
 

 

 

 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

 
พิจารณาแล้ว 

         เห็นชอบ 

         ไม่เห็นชอบ 

 
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน  เทศบาลตำบลแม่อาย 

อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม ่

 

 



คำนำ 
 

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) เทศบาลตำบลแม่อาย  ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายอำนาจความเจริญไปสู่ท้องถิ่น  ตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติกำหนอแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542  

เพื่อให้ท้องถิ่นมีควาเข้มแข็งสามารถรองรับภารกิจถ่ายโอนอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) เทศบาลตำบลแม่อาย  ฉบับนีป้ระกอบด้วยสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผล 

ซึ่งข้อมูลที่ได้นำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มาจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่

อายรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่อาย 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
   

หน้า 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน      1 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          26 

ส่วนที่ 3 การนำเอาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ        44         

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมนิผล                     207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................กรรมการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

     ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล   เทศบาลตำบลแม่อายตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  
โดยได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อาย เป็นเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ที่
บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหมู่ในเขตตำบลแม่อาย จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้าน และหมู่บ้านในเขตตำบลมะลิกา ๙ หมู่บ้าน ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๗๔ กิโลเมตร ห่างจากตัว
จังหวัดเชียงราย ๑๐๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคยีง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง     
  ทิศใต้  ติด       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง 
 

โดยเทศบาลตำบลแม่อาย  ตั้งอยู่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และที่ราบบางส่วนในตำบลแม่อาย จำนวน ๑๐ 
หมู่บ้าน และที่ราบบางส่วนในตำบลมะลิกา ๙ หมู่บ้าน พื้นที่ดูแลประมาณ  40 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยก
เป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 

ตำบลแม่อาย  
หมู่ที ่ 1  บ้านดอยแก้ว 
หมู่ที ่ 2  บ้านดอนชัยใต้ 
หมู่ที ่ 3  บ้านดอนชัยเหนือ 
หมู่ที ่ 4  บ้านใหม่ปู่แช่ 
หมู่ที ่ 5  บ้านแม่อายหลวง 
 

 
หมู่ที ่ 6  บ้านโห้งหน้อย 
หมู่ที่  7  บ้านโห้งหลวง 
หมู่ที่  8  บ้านโฮ้ง 
หมู่ที่  10 บ้านแม่แหลง 
หมู่ที่  11 บ้านแม่แหลงหลวง 

 
ตำบลมะลิกา  

หมู่ที่  2  บ้านป่าบง 
หมู่ที่  3  บ้านสันต้นม่วง 
หมู่ที่  4  บ้านสันป่าเหียว 
หมู่ที่  5  บ้านสันผักหละ 
หมู่ที่  6  บ้านสันโค้ง 
 

 
หมู่ที่  7  บ้านชัยสถาน 
หมู่ที่  8  บ้านเอก 
หมู่ที่  9  บ้านป่าบงใต้ 
หมู่ที่  10  บ้านมงคลนิต 

  
 
                               

แผนที่องค์การ... 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



~ 2 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

แผนที่เทศบาลตำบลแม่อาย 
อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

 

 
 

 

โครงสร้าง... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สภาองค์การ... 

 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
 
 

รองนายก 
เทศมนตรีตำบลแม่อาย 

 

 

โครงสร้างของเทศบาลตำบลแมอ่าย 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาย 

รองนายก 
เทศมนตรีตำบลแม่อาย 

 

เลขานุการนายก 
เทศมนตรีตำบลแม่อาย 

 

ที่ปรึกษา 
เทศมนตรีตำบลแม่อาย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบล...

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เขต 1 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

รองประธานสภา 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

เลขาสภา 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เขต 2 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

เทศบาลตำบลแม่อาย 
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก  4  กอง ทั้งหมด  ๕  ส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน  22  คน  ลูกจ้างประจำ  4  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  21  คน พนักงานจ้างท่ัวไป  39  คน รวมทั้งสิ้น  ๓๑  คน  ดังนี้ 
 

 
  
 

 
                                                                                                                    

โครงสร้าง... 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

งานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

  

   

                                                                                                                    
. 

                                                         

 

 

 

โครงสร้าง... 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน - - 1 1 - - - - - - - - - 2 

โครงสร้างส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (..1..) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 
                             
 
 
 
 
         

       
  
                    
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน 2 - - 3 2 - - 1 - - 2 14 ๑ 27 

โครงสร้างส่วนราชการ  สำนักปลดั 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ( - ) 

งานทะเบียนราษฏรและ
บัตรประจำตัวประชาชน 

- (นักจัดการงานทะเบียน 
และบัตร (ชก) (1) 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
แผน   ปก. (1) 

 

งานธุรการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ 

(ลจ) 

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

- จพง.ป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย ชง. (1) 
 

- พนักงานดบัเพลิง (9) 
- พนักงานขับรถยนต ์(3) 

งานพัฒนาชุมชน 

จพง.พัฒนาชุมชน  
(ปง). (1) 

 

งานการเจ้าหน้าที ่
- นักทรัพยากรบุคคล    
  (ชก.) (1) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

หัวหน้าอำนวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานประชาสัมพนัธ ์
- นักประชาสัมพันธ์  
  ปก. (1) 

 

- ผช.จพง.ธุรการ เจ้าพนักงานาธุรการ 
(ลจ) 

- ผช. จพง .ธุรการ (2)  
- พนักงานขับรถยนต ์(1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 

      
  
 
 
 
 

 
                   
         
 
                                                                  
 
 
 
 
 

       

           
 

โครงสร้าง... 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน 2 - - 1 - - - - 2 - - - - 7 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ( - ) 

- พนักงานจ้างทั่วไป (2) 

งานการเงินและบัญชี 

- จพง. ธุรการ. ชก (1)  - จพง. พัสดุ ชก (1) 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองคลัง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

- นวก. การเงินและ
บัญชี ชก (1) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

งานสาธารณูปโภค 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (-) 

 

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
 

งานวิศวกรรม 
- นายช่างโยธา อาวุโส (1) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
  
 
 
 
 
-- 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้าง... 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทัว่ไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน - - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 5 

- คนงานท่ัวไป (1) 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองช่าง 

-คนงานท่ัวไป (1) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการศาสนา 

- นักวิชาการวัฒนธรรม ชก. (1) 
 

งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษานอกระบบ 
- นักวิชาการศึกษา ชก. (1) 

- - ครู ศพด.  ( 4) 

งานกิจการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่อาย  
(บ้านเด่น) 

-หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา. (-) 
 - ครู ค.ศ.1 (7)   

 
 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

                                                                        
 
   
 
         
  
 

 
                         

                                                                                                                                 
 
 

 

โครงสร้าง... 
 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป บุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน - - - - 2 - - - - - 19 

 
2 23 

- ภารโรง (1) - พนักงานจ้างทั่วไป (2) 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ( - ) 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (8)    



~ 11 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่

งานสัตวแพทย์ 
- นายสัตวแทพย์ ปก ( -) 

งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- นักวิชาการสาธารณสุข  ปก (๑) 

งานรักษาความสะอาด 
- นักวิชาการสาธารณสุข  ปก (๑) 

งานสวนสาธารณะ 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปก (๑) 

งานธุรการ 
- จพง. ธุรการ  ปช ( -) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

      
1.2  ลักษณะ... 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จำนวน - - - 2 - - - 1 - - 1 3 18 24 

- พนักงานตรวจโรคสัตว์ (ทักษะ) (๑) 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ช่าง) (๑) 

-พนักงานจ้างทั่วไป  ( 9) 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (-) 

 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

- พนักงานจ้างทั่วไป (๑) - พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (2) 
-พนักงานเก็บขยะ (5) 

- ลูกจ้างประจำ ( 1) 
- พนักงานจ้างทั่วไป (2) 

- พนักงานจ้างทั่วไป (๑) 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสภาพพ้ืนที่  ดังนี้ 
(๑)  เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  พื้นที่ส่วนมากใช้สำหรับในเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก  

เช่น ทำนา  สวนมะม่วง   สวนส้ม  สวนลิ้นจี่  สวนลำไย  สวนยางพารา  กระเทียม และพืชผลอื่นๆ ตามลำดับ  
ลองลงมาใช้เป็นที่อยู่อาศัย  เลี้ยงสัตว์   

(๒) มีแม่น้ำ มีลำคลอง  ลำห้วย  หนองน้ำ  สระน้ำ ฝาย  บ่อบาดาล  ตามพ้ืนที่  จำนวน  7  แห่ง  
สำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค  การเกษตร  เลี้ยงสัตว์  แม่น้ำ  บึง  อ่างเก็บน้ำ  เหมือง  แหล่งน้ำ 7 แห่ง
ดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำทีเ่กิดข้ึนตามธรรมชาติ  ทั้งนี้  เทศบาลตำบลแม่อายไดด้ำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับประชาชน  อีกทั้งได้ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ ในการให้การสนับสนุน เช่น  อำเภอ  จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ำ และรัฐบาล   โดยทำการขุดลอก  ขุดขยายแหล่งน้ำ  และก่อสร้างฝายกั้นน้ำ  วาง
ท่อระบายน้ำ  ก่อสร้างประตูปิดปิดน้ำ  ปรับปรุงบ่อบาดาลเดิม  เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่  ซึ่ง
จำนวนแหล่งน้ำในพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย  มีดังนี้ 

