ
ปรับปรุง/จ้านวนผู้
ได้รับประโยชน์ 
282 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

19 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ และร้ัวรอบ
อาคาร ท่ีเก็บของกลุ่ม
พัฒนาสตรี

เพ่ือให้มีสถานท่ี
เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

1 แห่ง      650,000  -   -      400,000  -  จ้านวนโรงเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุง/
จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 156
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม 
และมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 4 บ้านฮ่องแฮ่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการเทลานฌาปน
สถานบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ ๔ 
(นอกเขตพ้ืนท่ี) (อุดหนุน 
อบต.ห้วยไคร้)

เพ่ือให้มีสถานท่ี
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน

1 แห่ง      300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 156
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

21 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์บ้าน
ฮ่องแฮ่

เพ่ือให้มีสถานท่ี
เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

1 แห่ง  -  -  -      300,000  -  จ้านวนโรงเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุง/
จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 156
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม
 และมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

22 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
ท่ีดินสาธารณะประโยชน์
บ้านฮ่องแฮ่

เพ่ือป้องกันดิน
พังทะลายลง
พ้ืนท่ีนาของ
ชาวบ้าน และ
เพ่ือความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

1 แห่ง  -  -  -      300,000      300,000  จ้านวนโรงเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุง/
จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 156
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ีมี
ความปลอดภัย
ต่อทรัพย์สิน
ของส่วนรวม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์อาข่าบ้าน
กลาง

เพ่ือให้มีสถานท่ี
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
16 เมตร

 -  -      400,000  -  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

24 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
อาคารท่ีเก็บของกลุ่ม
พัฒนาสตรี

เพ่ือให้มีสถานท่ี
เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

1 แห่ง  -  -  -  -      400,000  จ้านวนโรงเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุง/
จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์359
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม
 และมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

25 โครงการขยายจุดหอ
กระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน

เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -  -  -      400,000  จ้านวนโรงเก็บ
ของได้รับการ
ปรับปรุง/
จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์359
 ครัวเรือน

ประชาชนได้
รับทราบ
ข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี5 บ้านดงมะตืน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

26 โครงการก่อสร้างต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์บ้านอา
ข่า (หลังวัด)

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ

กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -  -  -      300,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม
 และมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

27 โครงการก่อสร้างต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์บ้านอา
ข่า (บ้านใต้)

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -  -  -      300,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม 
และมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

28 โครงการจัดท้าและติดต้ัง
ป้ายซอยทุกซอย ในหมู่บ้าน

เพ่ือความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
หมู่บ้านและ
เพ่ือความ
สวยงาม

๑ โครงการ  -  -  -  -      300,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 359
 ครัวเรือน

หมู่บ้านมีความ
สวยงาม มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

29 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชนบ้านห้วยไร่ หมู่ ๖

เพ่ือใช้ในการ
ซ้ือขายสินค้า 
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
อาหาร เคร่ือง
อุปโภค บริโภค

๑ แห่ง      600,000  -  -  -  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
๒,๐๐๐ 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

30 โครงการก่อสร้าง ต่อเติม 
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
อเนกประสงค์บ้านห้วยไร่ 
(บน)

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

อาคารขนาดกว้าง 
16 เมตร ยาว 29 

เมตร

  -  -      500,000  -  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

31 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ห้องเก็บ
ของประจ้าหมู่บ้านห้วยไร่ 
(บ้านกลาง)

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ

กิจกรรมต่างๆ 
และเป็นท่ีเก็บ
ของหมู่บ้าน

อาคารขนาดกว้าง 
14 เมตร ยาว 18 

เมตร

  -  -      500,000      500,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี

เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

โครงการหมู่ท่ี 6 บ้านห้วยไร่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

32 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้านห้วยไร่ (บ้านล่าง)

เพ่ือใช้ในการ
ประชุมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

อาคารขนาดกว้าง 
14 เมตร ยาว 18 

เมตร

  -  -  -      500,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 749
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี
เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

33 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้าน

 1 แห่ง  -  -  -      200,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิม
มากข้ึน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

34 โครงการติดต้ังระบบเสียง
ตามสาย หมู่บ้าน

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการส่ือสาร
และ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้าน

 1 แห่ง  -  -      300,000      300,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิม
มากข้ึน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 7 บ้านสันกอง

107



เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

35 โครงการติดต้ังราวกันตก 
จุดอันตราย ในเขตหมู่บ้าน

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

1 โครงการ  -  -      300,000      300,000      300,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

อุบัติเหตุลดลง กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

36 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม
 ปรับปรุง บ้ารุงฌาปน
สถานบ้านป่ากว๋าว หมู่ ๑ 
และบ้านดอนชัย หมู่ ๘

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ
พิธีกรรม
ฌาปนกิจของ
หมู่บ้าน

1 แห่ง  -  -      700,000   -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ี
ประกอบ
พิธีกรรม
ฌาปนกิจท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

37 โครงการก่อสร้าง ติดต้ัง 
เปล่ียนปรับปรุง ซ่อมแซม 
เคร่ืองขยายเสียงและล้าโพง

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการส่ือสาร
และ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ภายในหมู่บ้าน

 1 แห่ง  -  -      500,000      300,000  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิม
มากข้ึน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 8 บ้านดอนชัย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

38 โครงการก่อสร้างอาคารท่ี
ท้าการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลแม่ไร่

เพ่ือใช้ส้าหรับ
การด้าเนินงาน

ของศูนย์
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเก
ษตรประจ้า
ต้าบลแม่ไร่

1 แห่ง   -  -      500,000      500,000      500,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี

ประสานงาน
ด้านการเกษตร

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

39 โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อม
ถมดินปรับสถานท่ี
สาธารณะหมู่บ้าน

เพ่ือป้องกันดิน
พังทะลายลง
พ้ืนท่ีนาของ
ชาวบ้าน และ
เพ่ือความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

๑ โครงการ      500,000  -  -  -  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

เขตพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง
ประปาบาดาล
ได้มีร้ัวป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ
พังทะลายของ
ดินลงพ้ืนท่ีนา
ของประชาชน

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 9 บ้านสันกองใหม่
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

40 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
 ซ่อมแซม เทลาน
อเนกประสงค์ ใจ๋บ้าน , 
หน้าห้องพัสดุ

เพ่ือใช้ในการ
ประชุม
ประกอบ

กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 แห่ง   -      200,000      200,000  -  จ้านวนลาน
อเนกประสงค์
ได้ก่อสร้างตาม
แบบท่ีก้าหนด/
จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานท่ีท่ี

เอ้ืออ้านวยต่อ
การจัดกิจกรรม

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสียงตามสายหมู่บ้าน

เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1 แห่ง   -  -  -  -      100,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 219
 ครัวเรือน

ประชาชนได้
รับทราบ
ข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง/
เทศบาลต้าบล

แม่ไร่

     4,450,000      4,200,000      8,600,000    10,500,000      8,100,000  - - -รวม 41  โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000   - จ านวนขยะ
มูลฝอยท่ีลดลง

 
(2558:120,000

 - จ านวนป่า
เพ่ิมข้ึน
  - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000  - - -1  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     2.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการ
จัดการและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

เพ่ือสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ในการจัดการและ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน
และกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
ตามแนว
พระราชด าริฯ สร้าง
เคมีในดิน ป้องกัน
ดินพังทลายของคัน
ดินและเป็นการ
อนุรักษ์พันธ์ุหญ้าแฝก

จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
จัดการและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแก่
ราษฎรต าบลแม่ไร่ 
เช่น การแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย ปัญหา
หมอกควัน โครงการ
ประกวดหมู่บ้านน่า
อยู่ ฯลฯ

ราษฎรจิตส านึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการผลิตและใช้
พลังงานทางเลือก 
เสริมสร้างความ
ชุมช้ืนให้แก่ดิน 
ลดการพังทลาย
ของคันดินและ
เป็นการอนุรักษ์
พันธ์ุหญ้าแฝก

ส านักปลัด/
กองช่าง/
ส านักงาน

พลังงานจังหวัด

1

รวม

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล

เพ่ือจัดการ 
บ าบัดและ
แก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล
ในพ้ืนท่ี

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย จัดหาท่ีท้ิงขยะ 
จัดซ้ือถังขยะ โครงการ
ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
โครงการจัดซ้ือ/จัดหา/
ติดต้ังเตาเผาขยะ/ท่ีจัดเก็บ
ขยะ/จ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
โครงการสร้างจิตส านึกการ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการหมู่บ้าน
ต้นแบบสร้างจิตส านึกการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน 
ฯลฯ

    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000   - จ านวนขยะ
ลดลง 
ประชาชนมี
จิตส านึกรักษา
ส่ิงแวดล้อม
มากข้ึน

ปัญหาขยะมูล
ฝอยและส่ิง
ปฏิกูลในพ้ืนท่ี
ได้รับการแก้ไข

ส านักปลัด/
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีให้ร่มร่ืน
สวยงามเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
 เช่น ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่ไร่ ท่ี
สาธารณะในต าบล 
จัดท าป้ายช่ือหมู่บ้าน 
ป้ายซอย จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธ์ุดอก
พุทธรักษาในวันส าคัญ
หรือต้นเฟ่ืองฟ้า  
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ฯลฯ

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000   - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม / 
ร้อยละของ
ถนนและทาง
สาธารณะท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีร่มร่ืน 
สวยงาม เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

ส านักปลัด 
กองช่าง/
เทศบาลต าบล
แม่ไร่   
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบจ.

