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สว่นที ่2 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕66-๒๕70  (เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงและแกไ้ข) ครัง้ที1่/2566 

ของเทศบาลต าบลแมไ่ร ่ อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย 
   

บัญชีสรุปการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและแกไ้ข) ครั้งท่ี1/2566 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 – 2570) 

ล าดับที่ 
หน้า 

ส่วน
ราชการที่
รับผิดชอบ 

การเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1 ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
1.1 โครงการเข้าร่วมการจัดงานของดี

อ าเภอแม่จัน 
ล าดับที ่

2 
หน้า 105 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม ่ เป็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  
 
 
 
 
  

โครงการเข้าร่วมการจัดงานของดอี าเภอแม่จัน 
วตัถปุระสงค ์  
-เพื่อส่งเสรมิอาชีพ การผลิต การจ าหน่าย
ผลผลติทางการเกษตรให้แก่ประชาชนและกลุม่
ต่างๆในพ้ืนท่ี 
-เพื่อให้ประชาชนและกลุม่ต่างๆมสีถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาพื้นบ้านและท้องถิ่นของตนเอง 
-เพื่อเสริมสรา้งรายได้และพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มตา่งๆในพ้ืนท่ี 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แกส่ินค้าในพืน้ท่ีและ
เป็นการส่งเสรมิให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอ
แม่จัน 
-เพื่อจัดขบวนและซุม้แสดงสินค้า ผลิตภณัฑ์
ของประชาชนท่ีเป็นตัวแทนต าบลแม่ไร่ เพื่อ
จ าหน่ายในงานของดีอ าเภอแม่จัน 
 

โครงการเข้าร่วมการจัดงานของดอี าเภอแม่จัน 
วัตถุประสงค์   
-เพื่อส่งเสรมิอาชีพ การผลิต การจ าหน่าย
ผลผลติทางการเกษตรให้แก่ประชาชนและ
กลุ่มต่างๆในพ้ืนท่ี 
-เพื่อให้ประชาชนและกลุม่ต่างๆมสีถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาพื้นบ้านและท้องถิ่นของตนเอง 
-เพื่อเสริมสรา้งรายได้และพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มตา่งๆในพ้ืนท่ี 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แกส่ินค้าในพื้นที่และ
เป็นการส่งเสรมิให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใน
อ าเภอแม่จัน 
-เพื่อจัดขบวนและซุม้แสดงสินค้า ผลิตภณัฑ์
ของประชาชนท่ีเป็นตัวแทนต าบลแม่ไร่ เพื่อ
จ าหน่ายในงานของดีอ าเภอแม่จัน 
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๔ 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 – 2570) 

ล าดับที่ 
หน้า 

ส่วน
ราชการที่
รับผิดชอบ 

การเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

เปา้หมาย   
- กิจกรรมจ าหนา่ยสินคา้อุปโภค บริโภค
ทางการเกษตรและจากภูมิปญัญาท้องถิ่น
พื้นบ้านในอ าเภอแม่จัน 
งบประมาณ   
-  10,000 บาท 
ตวัชี้วดั 
 - จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อผลด าเนินงาน  
ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
- ประชาชนและกลุม่ต่างๆมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
งบประมาณ ป ี2566-2570 

เปา้หมาย   
- กิจกรรมจ าหนา่ยสินคา้อุปโภค บริโภค
ทางการเกษตรและจากภูมิปญัญาท้องถิ่น
พื้นบ้านในอ าเภอแม่จัน 
งบประมาณ   
-  50,000 บาท 
ตวัชี้วดั 
 - จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
ของความพึงพอใจต่อผลด าเนินงาน  
ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
- ประชาชนและกลุม่ต่างๆมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
งบประมาณ ป ี2566-2570 

 



๕ 
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สว่นที ่3 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕66-๒๕70(เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงและแกไ้ข) ครัง้ที ่1/2566 

ของเทศบาลต าบลแมไ่ร ่ อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการคา้ การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

1.ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่
คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 25๖6 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
   (บาท) 

1. โครงการเข้าร่วมการ
จัดงานของดีอ าเภอ   
แม่จัน 

-เพื่อส่งเสรมิอาชีพ การ
ผลิต การจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรให้แก่
ประชาชนและกลุ่มตา่งๆ
ในพื้นที่ 
-เพื่อให้ประชาชนและ
กลุ่มต่างๆมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร สินคา้ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาพื้นบ้านและ
ท้องถิ่นของตนเอง 
-เพื่อเสริมสรา้งรายได้และ
พัฒนาอาชีพให้แก่

- กิจกรรม
จ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค
ทางการเกษตร
และจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
พื้นบ้านใน
อ าเภอแม่จัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อผล
ด าเนินงาน 

- ประชาชน
และกลุม่ต่างๆ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่
คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 25๖6 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
   (บาท) 

ประชาชนและกลุ่มตา่งๆ
ในพื้นที่ 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าในพ้ืนท่ีและเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่จัน 
-เพื่อจัดขบวนและซุม้
แสดงสินค้า ผลติภณัฑ์
ของประชาชนท่ีเป็น
ตัวแทนต าบลแม่ไร่ เพื่อ
จ าหน่ายในงานของดี
อ าเภอแม่จัน 

 