   ลำคลอง  6 แห่ง  สระน้ำ  - แห่ง 
   ลำห้วย  6 แห่ง  ฝาย  4 แห่ง 
   หนองน้ำ - แห่ง  บ่อบาดาล 12 แห่ง 
   แม่น้ำ  1 แห่ง  บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
   บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 
(๓)  มีถนนในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  และจังหวัดเชียงใหม่ที่มี

เขตติดต่อกันกับตำบลแม่อาย  ทั้งนี้  ยังมีถนนทางหลวงหมายเลข 1089  จากอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เชื่อมต่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนทั่วไป และ ถนน 
อบจ. ชม. หมายเลข 4016  เส้นทางนี้ผ่านหมู่บ้านสันโค้ง ตำบลมะลิกา เชื่อม หมู่บ้านคายใน ตำบลแม่นาวาง   
และถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข 1314   หมู่ที่ 1 บ้านดอยแก้ว  ตำบลแม่อาย  เชื่อม บ้านดอยแหลม  อบต. 
ดอยลาง สำหรับถนนของเทศบาลตำบลแม่อายที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนในการสัญจรไปมา ในชีวิตประจำวัน และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ปศุสัตว์  อีกทั้ง  
เทศบาลตำบลแม่อาย  ยังได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ในการให้ความสนับสนุน  เช่น  อำเภอ  
จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งก็ยังมีถนนอีกหลายเส้นทางที่ยังต้อง
ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  ให้มีคุณภาพดี   โดยถนนในตำบลแม่อายมีดังนี ้

 

1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลย 1089  ถนน ฝาง – ท่าตอน  จำนวน 1 สาย 
2. ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 สาย 
3. ถนนเทศบาลตำบลแม่อาย  จำนวน  77  สาย 

 
 
 
 
 

สรุปถนน... 
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สรุปถนนท้องถิ่นในตำบลแม่อาย   
ลำดับที่ ประเภทถนน จำนวน (สาย) หมู่บ้าน 

๑ ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 หมู่ 7 ตำบลแม่อาย 
๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   77 ตำบลแม่อาย หมู่ที่  

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 
ตำบลมะลิกา หมู่ที่ 
2,3,4,5,6,7,8,9,10 

๓ ถนนลูกรัง   14 ตำบลแม่อาย หมู่ที่ 1,5,6,7,11 
ตำบลมะลิกา หมู่ที่ 5,6,9, 

รวมทั้งสิ้น 91  
       

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อายแบบร้อนชื้นจำแนกได้  ดังนี้ 
ฤดูร้อน  เริ่มต้นระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ

เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส  
  ฤดูฝน  เริ่มต้นระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงและ
มีภาวะฝนทิ้งช่วงและแล้งหนักสุดในปี  พ.ศ. 2562 – 2563  ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกือบจะเข้าขั้น
วิกฤติเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนน้อยมาก  ทำให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ  พืชผลทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย ตายไปเป็นจำนวนมาก  เช่น ข้าว พื้นที่แห้งแล้ง  น้ำในลำห้วย  หนอง  คลอง  บึง  
สระ  แห้งเป็นประวัติการณ์  ประชาชนในเทศบาลตำบลแม่อายได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  บ้างหมู่บ้าน
ขาดน้ำใช้ในการอุปโภค  - บริโภค  การเกษตร  และเลี้ยงสัตว์  ประกอบกับแหล่งน้ำที่มีตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บ
น้ำในปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้ได้ตลอดปี  

ฤดูหนาว  เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมาภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  2  องศา
เซลเซียส มักถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตภัยพิบัต ิ เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาล 

๑.4  ลักษณะของดิน   
สภาพดินในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ร้อยละ 70 มีลักษณะเป็นดินเหนียว จึงเหมาะต่อการ     

ทำนาปลูกข้าว  ร้อยละ 20 เป็นดินร่วน จึงเหมะต่อการปลูกพืชสวน 
 
 

 
 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
แม่อายมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อายยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
การช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลแม่อาย เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลตำบลแม่อายในการดำเนินงานต่างๆ  
เช่น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความ
สงบ  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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2.1 เขตการปกครอง   

พื้นที่ปกครอง 40 ตารางกิโลเมตร คลอบคุมตำบลแม่อาย และตำบลมะลิกา และรวมจำนวน 
19 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช ๒๔๕๗  
โดยมีกำนัน ที่ได้รับความเห็นคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน มีอำนาจและหน้าที่ตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยใน
ตำบล  อีกทั้งมีอำนาจหน้าที ่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย  ในแต่ละหมู่บ้านมีผู ้ใหญ่บ้านทำหน้าที ่ช่วยเหลือ
นายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน  ดังนี้ 

ตำบลแม่อาย 
หมู่ที่  1  บ้านดอยแก้ว  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านดอนชัยใต้  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านดอนชัยเหนือ ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4  บ้านใหม่ปูแ่ช่  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านแม่อายหลวง ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 6  บ้านโห้งหน้อย  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  7  บ้านโห้งหลวง  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านโฮ้ง  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10 บ้านแม่แหลง  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 11  บ้านแม่แหลงหลวง ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
 

ตำบลมะลิกา 
หมู่ที ่ 2  บ้านป่าบง  ผู้ปกครอง   กำนันตำบลมะลิกา 
หมู่ที ่ 3  บ้านสันต้นม่วง  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 4  บ้านสันป่าเหียว  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  5  บ้านสันผักหละ  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6  บ้านสันโค้ง  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7 บ้านชัยสถาน  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 8  บ้านเอก  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านป่าบงใต้  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10 บ้านมงคลนิมิต  ผู้ปกครอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
 
โดยเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อาย เป็นเทศบาลตำบลแม่อาย 

เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ รวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เกือบทั้ง 2 ตำบล  มีเพียงหมู่ที่  3  บ้านปางต้นเดื่อ  บ้านปางนอก บ้านจะนะ 
บ้านหลายอายบางส่วนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง  

 
 
 
 
 

2.2 การ... 
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 2.2 การเลือกตั้ง   

เทศบาลตำบลแม่อาย  มีทั้งหมด  19  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในปี พ.ศ. ๒๕64  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  5,176 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,486  คน  
คิดเป็นร้อยละ  69.14  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 5,170 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  7,475  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.16  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่า
สังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั ้ง ไม่ว ่าจะเป็นการเลือกผู ้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรีตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลแม่อาย คือ ขอ
ความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลตำบลแม่อายก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่อายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  12  มีนาคม พ.ศ. ๒๕64)   
    -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  7,486  คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  7,475  คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕64) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตีตำบลแม่อาย  5,176 คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  7,486  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.14   
   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  5,170 คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,475  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.16   

 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   

ตำลแม่อาย 
จำนวนครัวเรือนและประชากร  จำนวน  11 หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

๑ บ้านดอยแก้ว 380 355 365 720 

๒ บ้านดอนชัยใต้ 198 195 245 440 

๓ บ้านดอนชัยเหนือ 234 256 280 536 

๔ บ้านใหม่ปู่แช่ 749 927 848 1,775 

๕ บ้านแม่อายยหลวง 263 257 237 530 

๖ บ้านโห้งหน้อย 153 185 181 366 

7 บ้านโห้งหลวง 334 320 405 725 

8 บ้านโฮ้ง 431 499 569 1,068 

10 บ้านแม่แหลง 202 204 225 429 

11 บ้านแม่แหลงหลวง 132 135 158 293 
 

๓.  ประชากร 
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  ตำบลมะลิกา 

จำนวนครัวเรือนและประชากร  จำนวน  10  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

2 บ้านป่าบง 104 112 118 230 

3 บ้านสันต้นม่วง 170 136 163 229 

4 บ้านสันป่าเหียว 219 169 186 355 

5 บ้านสันผักหละ 178 190 174 364 

6 บ้านสันโค้ง 250 220 274 494 

7 บ้านชัยสถาน 266 221 243 464 

8 บ้านเอก 380 280 350 632 

9 บ้านป่าบงใต้ 116 133 151 284 

10 บ้านมงคลนิมิต 139 176 174 350 

รวมทั้งสิ้น 4,900 5,107 5,491 10,598 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลแม่อาย  ณ เดือน  กันยายน   พ.ศ. 25๖๔ 
 

3.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
  ➢  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลแม่อาย ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖๔  

ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาย หมู่ที่ ๑ -6 
 (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรทารก 212 194 406 เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี 

จำนวนประชากรวัยเด็ก 661 660 1,321 อายุ 3 – 12 ปี 

จำนวนประชากรวัยเยาวชน 178 166 344 อายุ 13-15 ปี 

จำนวนประชากรวัยรุ่น 274 258 532 อายุ 16-20 

จำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ 1,302 1,351 2,653 อายุ  21 – 40  ป ี