    1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000  - - -รวม 2  โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการระดับต าบล

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000

     300,000      300,000      300,000      300,000

3 โครงการสืบสานแนว
พระราชด าริ  ภายใต้
โครงการร้อยใจรักษ์

เพ่ือให้มีน้ า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

หมู่ท่ี 1-9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

กองช่าง/
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

  - จ านวนพนัง
เรียงหินท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

ทางน้ าไหลได้
อย่างสะดวก 
ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

 - ระดับ
ความส าเร็จของ
การแก้ปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง

2 โครงการก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมพนังเรียงหิน  
หรือกล่องเกเบ้ียน

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลได้อย่าง
สะดวก ป้องกัน
ตล่ิงพังจาก
ปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซมพนังเรียงหิน
ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-9

     300,000   - จ านวนล า
เหมืองท่ีมีการ
ก่อสร้างพนังเรียง
หิน

ทางน้ าไหลได้
อย่างสะดวก 
ความเสียหาย
จากปัญหา
อุทกภัยลดลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     2.3 แผนงานการเกษตร

 งบประมาณและท่ีมา

1 โครงการขุดลอกล าเหมือง
และร่องน้ าท่ีอุดตันในพ้ืนท่ี

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลได้อย่าง
สะดวก ลด
ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองและ
ร่องน้ าในพ้ืนท่ี หมู่ 
1-9

  - จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 3,577
 ครัวเรือน

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมฝายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ไร่

เพ่ือให้มีน้ า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

ก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซมฝายในพ้ืนท่ี
ท่ีช ารุด

    10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000   - จ านวนฝาย ท่ี
ได้ก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซม    - 
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 3,577
  ครัวเรือน

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคท่ี
เพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

5 โครงการขุดเจาะแหล่งน้ า
บาดาลเพ่ือการเกษตร

เพ่ือให้
เกษตรกรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
และท า
การเกษตรท่ี
เพียงพอ

หมู่ ๑-๙      800,000      800,000      800,000      800,000      800,000   - จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 3,577
  ครัวเรือน

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคท่ี
เพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

6 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ า
ระดับต าบล

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีได้รับ
ประโยชน์มีน้ า
เพ่ือการอุปโภค
 บริโภคและใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

๑ โครงการ  
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ จ านวน  

1 แห่ง ในพ้ืนท่ี
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง

    10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการขุดลอกล าเหมือง
น้ าแม่ค า

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า

พ้ืนท่ีการเกษตร
ของเกษตรกร

ในพ้ืนท่ี ลดการ
เกิดน้ าท่วมใน

ขุดลอกล าเหมืองน้ า
แม่ค า ร่วมกับ

เทศบาลแม่ค า และ
เทศบาลสายน้ าค า 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์

น้ าไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า
พ้ืนท่ี
การเกษตรของ
เกษตรกรใน
พ้ืนท่ี ลดการ
เกิดน้ าท่วมใน

อบจ.เชียงราย
ทต.สายน้ าค า
ทต.แม่ค า  ทต.

แม่ไร่

๘ อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
(โครงการปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม รักษาอ่างเก็บน้ า
ห้วยแม่ไร่ หมู่ 18 ต าบล
แม่ฟ้าหลวง)

เพ่ือให้มีน้ า
อุปโภค บริโภค

ท่ีเพียงพอ

๑ โครงการ        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้
เพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

๙ โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตส่งน้ า หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า
พ้ืนท่ีการเกษตร
ของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี ลดการ
เกิดน้ าท่วมใน
ฤดูฝน

ก่อสร้างดาดคอนกรีต
 หมู่ท่ี 3 บ้านป่าสัก
ขวาง  ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร  สูง 
1.50 เมตร  ยาว 

1,000 เมตร

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์

น้ าไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า
พ้ืนท่ี
การเกษตรของ
เกษตรกรใน
พ้ืนท่ี ลดการ
เกิดน้ าท่วมใน
ฤดูฝน

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด

กรมส่งเสริมฯ
กรมชลประทาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

หมู่ท่ี 1 บ้านกว๋าว
๑๐ โครงการขุดลอก ปรับปรุง

 ล าเหมืองทุกเส้นในเขต
หมู่บ้านป่ากว๋าว หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้การ
คมนาคมทางน้ า
ไหลผ่านสะดวก
 และป้องกัน 
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม

ทุกเส้นในเขตหมู่บ้าน      300,000      300,000      300,000      300,000      300,000   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหา
อุทกภัยและภัย
แล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

๑๑ โครงการก่อสร้าง
ชลประทานสายน้ าค า 
(เส้นทางป่าบง)

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลได้อย่าง
สะดวก ลด
ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมือง ๑ 
สาย

 -  -      500,000  -   -   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหา
อุทกภัยและภัย
แล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

117



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

หมู่ท่ี 2 บ้านสันกอง
๑๒ โครงการขุดลอกล าเหมือง

 ซอย 15
เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลได้อย่าง
สะดวก ลด
ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองซอย
 15 หมู่ท่ี 2 ความ
ยาว 100 เมตร

     100,000  -   -  -   -   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหา
อุทกภัยและภัย
แล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

๑๓ โครงการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมพนังเรียงหิน ทุก
ซอยในหมู่บ้าน

เพ่ือให้ทางน้ า
ไหลได้อย่าง
สะดวก ลด
ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง

1 โครงการ      300,000      300,000      300,000      300,000      300,000   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหา
อุทกภัยและภัย
แล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยไร่
14 โครงการปิดทองหลังพระ 

โครงการ/กิจกรรม งาน
เดินท่อน้ า  วางท่อน้ า
อุปโภคบ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี ๖

เพ่ือให้มีท่ีเก็บ
น้ าอุปโภค 

บริโภคท่ีเพียงพอ

ความยาว ๑,๐๕๐ 
เมตร (ในเขต

เทศบาลต าบลแม่ไร่)

 -      180,000      180,000      180,000      180,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน

ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

หมู่ท่ี 7 บ้านสันกอง
๑๕ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง

 ซ่อมแซม ต่อเติม ฝายน้ า
ล้น ทุกฝายในหมู่บ้าน

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร

1 โครงการ      500,000      500,000      500,000      500,000      500,000   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

๑๖ โครงการติดต้ังเคร่ือง/ตา
ข่าย ดักจับขยะและส่ิง
ปฏิกูลมูลฝอย บริเวณฝาย
ลุงกิ/ทุกฝาย

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าอุดตัน

1 โครงการ  -  -        300,000        300,000  -   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาอุทกภัย
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

๑๗ โครงการวางท่อลอดเหล่ียม
 หรืออุโมงค์ลอดทางน้ า  
ทุกสายในเขตหมู่บ้าน

เพ่ือป้องกัน 
และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง

1 โครงการ  -  -     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาอุทกภัย
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

หมู่ท่ี 8 บ้านดอนชัย
๑๘ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือกักเก็บน้ าไว้

ใช้ในการเกษตร
 ก่อสร้างฝายจ านวน
 4 จุด บริเวณซอย 
15

     250,000  -  -  -   -   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

๑๙ โครงการก่อสร้างพนังเรียง
หิน ทุกซอยในหมู่บ้าน

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน

1 โครงการ     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์
   - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีมา

หมู่ท่ี 9 บ้านสันกองใหม่
๒๐ โครงการก่อสร้างและ

ซ่อมแซมฝายอุ้ยถา
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างฝาย มข. 
จ านวน 1 แห่ง

  -  -      500,000  -   -   - จ านวนผู้
ได้รับประโยชน์

   - ระดับ
ความส าเร็จ

ของการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

     28,370,000      28,200,000    30,500,000    29,500,000      29,200,000  - - -รวม 20  โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

       90,000        90,000        90,000        90,000        90,000  ราษฎรในพ้ืนท่ี
มีความรู้และ
ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ
 มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๒ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     3.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน

เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน
      เพ่ือ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่กลุ่ม
อาชีพด้วยวิธี
สหกรณ์ และ
ส่งเสริม
การตลาดของ
ชุมชน

 - จัดอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
สหกรณ์สู่การปฏิบัติ
โดยจัดให้มีการ
รวมกลุ่มสหกรณ์ตาม
แนวทางอย่างเป็น
รูปธรรมหรือจัดอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลแม่ไร่
ทุกกลุ่ม

  - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ /
 - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

-เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ การผลิต
 การจ าหน่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ให้แก่ประชาชน
และกลุ่มต่างๆ
ในพ้ืนท่ี

 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

-เพ่ือให้
ประชาชนและ
กลุ่มต่างๆมี
สถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าทาง
การเกษตร 
สินค้าท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านและ
ท้องถ่ินของ
ตนเอง

ประชาชนและ
กลุ่มต่างๆมี

รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด2 โครงการเข้าร่วมการจัด
งานของดีอ าเภอแม่จัน

กิจกรรมจ าหน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภค
ทางการเกษตรและ

จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินพ้ืนบ้านใน

อ าเภอแม่จัน

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการเข้าร่วมการจัด
งานของดีอ าเภอแม่จัน

-เพ่ือเสริมสร้าง
รายได้และ
พัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
และกลุ่มต่างๆใน
พ้ืนท่ี

-เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่

สินค้าในพ้ืนท่ีและ

เป็นการส่งเสริม

ให้เกิดแหล่ง

ท่องเท่ียวใน

อ าเภอแม่จัน

-เพ่ือจัดขบวน

และซุ้มแสดง

สินค้า ผลิตภัณฑื

ของประชาชนท่ี

เป็นตัวแทน

ต าบลแม่ไร่ เพ่ือ

จ าหน่ายในงาน

ของดีอ าเภอแม่จัน

--  -  -  -  -  -  - -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

-เพ่ือส่งเสริมอาชีพ

 การผลิต การ

จ าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร

ให้แก่ประชาชน

และกลุ่มต่างๆใน

พ้ืนท่ี

กิจกรรมจ าหน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภค
ทางการเกษตรและ
จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินพ้ืนบ้านใน
อ าเภอแม่จัน

-เพ่ือเสริมสร้างราย

และพัฒนาอาชีพ

ให้แก่ประชาชน

และกลุ่มต่างๆใน

พ้ืนท่ี

-เพ่ือให้ประชาชน

และกลุ่มต่างๆมี

สถานท่ีจ าหน่าย

สินค้าทาง

การเกษตร สินค้าท่ี

เกิดจากภูมิปัญญา

พ้ืนบ้านและ

ท้องถ่ินของตนเอง

ส านักปลัด3 โครงการ "จัดงานของดี
อ าเภอแม่จัน" (อุดหนุน

อ าเภอแม่จัน

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000  จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

ประชาชนและ
กลุ่มต่างๆมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ต่อข้อ 12) -เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่

สินค้าในพ้ืนท่ีและ

เป็นการส่งเสริมให้

เกิดแหล่งท่องเท่ียว

ในอ าเภอแม่จัน

 -  -  -  -  - 

     105,000      105,000      105,000      105,000      105,000  - - -รวม 3  โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

2 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวและ
บริโภคผักปลอดสารพิษ

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนปลูก
ผักสวนครัวเพ่ือ
ไว้บริโภคใน
ครัวเรือน