จำนวนประชากรวัยกลางคน 1,269 1,511 2,780 อายุ 41-59 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,211 1,349 2,560 อายุตั้งแต ่ ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 5,107 5,489 10,598  
 

     
    4.1  การศึกษา  
  -  ด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลแม่อายมีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตำบลแม่อาย  จำนวน 4 แห่ง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล (บ้านเด่น) มีโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน  4  แห่ง  ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง ศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ต  จำนวน  ๑  แห่ง  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่อาย  จำนวน  ๑  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

4.  สภาพทางสังคม 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง จำนวนนักเรียนพ.ศ. 25๖4 
หมู่ที่ รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแก้ว 1 51 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่น 7 30 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 8 16 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยสถาน 7 18 

รวม 115 
  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่
ชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 

(บ้านเด่น) 
ที่ตั้ง จำนวนนักเรียนพ.ศ. 25๖4 
หมู่ที่ รวม 

1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 

7 165 

รวม 165 
 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น รวม 
อนุบาล  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

 ๑. โรงเรียนราษประชานุเคราะห์ 30  51 363 498 912 

 ๒. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม - - 895 895 

 ๓. โรงเรียนบ้านดอนชัย 22 92 - 114 
 4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 - 398 130 528 
 5. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 14 78 - 92 

รวมทั้งสิ้น 88 931 1,523 2,542 
 

ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านแม่อายหลวง  
  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  จำนวน  ๑  แห่ง  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่อาย 
 

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่อาย 
 เทศบาลตำบลแม่อาย  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยง
กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อายที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหา
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่อายภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”  ซ่ึง
ในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม ่ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารสภาเด็กและเยาวชน  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
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4.2  สาธารณสุข 
 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย 
 - โรงพยาบาลแม่อาย   จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านเอก หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา 

               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปู่แช่  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านใหม่ปู่แช่  หมู่ที่  2 
ตำบลแม่อาย 

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  19  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 8 , 10-11 ตำบลแม่อาย และ
หมู่ที่ 2-10 ตำบลมะลิกา. 

 - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย  ตั้งอยู่ที่บ้านแม่อายหลวง หมู่ 5 ตำแม่อาย 
 - ศูนย์นวดแพทย์แผนไทย  ตั้งอยู่ที่บ้านแม่อายหลวง  หมู่ 5 ตำแม่อาย 
   

๔.๓  อาชญากรรม 
  เทศบาลตำบลแม่อาย  ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ไม่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
และของราชการ  ซึ่งเทศบาลตำบลแม่อายก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เพื่อเป็นการ
ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  เทศบาลตำบลแม่อายมีกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบริเวณ
ถนนหมายเลข 1089 ซึ่งเป็นถนนสายหลักตั้งสะถานข้ามลำน้ำสาว สะถานข้ามลำน้ำสาว ถึง หน้าโรงพยาบาลแม่อาย 
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน   

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเทศบาลบาลตำบลแม่อาย  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่อายได้

แจ้งให้กับเทศบาลตำบลแม่อายทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลตำบลแม่อายมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่
อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลตำบลแม่อายที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลแม่อายสามารถทำได้
เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่อายก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลตำบลแม่อายได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  เทศบาลตำบลแม่อายดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาย ุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์   
ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ  2,359  คน  ผู้พิการ  297 คน  ผู้ป่วยเอดส์  57 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2564)   

(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๕)  ดำเนินการช่วยเหลือ  เยียวยา  ฟ้ืนฟู  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกรณี

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 
(๖)  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   
(๗)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานต่างๆ  ที่ให้การสนับสนุน 
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            5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย มี รถ บขส.  และรถร่วม บขส. วิ่งผ่าน แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทาง

วิ่งผ่านโดยวิ่งจากบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย ปลายทาง สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  และ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ 
 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมของตำบลแม่อาย มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้  3  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 
      ถนนทางหลวงหมายเลข  1089   จากตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่      
            ถนนทางหลวงหมายเลข  1089   จากตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ถนน อบจ. ชม หมายเลข  4016  จากตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ถนนภายในตำบล 
  (1)  ถนน คสล.  จำนวน  77  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

(2)  ถนนลูกรังเขตเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน  11  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะ
ลำบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จำนวน   14    สะพาน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจำทาง  สายบ้านท่าตอน - เชียงใหม่ - กทม. 
   -  รถโดยสารประจำทาง  สายบ้านท่าตอน - เชียงใหม่ 
     

 5.2  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ไฟฟ้าส่องสว่างทาง

หรือที่สาธารณะสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั ้งหมด แต่ยังมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ยังไม่ครอบคลุม
เนื่องจากอาศัยหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยดำเนินการส่วนนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อีกทั้งประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งได้แก้ไขปัญหาไปบ้างแล้ว เพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวก ลดต้นทุนการผลิต  

๕.๓  การประปา 
- มีระบบประปาส่วนภูมิภาค คลอบคลุมครัวเรือนร้อยละ 90 ของครัวเรือน 
- มีระบบประปาหมูบ้าน  โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ

ประปาหมบู้าน  ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมครัวเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์   
- มีระบบประปาภูเขา  โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ

ประปา ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมครัวเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์   
แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ  ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งทางเทศบาล

ได้แก้ไขปญัหาโดยการใช้รถบรรทุกน้ำบริหารจัดการครัวเรือนที่ขาดแคลนและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้  
         5.4  โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาย  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้
โทรศัพท์ส ่วนบุคคลแทน ซึ ่งสามารถติดต่อสื ่อสารได้รวดเร ็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตได้ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการใช้ระบบ Wifi ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน
ในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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      ๕.๕  ระบบโลจิสติกส ์(Logistics)  หรือการขนส่ง 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย ดังนี้ 
การขส่งพัสดุ 

  - ที่ทำการไปรษณีย์ ประจำอำเภอ  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  
ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสารค์รึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  

- มีบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน  5  แห่งให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑5.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 
หยุดวันอาทิตย์  

การขนส่ง คน และผลผลิต 
- มีจุดรถขนส่ง บขส. จำนวน  ๑  แห่ง  อยู่ที่ตลาดมีศรี ให้บริการทุกวัน เช้า - เย็น            

  ในการขนส่งผลผลิตส่วนมากจะเป็นการขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยรถรับจ้างและรถส่วนตัว  
ซึ่งได้แก่  รถบรรทุก  รถพ่วง  รถกระบะ   
 
  

6.1  การเกษตร 
  พื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรม
การเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนา  รองลงมา  คือ ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่
สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนผลไม้  สวนยางพารา  เป็นต้น 

 

6.2  การประมง 
  ในเขตเทศบาลตำบลแม่อายไม่มีการประมง  แต่เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ หรือการเลี้ยงเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นดังนี้ 
(๑)  ฟาร์มเลี้ยงสุกร  จำนวน    6 แห่ง   
(๒)  ฟาร์มเลี้ยงไก่    จำนวน    5   แห่ง 
(๓)  เลี้ยงผึ้ง   จำนวน    10   แห่ง 

 6.4  การบริการ 
ห้องเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท  จำนวน  10 แห่ง 
ร้านอาหาร/และจำหน่ายอาหาร จำนวน  24 แห่ง 
ร้านคาราโอเกะ   จำนวน  4 แห่ง 

ร้านนวดแผนไทย   จำนวน  ๒ แห่ง 

ร้านเสริมสวย และตัดผม  จำนวน  17 แห่ง 

ร้านจำหน่ายยา เวชภัณฑ์  จำนวน  2 แห่ง 

ร้านจำหน่ายสารเคมีการเกษตร จำนวน  5 แห่ง 

ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  2 แห่ง 

ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน  2 แห่ง 

ร้านถ่ายรูป   จำนวน  2 แห่ง 
 
 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.5  การท่องเที่ยว 
•  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อายมีแหล่งท่องเที่ยว อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา  วัดพระธาตุปูแช่      

แหล่งโบราณสถานวัดพระธาตุดงส้มสุก  วัดแม่อายหลวงศิลปะแบบไทใหญ่  และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  เช่น ประเพณีบวชศีลจา
ริณีเนกขมะบารมีฯ ทุกปี ประเพณีไหว้พระอุปคุต ประเพณีตักบาตรพระอุปคต (ซึ่งเป็นวันพระที่ตรงกับ
วันพุทธทุกครั้ง) ประเพณีปอยออกหว่า ประเพณีตักบาตรเทโวฯ  

 6.6 อุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย มีการประกอบกิจการ  

1. โรงผลิตน้ำแข็ง   จำนวน  1  แห่ง   
2. โรงสีขนาดเล็ก   จำนวน  2  แห่ง   
3. โรงฆ่าสัตว์  จำนวน   1  แห่ง 

 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   4 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน    3     แห่ง 
บริษัท   20 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  5 แห่ง ตลาดสด      3 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  43 แห่ง ร้านล้างอัดฉีด รถยนต์     2 แห่ง 

ร้านสะดวกซ้ือ  5    แห่ง อู่ซ่อมรถ      11 แห่ง 
  การบริการสินเชื่อ 3 แห่ง การบริการขนส่งพัสดุ      4 แห่ง 
   

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในเทศบาล

ตำบลแม่อาย ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มจักสาน  ในจำนวนดังกล่าวมีกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมู่
ที่ 1 เช่น กล้วยฉาบ ถั่วตัด ข้าวแตน เกษตรกรจะปลูกถั่วลิสงเพ่ือนำมาแปรรูป หลังจากปลูกถั่วลิสงในนาแล้วก็ทำนาซึ่งเป็น
การปลูกพืชหมุนเวียนทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และยังทำให้ข้าวงามด้วย  

ตารางองค์กร/กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จำนวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มจักสาน  หมู่ที่ 4 12 แปรรูปวัสดุเครื่องจักสาน 
2. กลุ่มเลี้ยงผึ้ง หมู่ที่ 10 20 เลี้ยงผึ้งเพื่อจำหนา่ยผลติภัณฑ์จากผึ้ง 
3. กลุ่มเลี้ยงไก่ชน หมู่ที่ 2 15 เลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่าย 
4. กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 3 15 ทอผ้าเพื่อจำหน่ายและใช้ในครัวเรือน 
5. กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 5  20 ผลิตถั่วเน่าแผ่น และผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อจำหน่าย

และบริโภคในครัวเรือน 
6. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 11  30 ปลูกพืชเกษตรเพื่อจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน 

6.8  แรงงาน 
สภาพแรงงานและการจ้างงาน  มีดังนี้ 
(๑)  คนอายุ  15-59  ปี ประกอบอาชีพและมีรายได้  
(๒)  คนประกอบอาชีพรับจ้าง    
(๓)  ค่าจ้างทั่วไปวันละ   300    บาท 



  36 
 

 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์   
โดยมีศาสนสถานพุทธ  13  แห่ง  และศาสนสถานคริสต์  1 แห่ง   ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ ตำบล 
1 วัดดอยแก้ว    ดอยแก้ว 1 แม่อาย 
2 วัดดอนชัย ดอนชัยใต้ 2 แม่อาย 
3 วัดมงคลสถาน ดอนชัยเหนือ 3 แม่อาย 
4 วัดบ้านใหม่ปู่แช่ ใหม่ปู่แช่ 4 แม่อาย 
5 วัดพระธาตุปู่แช่ ใหม่ปู่แช่ 4 แม่อาย 
6 วัดแม่อายหลวง แม่อายหลวง 5 แม่อาย 
7 วัดมาตุการาม โห้งหลวง 7 แม่อาย 
8 วัดนิวาสสถาน โฮ้ง 8 แม่อาย 
9 วัดสันต้นม่วง สันต้นม่วง 3 มะลิกา 

10 วัดมงคลนิมิต มงคลนิมิต 10 มะลิกา 
11 วัดสันผักหละ สันผักหละ 5 มะลิกา 
12 วัดชัยสถาน ชัยสถาน 7 มะลิกา 
13 วัดดงส้มสุก สันโค้ง 6 มะลิกา 
14 โบสถ์คริสตจักร ดอนชัยใต้ 2 แม่อาย 

 

๗.2  ประเพณีและงานประจำปี 
• ประเพณีบวชศีลจาริณีเนกขมะบารมีฯ ทุกปี ประเพณีตักบาตรพระอุปคต (ซึ่งเป็นวันพระที่ตรงกับวันพุทธ

ทุกครั้ง) ประเพณีปอยออกหว่า ประเพณีตักบาตรเทโวฯ ประเพณีวันสงกรานต์ 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   -  ประเพณปีระเพณีปอยออกหว่า  
-  ประเพณีสลากภัต   -  ประเพณีตักบาตรเทโวฯ  
-  ประเพณีไหว้พระอุปคุต   -  ประเพณีลอยกระทง  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา -  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 
- ประเพณีสรงน้ำพระนางมะลิกา   -  ประเพณีบวชศีลจาริณีเนกขมะบารมีฯ 

๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำถั่วเน่า
แผ่นซึ่งผลิตจากถ่ัวเหลือ  
  ภาษาถิ่น  ประชาชนใช้ถิ่นภาคเหนือในการพูดคุย สื่อสาร     

๗.๔  OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสินค้า  OTOP ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ และมีสินค้าที่ทำขึ้นเพ่ือ
บริโภค ขาย และเป็นของฝาก ส่วนใหญ่จะเป็น ถั่วเน่าแผ่น  มะม่วงแผ่น   
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.๑  แหล่งน้ำ  สำคัญในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
  1. ห้วยน้ำอาย  5. อ่างเก็บน้ำแหลง  9.  ห้วยเวียง 
  2. ห้วยน้ำสาว  6. อ่างเก็บน้ำห้วยเวียง  10. ห้วยสันกะโปก 
  3. ห้วยน้ำแหลง  7. อ่างเก็บน้ำห้วยสันกะโปก 11.  ห้วยดีหมี 
  4. แม่น้ำฝาง  8. อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี 
 

8.๒  ป่าไม้   ลักษณะป่าและต้นไม้   

 ลักษณะป่าไม้ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย เป็นป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) เป็น
ประเภทป่าที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่อุทยานฯ ตั้งแต่ระดับความสูง 400 – 800 เมตร พรรณไม้ที่พบ
ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง แดง ตะแบก เป็นต้น ในบางพื้นที่
จะพบไผ่ขึ้นปะปนอยู่เป็นบริเวณกว้าง พืชชั้นล่างที่พบ ได้แก่ พืชวงศ์ขิงข่า คล้า และเฟินชนิดต่างๆ  

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย มีสวนป่าไม้สักของอุตสาหกรรมป่าไม้ อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านดอยแก้ว และหมู่บ้าน
ดอนชัยใต้ พ้ืนที่อุทยานอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านใหม่ปู่แช่ บ้านโฮ้ง บ้านเอก บ้านสันต้นม่วง บ้านสันป่าเหียว บ้านชัยสถาน   

8.๓  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย 
พ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อายไม่มีภูเขาสูง แต่ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อายอยู่บริเวณเชิงเขาดอยแหลม 
 

8.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่อาย 
           ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่อายส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกเป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ  แต่ก็ยังมีพื ้นที ่ที ่เป็นพื ้นที ่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  ก็ได้แก่  พ้ืนที่ที่มีดินที่สามารถเพราะปลูกได้  ต้นไม้  น้ำทีไ่ด้จากน้ำฝนตามธรรมชาติ
ลำห้วยที่ไหลจากดอยแหลม  อ่างเก็บน้ำที่สร้างกั้นลำห้วยเพ่ือกักเก็บน้ำ  อากาศทีด่ีในฤดูฝนและฤดูหนาว แต่จะมี
มลพิษในฤดูร้อน  ปัญหาคือจากการเผ่าในพ้ืนที่และประเทศพม่า และเนื่องจากว่าพืน้ที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มน้ำฝาง ใน
ฤดูฝนอาจมีน้ำท่วมนาข้าว สวนกระเทียว บ้าง  และบางส่วนของพื้นที่เป็นเชิงเขา อาจขาดแคลนน้ำใช้ในการ
อุปโภค - บริโภคบ้าง  ต้องอาศัยน้ำจากเทศบาลตำบลแม่อายคอยบริการช่วงฤดูแล้ง บางครั้งอาศัยน้ำดิบจากแหล่ง
อ่ืน  น้ำในภาคการเกษตรอาศัยลำห้วยน้ำสาว ลำห้วยน้ำแหลง ลำห้วยน้ำอาย และอ่างเก็บน้ำ มีน้ำใช้ในการเกษตร
เพียงพอ  ปัญหาคือปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของโลก อาจมีบางปีเกิดปรากฏการณ์เอลนีโยฝน
ตกน้อยทำให้พื้นที่เทศบาลตำบลแม่อาย ขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร รวมถึงการอุปโภค - บริโภคบ้าง  บางปี
เกิดปรากฏการณ์ลานีญา ฝนตกมากก็ทำให้พื้นที่บางส่วนของพื้นที่น้ำท่วมภาคการเกษตรได้  มีการอนุรักษ์ต้นไม้
ในพื้นที่สาธารณะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
ต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
ฯลฯ          
 

 

 

 

   ๙.  อื่นๆ... 