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ไร่

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000   - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
การปลูกผัก
สวนครัว และ
บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ

 -ประชาชนมี
การบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 
ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้และ
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด        
เทศบาลต าบลแม่
ไร่/ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร

ประชาชนมี
ความรู้ และ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง มี
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่/
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๒ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     3.2 แผนการเกษตร

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมความรู้แก่
เกษตรกรใน
การประกอบ
อาชีพตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

 - จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพและ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯแก่
ประชาชน หมู่ท่ี 1-9

  - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ /ร้อย
ละของ
ครัวเรือนท่ีมี
รายได้และ
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,0003 โครงการส่งเสริมการใช้
และผลิตสารอินทรีย์
ชีวภาพในการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชนและ
เพ่ิมความรู้แก่
เกษตรกรในการ
ใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพในการ
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช และ
ส่งเสริม
สนับสนุนการท า
เช้ือราบิวเวอร์
เรียและเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มา 
แก่กลุ่มเกษตรกร

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ไร่

  - ร้อยละของ
ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีมี
การใช้
สารอินทรีย์
ชีวภาพในการ
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช          
   - คุณภาพ
ของผลผลิตท่ีดี
ข้ึน

 - ประชาชนมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
 มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

ส านักปลัด      
 เทศบาลต าบล
แม่ไร่/
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร

- กิจกรรมการท าเช้ือ
ราบิวเวอร์เรียและ
เช้ือราไตรโคเดอร์มา
แก่กลุ่มเกษตรกร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่/
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร

5 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชนและ
เพ่ิมความรู้แก่
เกษตรกรใน
ด้านการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ไร่

  - ร้อยละของ
ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ  -ระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน     
     - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน  
                   
 - คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่/
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร

4 โครงการส่งเสริมการปลูก
และขยายพันธ์ุเมล็ดข้าว
พันธ์ุดีปลอดสารพิษ

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรมีข้าว
พันธ์ุดีมีคุณภาพ
ไว้ปลูกและ
สร้างรายได้แก่
ครอบครัว

 - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่ไร่

  - ร้อยละของ
ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  -
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน       
   - ร้อยละ
ของครัวเรือนท่ี
มีรายได้เพ่ิมข้ึน

  - เกษตรกรมี
ข้าวพันธ์ุดีมี
คุณภาพไว้ปลูก 
                  
 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน  
           - 
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่/
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร

7 โครงการส่งเสริมการ
ก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช
ในนาข้าวด้วยวิธีธรรมชาติ

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชในนาข้าว
ด้วยวิธีธรรมชาติ
และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกรเร่ืองการ
ก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชในนาข้าวด้วย
วิธีธรรมชาติ

  - ร้อยละของ
ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ  -ระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน     
     - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน  
       - 
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่/
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร

6 โครงการส่งเสริมอาชีพปศุ
สัตว์

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชนและ
เพ่ิมความรู้แก่
เกษตรกรใน
ด้านปศุสัตว์ 
เช่น การเล้ียง
สุกร โค กระบือ
 แพะ

 - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้าน
ปศุสัตว์แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลแม่ไร่

  - ร้อยละของ
ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ  -ระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน     
     - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน  
                   
 - คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

    510,000     510,000     510,000     510,000     510,000  - - -รวม 9  โครงการ

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

9 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแม่ไร่

เพ่ือส่งเสริม
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ า
ต าบลให้มีการ
พัฒนาความรู้
เพ่ือน ามา
ถ่ายทอดแก่
ประชาชน

 - ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม
คณะกรรมการศูนย์   
                    - 
ส ารวจข้อมูลด้าน
การเกษตรต าบลแม่ไร่

  ต าบลแม่ไร่มี
ข้อมูลด้าน
การเกษตร 
แผนพัฒนา
การเกษตร และ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีสามารถ
น ามาปฏิบัติได้จริง

 ประชาชนได้รับ
การบริการและ
ความรู้จาก
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรประจ าต าบล

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

8 โครงการอบรมให้ความรู้
การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรท่ี
ใช้ในการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกร

เพ่ือส่งเสริมและ
เพ่ิมทักษะใน
การซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การเกษตรแก่
กลุ่มเกษตรกร

 - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกรเร่ืองการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 
จ านวน 1 คร้ัง

  - ร้อยละของ
ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ  -ระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน     
     - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน  
                   
 - คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000  - - -

นักท่องเท่ียวได้
ศึกษาเรียนรู้

วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและ
ของชนเผ่า 
เพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน

สืบไป

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด,
ททท.
กรมส่งเสริม

รวม ๑  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๓  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการก่อสร้างสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
(Home Stay)

เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ และ
เผยแพร่
วัฒนธรรมชน
เผ่า เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม 
ส่งเสริม
เศรษฐกิจและ
สร้างรายได้แก่
ชุมชน

ก่อสร้างและพัฒนา
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ (Home Stay) 
เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีเผ่าอาข่า
ภายในพ้ืนท่ีหมู่ 6 
ต าบลแม่ไร่
-ก่อสร้างลาน
วัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า,
ลานโล้ชิงช้า
-ก่อสร้างอาคารพัก
แบบโฮมสเตย์ จ านวน 
10 หลัง
-ก่อสร้างอาคาร
ประชาสัมพันธ์และ
ห้องประชุม

 -ร้อยละของ
นักท่องเท่ียว
-จ านวนราษฎร
ในพ้ืนท่ีมีอาชีพ
เสริม มีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000

2 โครงการอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
เพ่ือให้ประชาชนมี
การป้องกันโรค
ระบาด และการ
ปฏิบัติตนท่ีถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนต าบลแม่ไร่         180,000      180,000      180,000      180,000      180,000  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์
-ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
 แข็งแรงไร้
โรคภัย

ส านักปลัด/
เทศบาลต าบล
แม่ไร่ /
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่ไร่

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับการ
ดูแลและ
ป้องกันภัยจาก
โรคติดต่อ

ส านักปลัด/
เทศบาลต าบล
แม่ไร่ /
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     4.๑ แผนงานสาธารณสุข

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการ/กิจกรรม
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อและโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี

เพ่ือป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
ทุกโรคท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี

ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อทุกโรคท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี /
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ และ
จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรค

  - ร้อยละของ
โรคติดต่อท่ี
สามารถระงับได้
 /  อัตราป่วย
ของประชากร
จากโรคติดต่อไม่
เกิน 50 คนต่อ
แสนประชากร

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
งานด้านสาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1-9

เพ่ือให้ราษฎร
ในพ้ืนท่ีมี
ความรู้ความ
ปลอดภัยและ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองและ
ครอบครัวอย่าง
ถูกต้อง

 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อสม.
หมู่ท่ี 1-9

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000   - ประชาชน
ได้รับการดูแล
สุขภาพอย่าง
ท่ัวถึง

ราษฎรในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพท่ีดี

ส านักปลัด ทต.
แม่ไร่/
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่ไร่

     200,000      250,000      300,000      350,000      400,000

    680,000     730,000     780,000     830,000     880,000  - - -รวม 4  โครงการ

4 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลแม่ไร่

เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
 ควบคุมโรค 
แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี

สมทบจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนเงินท่ี สปสช.
สมทบ

  - ร้อยละ 
100 ของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับการ
สร้างเสริม
สุขภาพ กอง
ทุนฯ มีผล
ประเมินสูงกว่า
ปีท่ีผ่านมา

ราษฎรในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพท่ีดี

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
      4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000

แบ่งเบาภาระ
แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนและ
เป็นส่งเสริม
โภชนาการแก่
เด็กนักเรียนใน
พ้ืนท่ี

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

2 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี
หรือยากจนในพ้ืนท่ี

เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน
นักเรียนเรียนดี
หรือยากจนใน
พ้ืนท่ีให้ได้รับ
โอกาสทางการ
ศึกษาท่ีสูงข้ึน

 จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี หมู่ 1-9  
เช่น การจ้าง
นักเรียน-นักศึกษา
ท างานงานในช่วงปิด
ภาคเรียน ฯลฯ

  - ร้อยละของ
นักเรียน-
นักศึกษาใน
พ้ืนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือทาง
การศึกษา

 นักเรียนเรียน
ดีหรือยากจน
ในพ้ืนท่ีให้ได้รับ
โอกาสทางการ
ศึกษาท่ีสูงข้ึน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     5.๑ แผนงานการศึกษา

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม
(นม) แก่เด็กนักเรียนใน
พ้ืนท่ี

เพ่ือสนับสนุน
อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
(นม) แก่เด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ี

 สนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริม(นม) แก่เด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ี 
ได้แก่ ศพด.5 ศูนย์ 
ร.ร.บ้านสันกอง ร.ร.
ป่ากว๋าว-ดอนชัย

 ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 มีส่ือการเรียน
การสอนท่ี
ทันสมัย และ
เพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้เด็กมี
ความฉลาดมาก
ย่ิงข้ึน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา                - 
ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)                     -
 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)     
(ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 -      600,000      600,000      600,000      600,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300
 คน

 เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน
 เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่    ตาม
หนังสือกระทรวง
มหาด ไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ ว
3028 ลงวันท่ี 6
 มิถุนายน 2561

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

4 โครงการจัดต้ังและ
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และเพ่ิม
ช่องทางการ
เรียนรู้ให้แก่
ประชาชน

  - ร้อยละของ
หมู่บ้านท่ีได้รับ
การจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้ประจ า
หมู่บ้าน         -
 จ านวนศูนย์
เรียนรู้ชุมชนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุนใน
รูปแบบต่างๆ

ประชาชนมี
ช่องการในการ
เรียนรู้เพ่ิมมาก
ข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

     120,000      120,000      120,000      120,000      120,000 กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

6 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานศูนย์
อินเตอร์เน็ตชุมชนต าบล
แม่ไร่

1.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์
อินเทอร์เน็ต
ชุมชน    2. 
เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และเพ่ิม
ช่องทางการ
เรียนรู้แก่
ประชาชน

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
อินเทอร์เน็ตชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง

 ศูนย์
อินเทอร์เน็ต
ชุมชนได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
เรียนรู้เพ่ิมมาก
ข้ึน

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และเพ่ิม
ช่องทางการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเท
ศแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี

จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

  - ร้อยละของ
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้รับ
การส่งเสริมการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเท
ศ

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
เรียนรู้เพ่ิมมาก
ข้ึน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากว๋าว หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่
ไร่

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
  มีส่ือการเรียน
การสอนท่ี
ทันสมัย และ
เพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้เด็กมี
ความฉลาดมาก
ย่ิงข้ึน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ากว๋าว หมู่ท่ี 1

 -        30,700  -  -  -  ร้อยละของ
จ านวนเด็กเล็ก
มีพัฒนาการท่ีดี
ข้ึน

เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน
 เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

    4,250,000     4,880,700     4,850,000     4,850,000     4,850,000  - - -รวม 7  โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

เพ่ือเผยแพร่
ศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของ
จังหวัด

  จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จ านวน 1
 แห่ง

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000   - ศูนย์ข้อมูล
การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ี
ได้รับการจัดต้ัง
และสนับสนุน
จากเทศบาล

วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของ
ชาติ ได้รับการ
ท านุบ ารุงและ
ส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว

กองการศึกษา 
และส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

2 โครงการส่งเสริมประเพณี
ย่ีเป็ง (ลอยกระทง)

เพ่ือส่งเสริม 
ท านุบ ารุง
วัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดี
งามท้ังของ
ท้องถ่ินและ
ของชาติ

1.จัดงานประเพณีย่ีเป็ง
(ลอยกระทง) 1 คร้ัง/ปี
  2. สนับสนุน
งบประมาณแก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน
เพ่ือจัดงานประเพณีย่ี
เป็ง

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000   - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม    
     - ร้อยละ
ของความพึง
พอใจต่อผล
ด าเนินงาน

วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและของ
ชาติ ได้รับการ
สืบสานให้อยู่คู่
กับท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๓ การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริม ท านุ
บ ารุงวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงาม
ท้ังของท้องถ่ิน
และของชาติ

1.จัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 1 คร้ัง/ปี

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000   - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม      
   - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและของ
ชาติ ได้รับการ
สืบสานให้อยู่คู่
กับท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

4 โครงการจัดงานประเพณี
โล้ชิงช้าของชนเผ่าอาข่า

เพ่ือส่งเสริม ท านุ
บ ารุงวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงาม
ท้ังของท้องถ่ิน
และของชาติ

จัดงานประเพณีโล้
ชิงช้าของชนเผ่าอาข่า
 1 คร้ัง/ปี  ณ 
บริเวณพิธีหมู่ 5 
และหมู่ 6

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000   - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม      
   - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของ
ชาติ ได้รับการ
ท านุบ ารุงและ
อยู่คู่กับท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

5 โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
เช่น โครงการ/กิจกรรม
การจัดงานพิธีสืบชะตา
แม่น้ าแม่ไร่ , โครงการ
สมโภชและสืบชะตาเมือง
แม่จัน

เพ่ือส่งเสริม ท านุ
บ ารุงวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงาม
ท้ังของท้องถ่ิน
และของชาติ

จัดกิจกรรมเพ่ือสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
อย่างน้อย 2 
โครงการ/กิจกรรม

       25,000        25,000        25,000        25,000        25,000   - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม     
 - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของ
ชาติ ได้รับการ
ท านุบ ารุงและ
อยู่คู่กับท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง (อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือส่งเสริม 
ท านุบ ารุง
วัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดี
งามท้ังของ
ท้องถ่ินและ
ของชาติ

1 โครงการ (อุดหนุน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย)

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000   - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม    
     - ร้อยละ
ของความพึง
พอใจต่อผล
ด าเนินงาน

วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและ
ของชาติ ได้รับ
การท านุบ ารุง
และอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

7 โครงการสานสัมพันธ์คน
สามวัยใส่ใจกันและกัน

เพ่ือส่งเสริมให้
คนในชุมชนได้
อนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และ
เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมเพ่ือ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
แก่ประชาชน เด็ก 
และเยาวชนในพ้ืนท่ี

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000   - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม    
     - ร้อยละ
ของความพึง
พอใจต่อผล
ด าเนินงาน

ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินได้รับ
การสืบสาน 
และอนุรักษ์ให้
อยู่คู่ชุมชน

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือน้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณและเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนคริ
ทราบรมราชชนนีเน่ืองใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
 21 ตุลาคม

เพ่ือให้ประชาชน
ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที
น้อมร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณ และ
ได้แสดงความ
จงรักภักดี

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกิจกรรมวัน
คล้ายวันพระราช
สมภพฯ

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000   - ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีได้ร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้แสดง
ความกตัญญู
กตเวทีน้อมร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และ
แสดงความ
จงรักภักดี

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000

10 โครงการจัดงานวันคริ
สมาสต์

เพ่ือส่งเสริม 
ท านุบ ารุง
ศาสนาในพ้ืนท่ี

จ านวนผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์ในพ้ืนท่ี

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000   - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม  
    - จ านวน
คริสตจักรท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม

ศาสนาได้รับ
การท านุบ ารุง
และอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ศาสนาได้รับ
การท านุบ ารุง
และอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

9 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมศาสนา

เพ่ือส่งเสริม 
ท านุบ ารุง
ศาสนาในพ้ืนท่ี

วัด 6 แห่ง และ
สถานท่ีจัดงาน

  - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม - 
จ านวนวัดท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000

12 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของจังหวัด
เชียงราย ในคราวท่ีจะมี
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 46 “เจียงฮาย
เกมส์”

ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และส่งเสริม
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
 และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ตาม
อ านาจหน้าท่ี

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ร่วมกันแสดงออกถึง
ความมีศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของแต่ละ
ท้องถ่ิน
- มีการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน
- จัดร้ิวขบวน
ศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณะ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของหมู่บ้าน 
ชุมชนและอ าเภอ

 -        30,000  -  -  -  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผลด าเนินงาน

ทุกภาคส่วนใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอ และจังหวัด
เชียงราย ได้มีส่วน
ร่วมในการเป็น
เจ้าภาพการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี 46 (พ.ศ.
2561) “เจียงฮาย
เกมส์”

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

    430,000     460,000     430,000     430,000     430,000  - - -รวม 12 โครงการ

11 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนและพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชน ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชน
ท่ัวไปหันมาเล่น
กีฬา และมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์

สนับสนุนการกีฬา
แห่งประเทศไทย 
จังหวัดเชียงราย

 สนับสนุน
งบประมาณ
อย่างน้อย 1 
โครงการ/ปี

 กิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์
ต่อสังคมได้รับ
การสนับสนุน

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
สถานท่ีออกก าลังกาย 
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่ไร่ หรือ
ภายในเขตต าบลแม่ไร่

เพ่ือให้
ประชาชนมีท่ี
ออกก าลังกาย 
และมีสุขภาพ
แข็งแรง

จ านวน 1 แห่ง ณ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลแม่ไร่

    5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000  ระดับของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง /
ส านักปลัด  
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง /
ส านักปลัด  
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านสังคม
     6.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
 บ ารุงรักษาสนามกีฬา ท่ี
ออกก าลังกาย ลาน
สุขภาพ เคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง หรือในร่ม 
และสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาสนาม
กีฬา ท่ีออกก าลัง
กาย และ
สวนสาธารณะใน
พ้ืนท่ี

สนามกีฬาหรือ
สวนสาธารณะ
ประจ าต าบล หมู่บ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลแม่ไร่

  - จ านวนสนาม
กีฬาหรือ
สวนสาธารณะท่ี
ได้จัดสร้าง/
ระดับของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้ง

เพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ ใน
ต าบลแม่ไร่ได้มี
สนามกีฬากลาง
เพ่ือออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
จัดการแข่งขัน
กีฬาและ
กิจกรรมต่างๆ

สนามกีฬากลางแจ้ง 
1 แห่ง ก่อสร้าง ณ 
สุสานสามัคคีบ้านดง
มะตืน หมู่ท่ี 5 และ
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 6 
ต าบลแม่ไร่

    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000  ร้อยละของ
เยาวชน 
ประชาชนท่ีใช้
สนามกีฬา
อเนกประสงค์

ประชาชนมี
สุขภาพดี 
ห่างไกลยาเสพ
ติด

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด, กกท.
กรมส่งเสริมฯ

4 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาอเนกประสงค์ประจ า
ต าบล

เพ่ือให้ เยาวชน 
ประชาชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ ใน
ต าบลแม่ไร่ได้มี
สนามกีฬากลาง
เพ่ือออกก าลัง
กาย จัดการ
แข่งขันกีฬาและ
กิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้างสนามกีฬา
ฟุตบอลขนาด
มาตรฐาน มีอัฐจรรย์
 มีห้องพักนักกีฬา มี
ห้องน้ า พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 
5,6  ต าบลแม่ไร่

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000  ร้อยละของ
เยาวชน 
ประชาชนท่ีใช้
สนามกีฬา
อเนกประสงค์

ประชาชนมี
สุขภาพดี 
ห่างไกลยาเสพ
ติด

อบจ.เชียงราย
งบจังหวัด, กกท.
กรมส่งเสริมฯ

   10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  - - -รวม 4 โครงการ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
    10,000,000     11,000,000     12,000,000     13,000,000     14,000,000

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,0002 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชนต าบลแม่ไร่

เพ่ือสร้าง
สวัสดิการท่ี
ม่ันคงแก่คนใน
ชุมชน

กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
สวัสดิการชุมชน

 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ /
 ระดับ
ความส าเร็จของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านสังคม
     6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ
 และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือสนับสนุน
เบ้ียยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ติดเช้ือ และ
ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเช้ือ และ
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี 
จ านวน 12 คร้ัง

 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติดเช้ือ 
และผู้ด้อยโอกาส
ในพ้ืนท่ีได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณตาม
หลักเกณฑ์

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติดเช้ือ
และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000

ผู้ติดเช้ือมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้
พิการให้
สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขและ
ประกอบอาชีพ
ได้

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ในพ้ืนท่ี

 ร้อยละของผู้
พิการได้เข้าร่วม
กิจกรรม/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

 ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน มีรายได้ไม่
เป็นภาระต่อ
ผู้อ่ืน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มผู้ติดเช้ือ

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมและ
เปิดโอกาสให้
กลุ่มผู้ติดเช้ือได้
ท ากิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์
ตามศักยภาพ

กิจกรรมเพ่ือกลุ่มผู้ติด
เช้ือในพ้ืนท่ี

 ร้อยละของผู้
ติดเช้ือได้เข้า
ร่วมกิจกรรม/
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