 

 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.  อื่นๆ  ด้านการคลัง
ท้องถิ่น
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1. สถานะการคลัง  
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้  
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 171,794,381.05 บาท  
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 164,786,177.56 บาท  
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จำนวน 42,034,076.88 บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ  
รวม 189,600.00 บาท  
1.1.5 รายการกันเงินไวโ้ดยยงัไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 42 โครงการ รวม 1,846,819.32 บาท  

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      2.1 รายรับจริง จำนวน 89,391,100.71 บาท ประกอบด้วย  

หมวดภาษีอากร จำนวน 665,802.00 บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 540,985.00 บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 1,369,732.70 บาท  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 2,918,238.00 บาท  
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท  
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 40,367,332.01 บาท  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,529,011.00 บาท  

     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 391,956.04 บาท  
     2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 67,223,229.52 บาท ประกอบด้วย  

งบกลาง จำนวน 23,089,691.56 บาท  
งบบุคลากร จำนวน 21,422,596.00 บาท  
งบด าเนินงาน จำนวน 13,717,493.96 บาท  
งบลงทุน จำนวน 6,059,053.00 บาท  
งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,903,080.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 31,315.00 บาท  

     2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 391,956.04 บาท  
     2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จำนวน 3,984,880.00 บาท  
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท  
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
 

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

 

 

 

ส่วนที่  2 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
************ 

1.ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
        การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่อาย  มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.
2561-2580) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-
2564) และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13(พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1(พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่((พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-2565) โดยจะมีหัวข้อยุทธศาสตร์และแผนที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.2561-2580) 
 2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) 
 3.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่((พ.ศ.2561-
2565) 
 4.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่((พ.ศ.2561-2565) 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-2565) 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.2561-2580) 
  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง

คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมสีว่น
ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ใน
แต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายในการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 
 

  ๑)ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ                             คือ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เ พ ื ่ อ น บ ้ า น แ ล ะ ม ิ ต ร ป ร ะ เ ท ศ ท ั ่ ว โ ล ก บ น พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง ห ลั ก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ                     ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ  ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
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มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน”   เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน          ในเวทีโลกควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

 ๓)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี                            เก่งและมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม                โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 ๔)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี เป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 ๕)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
ส ิ ่ งแวดล ้อม และค ุณภาพช ีว ิต  โดยให ้ความสำค ัญก ับการสร ้ างสมด ุลท ั ้ ง  ๓ ด ้ าน อ ันจะนำไปสู่  
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 ๖)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจ ที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
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เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ       เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการ

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และนอกจากการเตรียมการรับสังคมสูงวัยแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาคนตั้ งแต่ในระบบ

การศึกษาไปจนถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งแม้ว่าในช่วงการพัฒนา

ที่ผ่านมาไทยจะลดความยากจนลงได้อย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายที่ต้องลดให้ได้เหลือต่ำกว่า 7% ของประชากร

ทั้งหมด แต่ความเหลื่อมล้ำไม่ได้ลดต่ำลงเลย นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านสินทรัพย์และการถือครอง

ที่ดิน และปัญหากระจายบริการภาครัฐที่มีคุณภาพท่ียังไม่ทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการเร่งการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างบรรยากาศการลงทุน และปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้าน เพ่ือ

วางพื้นฐานให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2580 ขณะที่กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี

เป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเร่งขับเคลื่อนทั้ง

การรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และตั้งเป้าเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้ได้ 40% ของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง เนื่องจากงานด้านความมั่นคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคม เช่น กลุ่มก่อการร้ายรุนแรงสุดขั้ว จึงต้องให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางไซเบอร์ ระบบสื่อสาร พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันเพ่ือรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย เช่น ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงให้ได้ 85% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายสำคัญ คือ เพิ่มสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็น 1.5% ของจีดีพี จากปัจจุบัน 0.48% และเพิ่มอันดับความสามารถ

การแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในลำดบั 1 ใน 30  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของ

ประเทศไทย ประกอบด้วย การพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าส ูง พัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู ่เป้าหมายอีสานพึ ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางให้เป็น
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ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ และพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ขณะที่พื ้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออก จะเป็นศูนย์อุตสาหกรรมทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสูง  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของ

ทำเลที่ตั้งของประเทศเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        โดยกลไกนี้ ประกอบดวยการมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คํานึงถึงความได
เปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลักมาสูการคํานึงถึงประโยชนที่ไดจากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งระบบ(Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูที่การพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือ
เปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความมั่งคั่งอยูอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลาง ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนา
ตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาคน สรางการวิจัยและพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจ ใหไทยสามารถอยู
ไดในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) 
1) พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวบริการสุขภาพและ
การศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพ่ิมสูง 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด 
3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความสมดุลแกระบบนิเวศเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) พัฒนาระบบการดูแลผสููงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ป 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(พ.ศ.2561-2565) 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน 
มีเป้าหมายการพัฒนาคือ “พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง”  กรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคเหนืตอนบน 1 ให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายสำคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล  ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
สร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น   2)ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและ
บริการท้องถิ่น  โดยผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีวัตกรรม 3) สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและ 4)
เพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลาย โดยมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด
(จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การแพทย์
แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภารเหนือตอนบน 1 รวมถึง
เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพ่ือรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด(จังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การแพทย์แผนไทย  
ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนา  หัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เพ่ือรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  โดยมีแนว
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ทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง  อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม  สมุนไพรและ
หัตถกรรมอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงส่งเสริม อัตลักษณ์ล้านนาผสม
เทคโนโลยี นวัตกรรมตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า  เพื่อตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือบ้านและ AEC บนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์  วัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2)ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับ
การรับรองมาตรฐานและ 3)สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยส่งเสริมการเกษตรต้น
ทางและเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ ของผลผลิตทางการเกษตรแบบหมุนเวียน  รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร  สร้างโอกาสในการจำหน่ายเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน  วัตถุประสงค์เพ่ือ1)
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เกื้อกูลหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 2)อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน  โดยส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับการ
บริหารจัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการลด
ฝุ่นควัน(PM 2.5)พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน : 

“นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) 
(เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองที่นาอยูและ        นาทองเที่ยวใน
ระดับโลก) ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 6 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม
สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา คือ 1)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 2)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 3)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 4)ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ 5)ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย  เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและ

พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 1)ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2)ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 3)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรและ
ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 4)ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับ
การผลิตและการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ 

 
ประเด็นการพัฒนาที ่3 การผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพและ

เมืองนวัตกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพ  ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ  
โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ 1)พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 2)พัฒนาเมืองให้
สามารถใข้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด 3)พัฒนาธุรกิจ MICE อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MICE และ 4)พัฒนาองค์ความรู้สร้างขีด
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ความสามารถให้แก่ Startup, SMEs,OTOP ให้มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนสู่ตลาดในและต่างประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์    ภูมิปัญญาและอัต

ลักษณ์ล้านนา   โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 1)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบบุคลากรและผู้ประกอบการใน
ชุมชน 2)ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนาและ 
3)ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน(PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ 1)ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 2)
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้นรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 3) ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวง
แหน ลดข้อขัดแย้งและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า 4)พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและ 5)ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือ
ลดฝุ่นควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ 1)เพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
มั่นคงภายใน  เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้วยความมั่นคงทุกรูปแบบ 2)เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้าน
ความมั่นคงตามแนวชายแดน  3)ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4)เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน5)เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพและ 6)ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 12 เป้าหมาย ได้แก่ 
 1.ขจัดความยากจน 
 2.ขจัดความอดอยาก 
 3.สุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีพร้อม 
 4.การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5.สุขาภิบาลและน้ำสะอาด 
 6.การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
 7.ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคคลและชุมชน 
 8.พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 9.สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
 10.การผลิตและการบริโภคท่ีรับผิดชอบ 
 11.การเสริมสร้างเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่อาย 

2.1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  (Maeai municipality’s Vision) 

 เทศบาลตำบลแม่อายเมอืงน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำด้านการศกึษา 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

1.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การคมนาคมและขนส่ง ที่ได้
มาตรฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน,มีจำนวนเพิ่ม
มากขึ้น 

102 112 121 131 135 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

2.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

จัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตัวเอง 

ประชาชนได้รับการส่งเสริม
อาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

4 8 12 16 17 1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม 
 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

8 11 14 17 18 1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.สนับสนุนให้ประชาชนได้คัดแยกขยะ 

4.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนได้รับการอนุรักษ์   
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 15 20 25 27 1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
61 62 63 64 65 

5.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

5.ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตั้งแต่วันเด็กถึงวัยผู้สูงอายุ 
 

ประชาชนในเขตเทศบาล           
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

31 34 37 40 42 1.ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน 
2.พัฒนาระบบสาธารณสุข 
 

6.การป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัยและรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 
 

6.ประชาชนสามารถมีภูมิคุ้มกัน
เรื่องยาเสพติดและมีความ
พร้อมกับการเผชิญเหตุภัยพิบัติ 
 
 

ประชาชนมีความรู้เรื่องยาเสพ
ติดและมีความพร้อมกับการ
เผชิญเหตุภัยพิบัต ิ

6 9 12 15 17 มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติด
และมีความพร้อมกับการเผชิญเหตุภัยพิบัติ 
 

7.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

7.ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและมีส่วนร่วม 
ในการปกครองท้องถิ่น 
 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
และมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

6 9 12 15 17 บุคลกรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 1.ด้านความ