6 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ก่ิงกาชาดอ าเภอ
แม่จัน

เพ่ือส่งเสริม
การด าเนิน
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
สังคม

สนับสนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอแม่จันเพ่ือ
ด าเนินโครงการ
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม

          30,000           30,000           30,000           30,000           30,000  สนับสนุน
งบประมาณอย่าง
น้อย 1 โครงการ/ปี

 กิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์
ต่อสังคมได้รับ
การสนับสนุน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

   10,140,000    11,140,000    12,140,000    13,140,000    14,140,000  - - -

 ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ใน
พ้ืนท่ีมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน ไม่
เป็นภาระต่อ
ผู้อ่ืน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

5 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้

เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ให้
สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ในพ้ืนท่ี

 ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
สงเคราะห์จาก
เทศบาล

รวม ๖ โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000

       50,000      100,000      100,000      100,000      100,000

ครูผู้ดูแลเด็ก
และเด็กเล็กใน
พ้ืนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้
เพ่ิมพูนทักษะ

กองการศึกษา /
 เทศบาลต าบล
แม่ไร่

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาแกน
น าผู้สูงอายุให้มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม

จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม

 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้
ร่วมกิจกรรม/
ระดับความพึง
พอใจ

แกนน า
ผู้สูงอายุมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่/ชมรม
ผู้สูงอายุต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านสังคม
     6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด เทศบาลต าบลแม่ไร่

เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรม การ
พัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้
แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
และเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบาลต าบลแม่ไร่

 จัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 
คร้ัง/ปี  และ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็ก
และเยาวชน

ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้
รวมกลุ่มท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์และ
เกิดความ
สามัคคีในกลุ่ม

จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รวมกลุ่ม
และท ากิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

 ร้อยละของ
เด็กและ
เยาวชนใน
พ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีได้เกิด
ความรักความ
สามัคคีและท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์

ส านักปลัด /
กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรี

เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาแกน
น าผู้สูงอายุให้มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม
และด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน

จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรี

 ร้อยละของ
กลุ่มสตรีท่ีได้
ร่วมกิจกรรม/
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

กลุ่มพัฒนา
สตรีมีความรู้
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม
และด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

6 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี

เพ่ือบูรณาการ
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี

จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบาย
รัฐบาลในพ้ืนท่ีต าบล
แม่ไร่

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  ระดับ
ความส าเร็จ
ของการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีลดลง

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

7        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
แม่จัน

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณ
ด าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภอ
แม่จัน

สนับสนุน
งบประมาณแก่ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอแม่จัน

 ให้การ
สนับสนุนอย่าง
น้อย 1คร้ัง/ปี

ปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีลดลง

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

5 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี 
และพัฒนา
ตนเองตาม
ศักยภาพของ
แต่ละคน

จัดท าหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้สูงอายุใน
พ้ืนท่ี

 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีท่ี
เข้าร่วม
โครงการ/ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน/
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน มี
สุขภาพจิตดี 
สุขภาพกาย
แข็งแรง มี
ความสามารถท่ี
ได้รับการยอมรับ
จากลูกหลาน มี
ความสุขในชีวิต
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000

9 โครงการสนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอแม่จัน

เพ่ือส่งเสริม
การด าเนิน
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
สังคม

สนับสนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอ าเภอแม่
จันเพ่ือด าเนิน
โครงการกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ และวัน
สตรีสากล

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  สนับสนุน
งบประมาณ
อย่างน้อย 2 
โครงการ/ปี

กลุ่มพัฒนา
สตรีมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและ
เกิดความสามัคคี

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

8 โครงการสนับสนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณ
ด าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัด
เชียงราย

สนับสนุน
งบประมาณแก่ศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
เชียงราย

 ให้การ
สนับสนุนอย่าง
น้อย 1คร้ัง/ปี

ปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีลดลง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการส่งเสริมแข่งขัน
กีฬาสหวิทยาเขตสุดถ่ินไทย

-เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
ของสหวิทยา
เขตสุดถ่ินไทย
ได้มีโอกาศเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬา ตามท่ีตน
ถนัด

-นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของสห
วิทยาเขตสุดถ่ินไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน
อย่างน้อย 1,500 คน

         5,000  -  -  -  - 

-เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา 
ของสหวิทยา
เขตสุดถ่ินไทย
ได้มีโอกาสออก
ก าลังกายด้วย
การเล่นกีฬา

-นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของสห
วิทยาเขตสุดถ่ินไทย 
อย่างน้อย 1,500 คน
 มีสุขภาวะทางร่าง
การและลักษณะจิต
สังคม

 -นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ของสหวิทยา
เขตสุดถ่ินไทย
มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
 ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ของสหวิทยา
เขตสุดถ่ินไทย
มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ต่อข้อ ๗) กองการศึกษา /
 เทศบาลต าบล
แม่ไร่

-นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาของสห

วิทยาเขตสุดถ่ินไทย 

เข้าร่วมการแข่งขัน มี

น ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้

ชนะ รู้อภัย มีระเบียบ

วินัยในการแข่งขัน

-เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษา

ระดับ
มัธยมศึกษา 
จัดการแข่งขัน

กีฬาเพ่ือ
คัดเลือกเป็น
นักกีฬา ใน

ระดับสูงข้ึนไป

-นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของสห
วิทยาเขตสุดถ่ินไทย 
อย่างน้อย 1,500 
คนมีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม

 -นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ของสหวิทยา
เขตสุดถ่ินไทย
มีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม

 -คณะครู 
บุคลากร และ
นักเรียนของสห
วิทยาเขตสุดถ่ิน
ไทยมี
สุนทรียภาพท้ัง
สุขภาพร่างกาย
และจิตใจ  
นักเรียนของสห
วิทยาเขตสุดถ่ิน
ไทยมีความ
สามัคคีภาพใน
กลุ่ม สามารถ
แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้
อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย  ฯลฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

 -  -      100,000        10,000        10,000

12 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนต าบลแม่ไร่

1.เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ของคนใน
ครอบครัว
2.เพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับกฎ
จราจร และพิษ
ภัยเก่ียวกับยา
เสพติด

๒๐ ครอบครัว - - - - -  เชิงปริมาณ
-จ านวน 60 คน 
20 ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
1.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ และการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด
2.ลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในครอบครัว

 1.คนใน
ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ท่ี
ดีข้ึน
2.ยาเสพติด
ลดลง

งานพัฒนาชุมชน
ส านักปลัด ทต.
แม่ไร่

    515,000     560,000     660,000     570,000     570,000  - - -

งานพัฒนา
ชุมชน      
ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

รวม 12 โครงการ

11 โครงการเวทีแรกเปล่ียน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมแรก
เปล่ียนการ
เรียนรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตและช่วย
คุณภาพชีวิตให้
ผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี

จัดเวทีแรกเปล่ียน
การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้สูงอายุใน
พ้ืนท่ีและใกล้เคียง

 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีท่ี
เข้าร่วม
โครงการ/ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน/
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน มี
สุขภาพจิตดี 
สุขภาพกาย
แข็งแรง มี
ความสามารถท่ี
ได้รับการยอมรับ
จากลูกหลาน มี
ความสุขในชีวิต
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาชมรมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอแม่จัน

พัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาในพ้ืนท่ี 
เสริมสร้างความ
สามัคคี
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี

เข้าการแข่งขันกีฬา
ชมรมฯ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ราษฎรในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพ
แข็งแรง และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี
 มีความรัก
ความสามัคคี

กองการศึกษา/ 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

กองการศึกษา/ 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลแม่ไร่

พัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาในพ้ืนท่ี 
เสริมสร้างความ
สามัคคี
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 1 คร้ัง/ปี

จ านวน
กิจกรรมกีฬาท่ี
ได้ด าเนินการ/
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ราษฎรในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพ
แข็งแรง และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี
 มีความรัก
ความสามัคคี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านสังคม
     6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า

หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000

     70,000      70,000      70,000      70,000      70,000

   240,000    240,000    240,000    240,000    240,000  - - -

กองการศึกษา/ 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

รวม 4 โครงการ

4 โครงการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองออกก าลัง
กาย  ให้แก่หมู่บ้าน และศูนย์
กีฬาประจ าต าบล

พัฒนาและส่งเสริม
การออกก าลังกาย 
และการกีฬาในพ้ืนท่ี

ราษฎรในพ้ืนท่ี  ร้อยละร้อย
ของหมู่บ้าน
ได้รับการ
สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา

ประชาชนรัก
การออกก าลัง
กาย และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

3 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเปตอง แม่ไร่ลีค

พัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาในพ้ืนท่ี 
เสริมสร้างความ
สามัคคี
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี

จัดกิจกรรมกีฬาเปตอง
 1 คร้ัง/ปี

 ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ราษฎรในพ้ืนท่ี
มีสุขภาพ
แข็งแรง และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี
 มีความรัก
ความสามัคคี

กองการศึกษา/ 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

 158



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    700,000     700,000  1,000,000     500,000     500,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสภาเทศบาล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล
 และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสภา
เทศบาล

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000  ร้อยละของ
สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล
แม่ไร่ท่ีได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา
ความรู้

 ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของฝ่ายสภา
เทศบาลสูงข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

 มีผู้บริหาร
ท้องถ่ินและ
สมาชิกสภา
ท้องถ่ินเป็น
ตัวแทนของ
ประชาชนเพ่ือ
บริหารงาน
เทศบาล

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๖ การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ การเมืองการบริหาร

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     7.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือจัดการ
เลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน
กรณีมีต าแหน่งว่าง

จัดการเลือกต้ังกรณี
ต าแหน่งส าหรับ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลแม่ไร่

 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัดการ
เลือกต้ัง

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรเพ่ือ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จัดส่งผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล
เข้ารับการศึกษา อบรม
 ศึกษาดูงาน

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้
ในสายงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ในแต่ละปี

 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 
และการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลสูงข้ึน 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่พนักงาน
และเจ้าหน้าท่ี

เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
พนักงานให้มี
จริยธรรมท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 
และสัตยาบันเพ่ือ
ร่วมสร้าง "จังหวัด
ใสสะอาด อ าเภอ
ใสสะอาด และ
อปท.ใสสะอาด"