มั่นคง 

2.ด้านการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขัย 

3.การพัฒนาและ

เสรมิสร้างศักยภาพคน 

4.ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ     

ฉบับที่ 12 

1.การเสรมิสร้าง

และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2.การสร้าง

ความเป็นธรรม

ลดความเหลื่อม

ล้ำในสังคม 

3.การสร้าง

ความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

4.ด้านการเติบโต

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.การเสริมสร้าง

ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศ 

6.ด้านการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ การ

ป้องกันการทุจริต

จริตมิชอบ 

7.การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบ 

โลจิสติกส ์

8.การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม 

9.การพัฒนา

ภาคเมืองและ

พืน้ที่เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนา            

กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการคา้ในพืน้ที่ 

 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและ

บริการนอกพืน้ที่ 

 

      3.การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 

 

แผนพัฒนา           

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1.การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า

เช่ือมโยงธรรมชาติ 

วัฒนธรรม สุขภาพ

และเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

 

2.การขับเคลื่อนเกษตร

ปลอดภัย เกษตรแปรรูป

มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า

และพัฒนานวัตกรรมอาหาร

แห่งอนาคต 

 

3.การผลักดันเชียงใหม่สู่การเมือง

อัจฉริยะเมืองแห่ง Mice เมืองแห่ง 

Startupและเมืองนวัตกรรม

การแพทย์และสุขภาพ 

 

4.การพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

6.การจัดการสาธารณภัย   

การสร้างความม่ันคงและยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5.การจัดการปัญหาหมอกควัน

(PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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4.การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน 
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ยุทธศาสตร์            

การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จังหวัด

เชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ 

1.ด้านพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 

2.ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน สาธารณูปโภค 

และแหล่งน้ำ 

ยุทธศาสตร์ 

3.ด้านการปอ้งกัน 

บรรเทาสาธารณภัย

และการรักษาความ

เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 

4.ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

5.ด้านการพัฒนาคุ

รภาพชีวิต การศึกษา 

ส่งเสริมเครษฐกิจ และ

การท้องที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 

6.ด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประพณี 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 

7.ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์            

การพัฒนาเทศบาล

ตำบลแม่อาย 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ 

2.ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

3.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

4.การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและ     

สืบสานศิลปวัฒนธรรม    

จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 

5.การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 

6.การปอ้งกัน บรรเทา

สาธารณภัยและรักษา

ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 

7.การบริหารจัดการ

บา้นเมืองที่ดี 

 

เปา้ประสงค์ 

 

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  การคมนาคม

และขนส่ง สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน

อย่างทั่วถึง 

2.ประชาชนในเขตเทศบาล

ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเอง 

3.ประชาชนได้มี   

ส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4.ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์  ฟืน้ฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

5.ประชาชนในเขต

เทศบาลได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตั้งแต่วันเด็กถึงวัย

ผูสู้งอายุ 

6.ประชาชนสามารถมี

ภูมิคุ้มกันเร่ืองยาเสพติดและ

มีความพร้อมกับการเผชิญ

เหตุภัยพิบัติ 

7.ประชาชนได้มี

ความรู้ความเขา้ใจใน

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลและมสี่วน

ร่วมในการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

 

กลยุทธ์ 

 

 

แผนงาน 

 

1.พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านการเกษตร 

2.พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

 

 

1.แผนงานเคหะชุมชน 

 

1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี

อาชีพเสริม 

 

1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.สนับสนุนให้ประชาชน

ได้คัดแยกขยะ 

 

 

2.แผนงานสร้าง

ความเขม้แข็ง 

 

 

1.แผนงานเคหะชุมชน 

2.แผนงานสาธารณสุข 

1.แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.แผนงานการท่องเที่ยว 

3.แผนงานสร้างความ

เขม้แข็ง 

 

 

1.แผนงานงบ

กลาง 

2.แผนงาน

การศึกษา 

3.แผนงาน

สาธารณสุข 

 

 

1.ส่งเสริมให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ ประเพณี

ทอ้งถ่ิน 

 

1.ส่งเสริม

การศึกษาให้

ประชาชน 

2.พัฒนาระบบ

สาธารณสุข 

 

1.พัฒนาระบบการ

ปอ้งกันและบรรเทา    

สาธารณภัย 

1.ปอ้งกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 

 

1.แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 

 

 

1.แผนงานบริหาร   

งานทั่วไป 

2.แผนงานการศึกษา 

3.แผนงาน

สาธารณสุข 

 

 

1.ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

2.สร้างความเขา้ใจในกิจกรรมของ

เทศบาลให้ประชาชนทราบ 

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความพรอ้มใน

การบริการประชาชน 
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ผลผลิต/

โครงการ 

 

 

แผนงาน 

 

 

1.แผนงานเคหะชุมชน 

 

 

2.แผนงานสร้าง

ความเขม้แข็ง 

 

 

1.แผนงานเคหะชุมชน 

2.แผนงานสาธารณสุข 

1.แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.แผนงานการท่องเที่ยว 

3.แผนงานสร้างความ

เขม้แข็ง 

 

 

1.แผนงานงบกลาง 

2.แผนงาน

การศึกษา 

3.แผนงาน

สาธารณสุข 

 

 

 

1.แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 

 

 

1.แผนงานบริหาร   

งานทั่วไป 

2.แผนงานการศึกษา 

3.แผนงาน

สาธารณสุข 

 

 

1.โครงการก่อสร้างถนน 

ค.ล.ล. 

2.โครงการก่อสร้าง       

รางระบายน้ำ 

3.โครงการก่อสร้างกำแพง

กันดิน 

4.โครงการปรับปรุงผวิ

จราจรโดยวัสดุคัดสรร 

5.โครงการก่อสร้างอาคาร 

6.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

          ฯลฯ 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มต่างๆ 

2.โครงการอนุรักษ์เมล็ด

พันธุ์พชืเศรษฐกจิ 

3.โครงการสนับสนุน      

การดำเนินการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิต     

ประจำตำบล         

             ฯลฯ 

1.โครงการมีส่วนร่วมการ

ของประชาชนในการ

จัดการขยะชุมชน 

2.โครงการปลูกป่า               

3.โครงการลำน้ำสวย    

ลำน้ำใสไม่มีวัชพืชใน   

แหล่งน้ำ 

4.โครงการรณรงค์เพื่อ

ปอ้งกันหมอกควันและ   

ไฟป่า 

          ฯลฯ 

1.โครงการสรงน้ำ    

พระนางมะลิกา 

2.โครงการงานประเพณี 

สงกรานต์ 

3.โครงการประเพณี     

ยี่เป็ง 

4.โครงการตั้งธรรม

หลวงเทศน์มหาชาติ 

5.โครงการสวดมนต์   

วันพระฟังธรรมะชำระใจ 

          ฯลฯ  

1.โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา    

2.โครงการรณรงค์    

เพื่อปอ้งกันยาเสพติด   

ในสถานศึกษา       

3.โครงการ 

4.โครงการส่งเสริม

ประชาชนลดการใช้

สารเคมียาฆ่าแมลง 

          ฯลฯ 

1.โครงการรณรงค์เพื่อ

ต่อต้านยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

2.โครงการช่วยเหลือ    

ผูป้ระสบสาธารณภัย   

3.โครงการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัย ณ จุดเกิด

เหตุบนท้องถนน  โดย

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

(EMS) 

          ฯลฯ 

1.โครงการเลือกตั้ง     

สมาชิกสภาเทศบาลหรือ

ผูบ้ริหารเทศบาล         

2.โครงการโครงการ

บริการชำระภาษนีอก

สำนักงาน 

3.โครงการพัฒนา

บุคลากรเทศบาลและ

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลแม่อาย 

          ฯลฯ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 

วสิัยทัศน์ 

 

เทศบาลตำบลแม่อาย เมอืงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

1.ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

2.ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

3.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4.การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและ  

สืบสานศิลปวัฒนธรรม    

จารีตประเพณีและ         

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 

6.การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณ

ภัยและรักษาความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยในชุมชน 

 

7.การบริหารจัดการ

บา้นเมืองที่ดี 

 

 

 

เป้าประสงค ์

 

1.พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ      

การคมนาคมและ

ขนส่ง สามารถ

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง 

 

2.ประชาชนใน

เขตเทศบาลได้รับ

การส่งเสริม

อาชีพเพื่อให้

สามารถพึ่งพา

ตัวเอง 

 

3.ประชาชนได้มี   

ส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

4.ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์  ฟืน้ฟูและ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

5.ประชาชนในเขตเทศบาล

ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตั้งแต่วันเด็กถึงวัยผูสู้งอายุ 

 

6.ประชาชนสามารถมี

ภูมิคุ้มกันเร่ืองยาเสพติด

และมคีวามพร้อมกับการ

เผชิญเหตุภัยพิบัติ 

 

7.ประชาชนได้มี

ความรู้ความเขา้ใจใน

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลและมสี่วน

ร่วมในการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

 

 

 

ค่า

เป้าหมาย 

 

มีการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ      

การคมนาคมและ

ขนส่ง ท่ีได้มาตรฐาน 

 

จัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมอาชีพ

เพื่อให้สามารถ

พึ่งพาตัวเอง 

 