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลแม่ไร่

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000   - ร้อยละของ
ผู้ร่วมกิจกรรม/
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีมี
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ท้องถ่ินเป็นไป
ด้วยความสุจริต 
โปร่งใส 
ปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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161

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

เพ่ือพัฒนาการ
ส่ือสารภาษา 
ต่างประเทศแก่
พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี

จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศแก่
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลแม่ไร่

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000   - พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 90/ระดับ
ความส าเร็จของ
โครงการ

 พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีมี
ทักษะในการ
ส่ือสาร
ภาษาต่างประเท
ศเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

6 โครงการจัดท าข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลและ
พัฒนาการ
ให้บริการในการ
จัดเก็บภาษีในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลแม่ไร่

จัดท าแนวเขตและ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินครบร้อยละ 
100

    250,000     250,000     250,000     250,000     250,000  จัดท าแนวเขต
และข้อมูลแผน
ท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินครบ
ร้อยละ 100

 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
คลังสูงข้ึน 
ประชาชน
ได้รับบริการท่ี
รวดเร็ว

กองคลัง /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ราษฎรเก่ียวกับการช าระภาษี

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ และทราบ
ถึงหน้าท่ีของ
ประชาชนในการ
เสียภาษี และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการช าระภาษี /
กิจกรรมเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการช าระภาษี

      30,000       30,000       30,000       30,000       30,000   - ร้อยละของผู้
ร่วมกิจกรรม/
ระดับ
ความสามารถใน
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เทศบาล

 ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
การช าระภาษี 
เทศบาลจัดเก็บ
รายได้ได้มากข้ึน

กองคลัง /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

8 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี 
ราชพิธี

เพ่ือสนับสนุนงาน
รัฐพิธี ราชพิธี วัน
ส าคัญต่างๆ  เพ่ือ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และประเทศชาติ

ด าเนินการเอง และ
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  ส่งเสริมและ
ด าเนินงาน
ประกอบรัฐพิธี 
อย่างน้อย 5 
กิจกรรม/ปี

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
 เกิดความรัก
ความสามัคคี

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการ/กิจกรรม ประชาร่วม
ใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี 
เพ่ือความปรองดองและ
สมานฉันท์ฯ และส่งเสริมและ
สร้างจิตส านึกประชาธิปไตย
แก่ประชาชน

เพ่ือสร้างความ
ปรองดอง และ
สมานฉันท์ ให้
ประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกอาชีพในหมู่บ้าน/
ชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกันอันจะเป็น
การสร้างความ
เข้มแข็ง ความรัก 
ความสามัคคี ลด
ความขัดแย้ง และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
มีจิตส านึกให้มีความ
รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองประชาธิปไตยแก่
ประชาชน

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ / 
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมี
จิตส านึก
ประชาธิปไตย 
มีความรัก 
ความสามัคคี
ในชุมชน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายส าหรับ
ประชาชน และการเข้าถึง
บริการของรัฐ

เพ่ือส่งเสริมและ
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายส าหรับ
ประชาชนแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ประชาชนในพ้ืนท่ี       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ด้าน
กฎหมายเพ่ิม
มากข้ึน / ระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และ
เปิดโอกาสแก่
ประชาชนใน
การเข้าถึง
บริการของรัฐ

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

11 โครงการพัฒนา ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบอินเทอร์
เน็ท เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเว็บไซต์ประจ าองค์กร

เพ่ือให้บริการและ
เพ่ิมช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารแก่
ประชาชน

1.พัฒนา ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบอิน
เทอร์เน็ทขององค์กร   
 2.พัฒนา เว็บไซต์
ประจ าองค์กร

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  ประสิทธิภาพ
ของระบบ
อินเตอร์เน็ท
และคุณภาพ
ของเว็บไซต์

เพ่ิมช่องทางใน
การรับรู้
ข่าวสารของ
ประชาชน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลแม่ไร่

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล เพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน

จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและ
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  มีข้อมูล
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ/
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมี
ช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมมากข้ึน 
เทศบาลมี
ช่องทางในการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ด าเนินงาน และ
การให้บริการ
สาธารณะ

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

13 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 
และหนังสือหรือวารสารอ่ืนๆ
 เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน

เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ แก่
ประชาชน

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวัน หรือวารสาร
อ่ืนๆ ให้บริการแก่
ประชาชน ณ ส านักงาน
เทศบาล

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  หนังสือพิมพ์
รายวันอย่าง
น้อย 20 ฉบับ/
เดือน       
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เพ่ิมช่องทางใน
การรับรู้
ข่าวสารของ
ประชาชน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานท่ีกลาง เพ่ือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ (อ าเภอแม่จัน)

เพ่ือให้มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็น
สถานท่ีกลาง ท า
หน้าท่ีในการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน ฯ

1 โครงการ       45,000       45,000       20,000       20,000       20,000  สนับสนุน
งบประมาณ
อย่างน้อย 1 
คร้ัง/ปี

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
ระดับอ าเภอ
และมีเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการ
สถานท่ีกลาง
พร้อมส าหรับ
การให้บริการ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อ

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

   2,155,000    2,155,000    2,430,000    1,930,000    1,930,000  - - -รวม 14 โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000  ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
 และการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลสูงข้ึน 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๖ การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ การเมืองการบริหาร

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย เพ่ิม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
ยานพาหนะเพ่ือใช้ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ

 ร้อยละ 100 ของ
เหตุสาธารณะภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือทันที/
ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

เพ่ือป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล ให้
ความรู้ และ
อ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจรแก่
ประชาชน

ต้ังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาล จ านวน 2 
คร้ัง

       50,000         50,000        50,000       50,000       50,000  ประชาชน
ได้รับการ
อ านวยความ
สะดวก/
จ านวน
อุบัติเหตุลดลง
จากปีท่ีผ่านมา

 ประชาชน 
นักท่องเท่ียว 
และผู้สัญจร
ได้รับบริการท่ี
มีประสิทธิภาพ
 จ านวน
อุบัติเหตุลดลง

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการจัดอบรม
ให้ความรู้และ
อบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันฯ และ
กิจกรรมวัน อปพร.

เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้ พัฒนา
ศักยภาพและ
ทบทวนความรู้การ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่
สมาชิก อปพร. 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันฯและ
การจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์
เน่ืองในวัน อปพร.
และทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิก
 (อปพร.)

จัดอบรมให้ความรู้และ
อบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร. ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันฯ และ
กิจกรรมวัน อปพร.

     200,000      200,000      200,000     200,000     200,000  ร้อยละ 100 
ของสมาชิก 
อปพร. หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการ
ป้องกันฯ ผ่าน
การอบรมหรือ
ทบทวน/ระดับ
ความส าเร็จ
ของการอบรม

 สมาชิก อป
พร.และ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการ
ป้องกันฯ ได้
อบรมหรือ
ทบทวนความรู้
และมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานสูงข้ึน

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

4 โครงการฝึกอบรม
และให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และภัย
ธรรมชาติ

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้เรียนรู้
วิธีการป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยในบ้านเรือน 
และภัยธรรมชาติ
อ่ืนๆ

จัดอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี/จัด
กิจกรรมค่ายเยาวชน
อาสาป้องกันภัย

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000  ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม/ระดับ
ความส าเร็จของ
โครงการ

 ราษฎรในพ้ืนท่ีมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมากข้ึน

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

     400,000      400,000      400,000     400,000     400,000

6 โครงการขับข่ี
ปลอดภัย 
เสริมสร้างวินัยใน
การจราจร

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจ
ในระเบียบ
กฎหมายใน
การจราจร และ
มีจิตส านึกการ
ขับข่ีให้ปลอดภัย

จัดกิจกรรมอบรม และ
รณรงค์ในพ้ืนท่ี

       30,000 30,000 30,000       30,000       30,000   จ านวน
ประชาชนท่ีร่วม
โครงการ/จ านวน
อุบัติเหตุลดลง
จากปีท่ีผ่านมา

  ประชาชนมี
ระเบียบวินัย มี
จิตส านึกในการ

ขับข่ีปลอดภัยมาก
ข้ึน อุบัติเหตุลดลง

 ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

5 โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานของ
ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลแม่ไร่

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
การบริการ
อย่างท่ัวถึง 
รวดเร็ว พ้น
ภาวะเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ลด
อัตราการ
เสียชีวิตและ
ทุพพลภาพ

สนับสนุนการด าเนินงานของ
 ศูนย์ เช่น จัดซ้ือ
รถพยาบาลฉุกเฉิน จัดซ้ือ
วัสดุปกรณ์ การจัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
หลักสูตรแพทย์ฉุกเฉิน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ

 ร้อยละร้อย
ของเหตุฉุกเฉิน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
บริการอย่าง
ทันท่วงที / 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อผลการ
ด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 70

ประชาชน
ได้รับการ
บริการอย่าง
ท่ัวถึง รวดเร็ว 
พ้นภาวะ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
 ลดอัตราการ
เสียชีวิตและ
ทุพพลภาพ

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล

แม่ไร่
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการติดต้ัง
กระจกส่องทางโค้ง
 ตรงจุดทางแยก 
หรือทางโค้งท่ี
อันตรายทุกจุดใน
หมู่บ้าน

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนถนน

หมู่ท่ี 1-9 ต าบลแม่ไร่  - - 180,000 20,000 20,000   จ านวน
ประชาชนท่ีร่วม
โครงการ/จ านวน
อุบัติเหตุลดลง
จากปีท่ีผ่านมา

  ประชาชนมี
ระเบียบวินัย มี
จิตส านึกในการ

ขับข่ีปลอดภัยมาก
ข้ึน อุบัติเหตุลดลง

 ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล

แม่ไร่

        880,000         880,000      1,060,000       900,000        900,000  - - -รวม 7 โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

    2,000,000      2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000

    2,000,000     2,000,000     2,000,000   2,000,000    2,000,000  - - -รวม 1 โครงการ

     ๑.2 งบกลาง
1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนจากเหตุ
สาธารณภัย

1.เพ่ือให้การ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยสามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที
 2.เพ่ือเยียวยาผู้
ประสบสาธารณ
ภัยตามหลักเกณฑ์

สนับสนุนงบประมาณ 
หรือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี

 ร้อยละ 100 
ของผู้ประสพภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ/ระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผล
การด าเนินงานของ
เทศบาล