พืน้ที่ได้รับการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้อยู่

กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

การได้รับการอนุรักษ์  

ฟืน้ฟูและสืบสานให้อยู่กับ

ชุมชน 

ได้จัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตั้งแต่วันเด็กถึง

วัยผูสู้งอายุ 

 

มีกิจกรรมการสร้าง

ภูมิคุ้มกันเร่ืองยาเสพติด

และมคีวามพร้อมกับการ

เผชิญเหตุภัยพิบัติ 

 

บุคลกรมีความพร้อม

ในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลและมกีารเปดิ

โอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 
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กลยุทธ์ 

 

 

แผนงาน 

 

 

1.แผนงานเคหะชุมชน 

 

 

2.แผนงานสร้าง

ความเขม้แข็ง 

 

 

1.แผนงานเคหะชุมชน 

2.แผนงานสาธารณสุข 

1.แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.แผนงานการท่องเที่ยว 

3.แผนงานสร้างความ

เขม้แข็ง 

 

 

1.แผนงานงบ

กลาง 

2.แผนงาน

การศึกษา 

3.แผนงาน

สาธารณสุข 

 

 

1.แผนงานรักษา 

ความสงบภายใน 

 

 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.แผนงานการศึกษา 

3.แผนงานสาธารณสุข 

 

 

1.พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านการเกษตร 

2.พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

 

1.ส่งเสริมให้

ประชาชนได้มีอาชีพ

เสริม 

 

1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.สนับสนุนให้ประชาชน

ได้คัดแยกขยะ 

 

1.ส่งเสริมให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ ประเพณี

ทอ้งถ่ิน 

 

1.ส่งเสริม

การศึกษาให้

ประชาชน 

2.พัฒนาระบบ

สาธารณสุข 

 

1.พัฒนาระบบการ

ปอ้งกันและบรรเทา    

สาธารณภัย 

2.ปอ้งกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 

1.ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปกครองทอ้งถ่ิน 

2.สร้างความเขา้ใจในกิจกรรมของ

เทศบาลให้ประชาชนทราบ 

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความพรอ้ม

ในการบริการประชาชน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่อาย 

จุดแข็ง 

❖ มีการจัดโครงสร้างทางด้านบุคลากรที่เหมาะสมและครอบคลุมในงานทุกด้านสอดคล้องกับภารกิจ

ที่ได้รับการถ่ายโอน 

❖ สถานที่ตั้งติดกับถนนสายหลักและส่วนราชการ ทำให้คมนาคมสะดวก 

❖ มีการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สามารถใหบ้ริการกับหน่วยงานและประชาชนในพืน้ซึ่งยัง

สามารถขยายตัวได้ 

❖ มหีน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรเอกชน    ที่ให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลอืในการดำเนินงาน

ของกลุ่มอาชีพต่างๆ   ภายในตำบลแม่อายและตำบลมะลิกา 

❖ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีการจัด

กิจกรรมด้านประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดทั้งปี 

❖ มีการพัฒนาด้านบุคลากร   โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง 

❖ พืน้ที่รับผดิชอบมีขนาดกว้าง ซึ่งยังคงสามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร

และของเศรษฐกิจ 

จุดอ่อน 

❖ พืน้ทีส่่วนใหญ่รับผิดชอบมีขนาดกว้าง  ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลด้าน

โครงสรา้งพื้นฐานใหค้รอบคลุมพืน้ที่ 

❖ ขาดบุคลากรในบางตำแหน่งซึ่งทำให้ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้เฉพาะทางและบุคลากรที่มอียู่

ปฏิบัติงานได้ดีเท่าที่ควร 

❖ กลุ่มอาชีพต่างๆ  ยังขาดทักษะการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม   ทำให้การ

ดำเนนิการของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ไม่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

❖ สภาพสังคมของเทศบาลตำบลแม่อาย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการ

ดูแลประชาชนด้านนี้เพิ่มขึ้น 

❖ ขาดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ข้ามาในพื้นที่ 

❖ บุคลากรในหน่วยงานมกีารโอน(ย้าย)  ทำให้การทำงานต้องใช้ระยะเวลาในการสานต่องานเดิมและ

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้ 

❖ การเดินทางเพื่อไปติดต่อราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้องระยะเวลาในการเดินทางเพราะอยู่

ห่างไกล 

 

โอกาส 

❖ รัฐบาลได้มนีโยบายจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายงบประมาณให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเงนิอุดหนุน 
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❖ รัฐบาลมีนโยบายด้านส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับประเทศเพื่อน

บ้าน  ซึ่งจะเปิดพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเน้นทางการคมนาคมที่เปิดพรมแดนกับ

ประเทศพม่าซึ่งพืน้ที่อำเภอแม่อายเป็นจุดที่เชื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ ทำใหม้ีโอกาสในด้าน

การค้าและการลงทุนของบุคคลภายนอก 

❖ รัฐบาลได้ส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยได้มนีโยบายประกันราคาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใน

พืน้ที่อำเภอแม่อายที่มกีารเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนใน

พืน้ที่เป็นการทำการเกษตร 

❖ รัฐบาลได้มยีุทธศาสตร์การค้าในระดับภาครัฐต่อรัฐ  ซึ่งทำให้มีการส่งเสริมประชาชนให้มกีารผลิต

พืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

❖ มีสถาบันทางการเงินทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่พร้อม

ให้คำแนะนำและเป็นแหล่งเงนิทุนสำหรับประชาชน 

❖ การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในอำเภอแม่อาย ทำให้มีการจัดตัง้สถาบันทางการเงินและร้านค้า

เพิ่มขึน้ทำให้เทศบาลตำบลแม่อาย  สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 

❖ มีการใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในกระบวนการผลติ เช่น มีนำรถปลูกข้าว  รถเกี่ยวข้าว  ทำให้

ประชาชนสามารถลดต้นทุนการผลิตและทำให้มรีายได้จาการขายผลผลติมากขึ้น     ซึ่งปัจจุบัน

ประชาชนได้หันมาทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจภายในอำเภอ      แม่อาย มีการ

ขยายตัว 

อุปสรรค 

❖ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีนอ้ยลงทำให้การพัฒนาทำได้ไม่เต็มที่ 

❖ การพัฒนาด้านการเมอืงการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นงานที่ต้องใช้จติสำนึกในการทำงานที่ดีของ

ผูบ้ริหารและสมาชิกเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจำและพนักงานจ้างซึ่งเป็นสิ่งที่

สามารถวัดผลการดำเนินงานในรูปธรรมได้ยาก 

❖ การมพีืน้ที่ติดกับแนวตะเข็บชายแดน ทำให้มีประชากรแฝงในพืน้ที่ซึ่งได้เข้ามาใช้บริการด้านพื้นที่

ซึ่งส่งผลใหร้ัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มประชากรแฝงได้ทำให้การใหบ้ริการด้าน

สาธารณะไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน แต่ละปี  

 

❖ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรูใ้นระดับประถมศกึษาซึ่งทำให้การพัฒนาเพื่อใหค้วามรูเ้พื่อ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนทำได้เพียงระดับหนึ่ง  

❖ มีการเปลี่ยนแปลงผูน้ำชุมชนและแกนนำชุมชนบ่อย  ทำให้การตดิต่อประสานงานไม่ต่อเนื่อง 

❖ ขาดความเสถียรภาพทางการเมอืงในระดับประเทศ ซึ่งทำให้มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง

ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานตามนโยบายไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง   
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ทุกส่วน   
     ราชการ 
   

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ     
สืบสานศลิปวัฒนธรรม    
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข   

สำนัก
ปลัดเทศบาล  

6 ยุทธศาสตร ์
6.การป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความ
เป็นระเบียบ  

ด้านการป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
  

ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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45  

 
      

แบบ ผ.01 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลแม่อาย 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567  ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
โครงกา

ร 
(บาท) 

โครงกา

ร 
(บาท) 

โครงกา

ร 
(บาท) 

1.การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน                      

1.1  ผ. 02 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา 358 79,955,240  358  79,955,240  358 79,955,240  358 79,955,240  358 
79,955,24
0  1,790  399,776,200  

    รวม 358 79,955,240  358  79,955,240  358 79,955,240  358 
79,955,24

0  
358 79,955,240  

1,790  
399,776,20
0  

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ                          
2.1  ผ. 02 แผนงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
4 238,000 4 238,000 4 238,000 4 238,000 4 238,000 20 1,190,000 

2.2  ผ. 02 แผนงาน

การเกษตร 
4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000 

    รวม 8 378,000 8 378,000 8 378,000 8 378,000 8 378,000 40 1,890,000 

3.การจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ                      
3.1  ผ. 02 แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 
1 110,000 1 110,000 1 110,000 1 110,000 1 110,000 5 550,000 

3.2  ผ. 02 แผนงาน

สาธารณสุข 
8    350,000  8    350,000  8    350,000  8  

350,000  8  
  350,000  40  

1,750,000  
    รวม 9    460,000  9    460,000  9    460,000  9    460,000  9     60,000    45  2,300,000  
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567  ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
โครงกา

ร 
(บาท) 

โครงกา

ร 
(บาท) 