 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับการ
บริการในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ
สูงข้ึน

ส านักปลัด /
เทศบาลต าบล
แม่ไร่
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173

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  ประชาชนมี
ความรู้ และ
ทักษะการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงาน
เทศบาลเพ่ิม
มากข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๖ การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๖ การเมืองการบริหาร

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการเทศบาล
เคล่ือนท่ีพบประชาชน

เพ่ือการประชุม
ประชาคมเชิง
ปฏิบัติการ 
(ประชาคม
หมู่บ้าน) เพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินและ
ส่งเสริมการ
ประชาคม
รับทราบปัญหา
และความ
ต้องการของ
ราษฎรในพ้ืนท่ี 
ให้บริการ ให้
ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 
แก่ประชาชน

1. ร่วมประชาคม
หมู่บ้านเพ่ือทบทวน
แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาเทศบาล 9
 หมู่บ้าน                 
2.กิจกรรมสัญจร
ให้บริการประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน/
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
หมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) หมู่ท่ี 
1 - 9 ต าบลแม่ไร่

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000  ประสิทธิภาพ
ของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดท าแผนฯ 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

แผนพัฒนา
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ
สูงข้ึน

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

       75,000        75,000        75,000        75,000        75,000  - - -รวม 3 โครงการ

2 โครงการส่งเสริม
กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนสู่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินแบบ
บูรณาการ

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินใน
ทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพโดย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

1. ส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชน     2.
บูรณาการแผนชุมชน
ในระดับต าบล        
  3.จัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

 ร้อยละ
โครงการท่ีมา
จากการบูรณา
การแผนชุมชน
ระดับต าบลได้
บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา
สามปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
ต าบลได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
การบูรณาการ
ในระดับต าบล 
มีแผนพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และชุมชน
เข้มแข็ง

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
แม่ไร่

174
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เทศบาลต าบลแมไ่ร ่อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 

 

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดั ที ่1 การพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการคา้ การลงทุน และบรกิารโลจสิตกิส์เชือ่มโยงกลุ่มจงัหวดั กลุม่อาเซยีน+6 และ GMS 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิติกสเ์ชือ่มโยงกลุม่จังหวดั กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
 1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นห้วยไร่ หมู่ 
๖ และ บ้านดงมะตืน 
หมู่ 5 ต.แม่ไร่ เชื่อม 
บ้านป่าซางน้อย หมู่ 5  
ต.แม่ค า 

เพื่อประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 7,380 ตาราง
เมตร 
 

3,876,000 
 

3,876,000 
 

3,876,000 
 

3,876,000 
 

3,876,000 จ านวนพาหนะ
ท่ีสัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และรางระบาย
น้ า ซอย 9 หมู่ท่ี 1 
บ้านป่ากว๋าว เชื่อม
ซอย 1 บ้านสันนา  
ต.แม่ค า และซอย 4 
บ้านฮ่องแฮ่ ต.แม่ไร่ 
 

เพื่อประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ทางน้ าไหลสะดวก 

ท่อระบายน้ า กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 1.00 
เมตร จ านวน 400 ลูก 
พร้อมบ่อพัก 
ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนพาหนะ
ท่ีสัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม ซอย 
14-15 หมู่ 8 บ้าน
ดอนชัย  
ต.แม่ไร่ 

เพื่อให้ทางน้ าไหล
สะดวก แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหล
หลาก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ซอย 14-15 หมู่ 8 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนผู้
ได้รับ
ผลกระทบ
ลดลง 

การคมนาคม
ทางน้ าสะดวก
และรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

4. โครงการขยายถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ลอดเหล่ียมใส่
ตะแกรงหรือฝาปิด 
พร้อมบ่อพัก ซอย 
14 และหรือ ซอย 
15 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและการระบาย
น้ าสะดวก 

1 โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว การ
ระบายน้ า
สะดวก 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 3/1 
หมู่ท่ี 3 เชื่อม หมู่ท่ี 
1 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่
ไร่ และเทศบาลต าบล
สายน้ าค า 
 

เพื่อประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคมไปมา
ระหว่างต าบล
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 จ านวน
พาหนะท่ี
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.และพนัง
เรียงหินถนนด้านหลัง
บัวบานรีสอร์ท (เขต
ติดต่อเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ อ าเภอแม่
สาย) 
 

เพื่อประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคมไปมา
ระหว่างต าบล
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 120 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
พาหนะท่ี
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างพนัง
เรียงหินยาแนว หมู่ท่ี 
2 ซอย 15 
 
 

เพื่อให้ทางน้ าไหล
สะดวก แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหล
หลาก 

ก่อสร้างพนังเรียงหิน 
กว้าง 2 เมตร ยาว 100 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนพนัง
เรียงหินท่ีได้
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

การคมนาคม
ทางน้ าสะดวก
และรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

8. โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนนและพนัง
เรียงหิน หมู่ 7 ซอย 5 
เขตติดต่อ หมู่ท่ี 10 
อ.แม่ฟ้าหลวง 
 
 

เพื่อประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ทางน้ าไหลสะดวก 

ก่อสร้างซ่อมแซมถนน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร พร้อมก่อสร้างพนัง
เรียงหิน กว้าง 2 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนพาหนะ
ท่ีสัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

9. โครงการก่อสร้าง
สะพานลอยหน้าตลาด
สันกอง หมู่ 7 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎร และลดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างสะพานลอยข้าง
ทางหลวง จ านวน 1 
แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
อุบัติเหตุลดลง 

จ านวนราษฎรมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมทางหลวง 
อบจ.เชียงราย 

งบจังหวัด 
กรมส่งเสริมฯ 

 
10. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล./ยางมะตอย 
ซอย 9 บ้านป่ากว๋าว 
หมู่ 1 ถึงบ้านสันนา 
หมู่ 5 ต าบลแม่ค า 
 
 

เพื่อประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมไปมาระหว่าง
ต าบลโดยสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 จ านวนพาหนะ
ท่ีสัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หรือยาง
มะตอย เชื่อมหมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 8 และ
หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่ไร่ 
เชื่อมต่อเขตเทศบาล
สายน้ าค า ต าบลแม่
ค า 
 

เพื่อประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคมไปมา
ระหว่างต าบล
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
พาหนะท่ี
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.หรือยางมะ
ตอย บ้านห้วยไร่ หมู่ 
๖ ต าบลแม่ไร่ อ.แม่
จัน ผ่านบ้านสันกอง 
หมู่ ๗ ต าบลแม่ไร่ อ.
แม่จัน เชื่อมบ้านห้วย
น้ าขุ่น ต าบลแม่ฟ้า
หลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
 

เพื่อประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคมไปมา
ระหว่างต าบล
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
พาหนะท่ี
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพิ่มมากขึ้น 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

13. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ยางมะ
ตอย  ซอย 9 บ้าน
ป่ากว๋าว หมู่ท่ี 1 
เชื่อมบ้านป่าสักขวาง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ไร่ 
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก และรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จุดเริ่มต้น
ตั้งแต่บ้านดงมะตืน 
หมู่ท่ี 5 สิ้นสุดบ้าน
ห้วยไร่ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

1 โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอย
เชื่อมต าบลแม่ไร่-แม่
ค า-แม่ฟ้าหลวง 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก และรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
4,500 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

16. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาเปิด-ปิด 
ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข 
ชร.ถ.111-01 (สาย
ทางบ้านดอนชัย-
บ้านห้วยไร่) 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก และรวดเร็ว 
ทางน้ าไหลสะดวก 

รางระบายน้ าข้างละ 
0.7 เมตร ยาว 800 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก และ
รวดเร็ว ทางน้ า
ไหลสะดวก 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

17. โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อจ่าย
เข้าระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9 
 

เพื่อป้องกันระบบ
จ่ายไฟเข้าระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ รักษา
อายุการใช้งานของ
ระบบไฟฟ้าของประปา 
 

หมู่ท่ี 1-9 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ระบบประปามี
มาตรฐาน 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสริมฯ 
 

รวม 17 โครงการ 85,576,000 85,576,000 85,576,000 85,576,000 85,576,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่5  การบรหิารจดัการพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณ์และยัง่ยนื 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าระดับต าบล 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์
มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ จ านวน  1 
แห่ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่
ฟ้าหลวง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

น้ าไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า
พื้นท่ีการเกษตร
ของเกษตรกรใน
พื้นท่ี ลดการ
เกิดน้ าท่วมใน
ฤดูฝน 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสรมิฯ 
กรมชลประทาน 

2. โครงการขุดลอกล า
เหมืองน้ าแม่ค า  

เพื่อให้ทางน้ าไหล
สะดวก และส่งน้ าเข้า
พื้นที่การเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ลด
การเกิดน้ าท่วมในฤดู
ฝน 
 
 
 
 

ขุดลอกล าเหมืองน้ า
แม่ค า ร่วมกับเทศบาล
แม่ค า และเทศบาล
สายน้ าค า ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

น้ าไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า
พื้นท่ีการเกษตร
ของเกษตรกรใน
พื้นท่ี ลดการ
เกิดน้ าท่วมใน
ฤดูฝน 

อบจ.เชียงราย 
ทต.สายน้ าค า 

ทต.แม่ค า 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตส่งน้ า หมู่ที่ 

3 

เพื่อให้ทางน้ าไหล
สะดวก และส่งน้ าเข้า
พื้นที่การเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ลด
การเกิดน้ าท่วมในฤดู

ฝน 
 
 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าสัก
ขวาง  ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร  สูง 
1.50 เมตร  ยาว 

1,000 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

น้ าไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า
พื้นท่ีการเกษตร
ของเกษตรกรใน
พื้นท่ี ลดการ
เกิดน้ าท่วมใน
ฤดูฝน 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสรมิฯ 
กรมชลประทาน 

4. โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าตามล า
เหมือง ต าบลแม่ไร ่

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์
มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ตามล าเหมืองแมไ่ร่ 
รวม 7 แห่ง 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

น้ าไหลสะดวก 
และส่งน้ าเข้า
พื้นท่ีการเกษตร
ของเกษตรกรใน
พื้นท่ี  

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสรมิฯ 
กรมชลประทาน 

รวม 4 โครงการ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่5  การบรหิารจดัการพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณแ์ละยัง่ยนื 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
 

เพื่อจัดการ บ าบดัและ
แก้ไขปัญหาขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลูใน
พื้นที ่

ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการ
บริหารจดัการขยะมลู
ฝอย จัดหาที่ท้ิงขยะ 
จัดซื้อถังขยะ 
โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ โครงการ
จัดซื้อ/จดัหา/ติดตั้ง
เตาเผาขยะ/ที่จัดเก็บ
ขยะ/จ้างเหมาบริการ
จัดเกบ็ขยะมูลฝอย 
โครงการสร้าง
จิตส านึกการคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หมู่บ้านต้นแบบสร้าง
จิตส านึกการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน ฯลฯ 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - จ านวนขยะ
ลดลง 
ประชาชนมี
จิตส านึก
รักษา
สิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

ปัญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นท่ี
ได้รับการแก้ไข 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

รวม 1 โครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ที ่3  การด ารงฐานวฒันธรรมลา้นนา เพื่อเพิม่มลูคา่การทอ่งเที่ยวเชงิวฒันธรรม เชงินเิวศและเชงิสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่2  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
 1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (Home 
Stay) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และเผยแพร่วัฒนธรรม
ชนเผ่า เป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านวัฒนธรรม 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สร้างรายได้แก่ชุมชน 

ก่อสร้างและพัฒนา
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (Home Stay) 
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีเผ่าอาข่า
ภายในพื้นที่หมู่ 6 
ต าบลแมไ่ร ่
-ก่อสร้างลาน
วัฒนธรรมชนเผา่อาข่า
,ลานโล้ชิงช้า 
-ก่อสร้างอาคารพัก
แบบโฮมสเตย์ จ านวน 
10 หลัง 
-ก่อสร้างอาคาร
ประชาสมัพันธ์และ
ห้องประชุม 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ร้อยละของ
นักท่องเท่ียว 
-จ านวนราษฎร
ในพื้นท่ีมีอาชีพ
เสริม มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

นักท่องเท่ียวได้
ศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของ
ชนเผ่า เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน
สืบไป 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด, 

ททท. 
กรมส่งเสรมิฯ 

รวม 1 โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ที ่4  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชวีติเพื่อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เปน็สขุ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
ก่อสร้างสนาม
กีฬา
อเนกประสงค์
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ เยาวชน 
ประชาชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ ใน
ต าบลแม่ไร่ได้มี
สนามกีฬากลางเพื่อ
ออกก าลังกาย 
จัดการแข่งขันกีฬา
และกิจกรรมต่างๆ 
 

ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลขนาด
มาตรฐาน มีอัฐจรรย์ มีห้องพัก
นักกีฬา มีห้องน้ า พื้นที่หมู่ท่ี 5,6  
ต าบลแมไ่ร ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละของ
เยาวชน 
ประชาชน ใช้
สนามกีฬา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด, 

กกท. 
กรมส่งเสรมิฯ 

2. โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
สถานท่ีออก
ก าลังกาย พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 
ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบล
แม่ไร่ หรือ
ภายในเขตต าบล
แม่ไร ่

เพื่อให้ประชาชนมีท่ี
ออกก าลังกาย และ
มีสุขภาพแข็งแรง 

จ านวน 1 แห่ง ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่ไร ่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระดับของ
ความพึงพอใจ
ของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
พื้นท่ีมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด, 

กกท. 
กรมส่งเสรมิฯ 



185 
 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการ
ก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลมาตร
ฐานกลางแจ้ง 

เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ ใน
ต าบลแม่ไร่ได้มี
สนามกีฬากลางเพื่อ
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จัดการ
แข่งขันกีฬาและ
กิจกรรมต่างๆ 

สนามกีฬากลางแจ้ง 1 แห่ง 
ก่อสร้าง ณ สสุานสามัคคีบา้นดง
มะตืน หมู่ที่ 5 และบา้นห้วยไร่ หมู่
ที่ 6 ต าบลแม่ไร ่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ
เยาวชน 
ประชาชนท่ี
ใช้สนามกีฬา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด, 

กกท. 
กรมส่งเสรมิฯ 

4. โครงการจดัซื้อ
รถบรรทุกระบบ
ผลิตน้ าบริโภค
เคลื่อนที่ด้วย
เทคโนโลยีเมม
เบรน ขนาด
ก าลังผลติ 
๓,๕๐๐ ลิตรต่อ
ช่ัวโมง 

เพื่อจัดหาน้ า
สะอาดเพื่อการ
บริโภคอุปโภคแก่
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อรถบรรทุกระบบผลิตน้ า
บริโภคเคลื่อนที่ จ านวน 1 คัน โดย
มีลักษณะเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ 
ติดตั้งระบบผลิตน้ าบริโภคเคลื่อนที่ 
ด้วยเทคโนโลยเีมมเบรน สามารถ
ผลิตน้ าบริโภคได้ ไม่น้อยกว่า 
3,500 ลิตรต่อช่ัวโมง ที่ความขุ่น
น้ าดิบ 100 NTU คุณภาพ
น้ าประปาท่ีผลิตได้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค  มอก.257/2549 หรือ 
ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก 
(WHO) 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภคท่ีสะอาด
และเพียงพอ 

อบจ.เชียงราย, 
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย, 
กรมส่งเสรมิฯ 

รวม 2 โครงการ 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ที ่6 การรักษาความมัน่คง และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่๔ การพฒันาคุณภาพชวีติและการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร 
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้ง
โทรทัศน์กล้องวงจร
ปิด (CCTV)  
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
รักษาความปลอดภัย 
แก้ไขปัญหาจราจร
การลดอุบตัิเหตุ 
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือกรณีเกิด
อุบัติเหตไุด้อย่าง
ทันท่วงที 
 

บ้านป่ากว๋าว หมู่ 1  
บ้านสันกอง หมู่ ๒ 
บ้านป่าสักขวาง หมู่ ๓ 
บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ ๔  
บ้านดงมะตืน หมู่ ๕ 
บ้านห้วยไร่ หมู่ ๖  
บ้านสันกอง หมู่ ๗ 
และบ้านสันกองใหม่ หมู่ 
9  

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 -ร้อยละของ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.เชียงราย 
งบจังหวัด 

กรมส่งเสรมิฯ 

รวม 1 โครงการ 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 - - - 
 



๑๘๗ 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 

 
ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

วัสดุ
ส านักงาน 

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อป้องกัน ในการขับ
ขี่ยานพาหนะของ

ประชาชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
๑ โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

2. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
๑ โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

3. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

๑ โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

4. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บริการ

ประชาชน 

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 
ประตู จ านวน 1  คัน 

 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลดั 

5. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บริการ

ประชาชน 

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 2 
ประตู จ านวน 2 คัน 

 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง/กอง
คลัง 

6. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บริการ

ประชาชน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  
จ านวน  1  คัน 

 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.03 



๑๘๘ 
 

 

 
ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดซื้อรถตัก
หน้าขุดหลัง 

ชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ 

- 4,000,000 - - - กองช่าง 

8. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดซื้อรถขน
ขยะ 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ส านักปลดั 

9. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  
จ านวน 1 คัน 

ขนาด 55  แรงม้า 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 กองช่าง 

10. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อรถพ่วงลากจูง ใช้
ส าหรับบรรทุกรถขุด

ตีนตะขาบ 
จ านวน 1 คัน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

11. แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องดับเพลิง 
จ านวน 1 โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

12. แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

รถบรรทุกระบบผลิตน้ า
บริโภคเคลื่อนที่ด้วย
เทคโนโลยีเมมเบรน 

ขนาดก าลงัผลติ ๓,๕๐๐ 
ลิตรต่อชั่วโมง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านักปลดั 

 รวม 17,500,000 21,500,000 19,550,000 19,550,000 19,550,000  
 



๑๘๙ 
 

ส่วนที ่4 
การตดิตามและประเมนิผล 

 
1.การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาท้องถิน่

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   
5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 



๑๙๐ 
 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ    5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)    5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ    5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ    
5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีของ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่   

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์  (5) 
    3.5 กลยุทธ์   (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
    3.8 แผนงาน   (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ   (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

4. แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื่อความ
สอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

1.ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและ
ขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ควรประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลางน้ า ลักษณะของไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร เละช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้  ภู เขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

  

2. การวเิคราะห์
สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0   

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

 



๑๙๒ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

2. การวเิคราะห์
สภาวการณแ์ละศกัยภาพ
(ตอ่) 

 (3 ) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น  ด้ านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเรื่องรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพ?นาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยทุธศาสตร ์
3.1 ยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
 
 
 3.2 ยทุธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในเขตจังหวดั 
 
3.3 ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

ควรประกอบด้วยข้อมูล 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

3. ยทุธศาสตร(์ตอ่) 
3.4 วสิยัทศัน ์
 
 
 
3.5 กลยทุธ ์
 
 
 
3.6 เปา้ประสงคข์องแตล่ะ
ประเดน็กลยทุธ ์
 
3.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร ์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชือ่มโยงของ
ยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 
 

 วิสัยทัศน์ ซึ่งลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นแน่วแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเช่ือโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งขาติ  ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

        5. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันา
ท้องถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (5) 
     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
          มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 
         6. แนวทางเบื้องตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (ใ ช้ ก ารวิ เค ร าะห์  SWOT Analysis Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการน า
แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มี จ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการน า
แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลั กษณ ะถูกต้ อ ง ค งทนถาวร ส ามารถใช้การได้ ต าม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก ป ระ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2 ) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ(Qualitative) 

  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่าง มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้  SWOT 
Analysis/Demand( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร  ( Intergration)          
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

  

 
 



๑๙๖ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

5.โครงการพัฒนา 
5 .1  ค ว าม ชั ด เจ น ข อ งชื่ อ
โครงการ  
 
 
 
5 .2  ก าห น ด วั ต ถุ ป ระ ส งค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5  เป้ าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี
ลักษณะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4)           การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (5)   การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่ทีประสิทธิภาพ 

  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม(2) 
เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

  

 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7  โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาต ิมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5 .9  งบ ป ระ ม าณ  มี ค ว าม
สอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
 
 
5 .1 2  ผลที่ ค าดว่าจะ ได้ รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น  น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5 ) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินตามโครงการ (2) 
วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

7. การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
        โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
         7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton 
   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method 
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (11) แบบอื่นๆ ที่อง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
        7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
        7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
        7.4 วัดผลได้จรองหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
        7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 