โครงกา

ร 
(บาท) 

 

 5.การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน                 

5.1  ผ. 02 แผนงาน

การศึกษา 
48 12,515,98 48 12,515,98 48 12,515,980 48 12,515,980 48 12,515,98 240 62,579,90 

5.2  ผ. 02 แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 25 950,000 

5.3  ผ. 02 แผนงาน

สาธารณสุขฯ 
4 530,000 4 530,000 4 530,000 4 530,000 4 530,000 20 2,650,000 

  รวม 57 13,235,98 57  13,235,98      57  13,235,980  57  13,235,98  57 13,235,98 285  66,179,90 

 
 
 
 
 

4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภูมปิัญญาท้องถิน่    
4.1  ผ. 02 แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
24 1,030,000 24 1,030,000 24 1,030,000 24 1,030,000 24 1,030,000 120 5,150,000 

4.2  ผ. 02 แผนงานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข็มแข็ง

ชุมชน 
6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 30 750,000 

  รวม 30 1,180,000 30 1,180,000 30 1,180,000 30 1,180,000 30 1,180,000 150 5,900,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

6.การป้องกนั บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน          

  

6.1  ผ. 02 แผนงาน

การบริหารงานท่ัวไป 
1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

  

6.2  ผ. 02 แผนงาน

รักษาความสงบภายใน 
8 810,000 8 810,000 8 810,000 8 810,000 8 810,000 40 4,050,000 

  
6.3  ผ. 02 แผนงาน

การศึกษา 
1 43,000 1 43,000 1 43,000 1 43,000 1 43,000 5 215,000 

    รวม 10 873,000 10 873,000 10 873,000 10 873,000 10 873,000 50 4,365,000 

7.การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ด ี          

  

7.1  ผ. 02 แผนงาน

การบริหารงานท่ัวไป 
9 385,000 9 385,000 9 385,000 9 385,000 9 385,000 45 1,925,000 

    รวม 9 385,000 9 385,000 9 385,000 9 385,000 9 385,000 45 1,925,000 
                  

  
  รวมทั้งสิ้น 481 96,467,220 481 96,467,220 481 96,467,220 481 96,467,220 481 96,467,220 2,405 482,336,100 

 
 
 
 
 
 
 
 



47 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองอัฉริยะ เมืองแห่ง Mice เมืองแห่ง Start up  และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า

1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น 1. ก่อสร้างคลองส่งน้้า 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1.จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

คลองส่งน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ กว้าง 1.20 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล  ซอย 53/4 เพ่ืออ้านวยความสะดวก ยาว 305.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร
หมู่ท่ี 5 ต. มะลิกา ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หนา 0.15 เมตร 2.จ้านวนคร้ัง 3.เกิดความสะดวกใน

ในการสัญจร ลึก 1.00 เมตร ท่ีได้ถมดิน การสัญจร
พร้อมถมดินไหล่ทาง ไหล่ทาง
ปริมาณดินถม
305.00 ลบ.ม.

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.00 เมตร 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1.จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

คลองส่งน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 400.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล  ซอย 39/13 เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.12 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

หมู่ท่ี 2 เช่ือม หมู่ท่ี 5 ต. มะลิกา ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ลึก 1.00 เมตร 2.จ้านวนคร้ัง

ในการสัญจร พร้อมถมดินไหล่ทาง ท่ีได้ถมดิน
ปริมาณดินถม ไหล่ทาง
300.00 ลบ.ม.
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48 แบบ ผ.02
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการ พังทลาย สูง 2.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.จ้านวนคร้ัง 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ก้าแพงกันดิน ค.ส.ล.  ของถนน  ค.ส.ล. ยาว 62.00 เมตร ก้าแพงกันดิน การสัญจร
ถนนเทศบาลซอย 53 หนา 0.20 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 5 ต. มะลิกา พร้อมถมดินไหล่ทาง การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณดินถม 2.จ้านวนคร้ัง
186.00 ลบ.ม. ท่ีได้ถมดิน

ไหล่ทาง
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ กว้าง 4.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล  ซอย 53/A เช่ือม ยาว 16.00 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
ถนนเทศบาล ซอย 53/5A หนา 0.15 เมตร ก่อสร้าง
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

64.00 ตารางเมตร
2.พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
43.50 ตารางเมตร
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49 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น 1. คลองส่งน้้า ค.ส.ล. 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 1.จ้านวนคร้ัง 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

คลองส่งน้้า ค.ส.ล. และ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ กว้าง 2.40 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2. ลดความเสียหายจาก
ก่อสร้างก้าแพงกันดิน ค.ส.ล. เพ่ือป้องกันการ ยาว 25.50 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร
ถนนเทศบาล  ซอย 53 พังทลาย ของถนน  ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 2.จ้านวน

หมู่ท่ี 9 ต. มะลิกา ลึก 1.50 เมตร ก้าแพงกันดิน
2. ก่อสร้างก้าแพงกันดิน ค.ส.ล. ท่ีได้รับ
สูง 1.50 เมตร การก่อสร้าง
ยาว 44.00 เมตร 

6
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 5.00 เมตร 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 600.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 6 , 7 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
3,000.00ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 1/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 800.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
3,200.00ตารางเมตร
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50 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1. จ้านวนคร้ัง 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 29 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ กว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย ในการสัญจร ยาว 600.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. 2.มีความเป็นระเบียบ

หนา 0.15 เมตร 2. จ้านวน เรียบร้อย ปลอดภัย

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า รางระบายน้้า
2,400.00 ตารางเมตร ท่ีได้รับการ
 - ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ก่อสร้าง

รางระบายน้้ารูปตัวยู 3. จ้านวนคร้ัง
พร้อมฝารางระบายน้้า ท่ีได้ท้าการ
กว้าง 0.30 เมตร วางท่อ ค.ส.ล.
ยาว  15.00   เมตร 4.จ้านวนถนน
หนา 0.12 เมตร ท่ีได้รับการ

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร ถมดิน

 - ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 5.จ้านวนถนน

ขนาด Ø 0.50 เมตร ท่ีได้รับการ

จ้านวน 8 ท่อน ปรับปรุง

 - ก่อสร้างขยายผิวจราจรโดย ผิวจราจร

การถมดิน พร้อมบดอัดแน่น 6. จ้านวนคร้ัง

กว้าง 1.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง

ยาว 400.00 เมตร ขยายผิวจราจร

สูงเฉล่ีย 0.50 - 0.80 เมตร
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51 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม.
 - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
โดยการปรับเกรดดินเดิม
เพ่ือขยายถนนเดิม 
จาก 3.00 เมตร
เป็น 5.50 - 6.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร
 -ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
236.00 ตารางเมตร
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52 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ช่วงท่ี 1 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 1/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ กว้าง 4.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร ยาว 15.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
60.00ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 39.00 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
195.00ตารางเมตร

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 1,104,000 1,104,000 1,104,000 1,104,000 1,104,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 9 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 460.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

1,840.00ตารางเมตร เรียบร้อย ปลอดภัย

11 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.20 เมตร 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จ้านวนคร้ัง 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
คลองส่งน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 350.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2. ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล  ซอย 57/15 หนา 0.15 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร
หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ลึก 1.00 เมตร
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53
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร โดยการถมดิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 39 /13 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ีย ตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา ในการสัญจร ปริมาณไม่น้อยกว่า ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

100 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร โดยการถมดิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57 /14 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ีย ตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร ปริมาณไม่น้อยกว่า ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

50 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร โดยการถมดิน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 35 / 3H ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ีย ตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร ปริมาณไม่น้อยกว่า ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

75 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร โดยการถมดิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 1/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ีย ตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ในการสัญจร ปริมาณไม่น้อยกว่า ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

100 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
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54
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร โดยการถมดิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 1/1A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ีย ตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ในการสัญจร ปริมาณไม่น้อยกว่า ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

100 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.50 - 6.20 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. จ้านวนคร้ัง 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 35/6 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 40.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ถนน ค.ส.ล. 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
214.00 ตารางเมตร
พร้อมร้ือถอนถนนเดิมและขนท้ิง
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55 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 494,000 494,000 494,000 494,000 494,000 1. จ้านวนคร้ัง 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

และก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ กว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง การสัญจร
ถนนเทศบาล  ซอย 4 ในการสัญจร ยาว 147.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย หนา 0.15 เมตร 2. จ้านวน เรียบร้อย ปลอดภัย

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า รางระบายน้้า 3. สามารถระบายน้้าได้ดี
588.00 ตารางเมตร ท่ีได้รับการ 4. ลดความเสียหายจาก
พร้อมร้ือถอนถนนเดิม ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร
588.00 ตารางเมตร
2.ก่อสร้างรางระบายน้้าค.ส.ล.
แบบฝา ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.80 เมตร
และรางระบายน้้า ค.ส.ล.
แบบฝาเหล็ก
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.80 เมตร
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56 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร โดยการถมดิน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 1 / A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ีย ตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับ การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร ปริมาณไม่น้อยกว่า การปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

400 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

20 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็นไป รางระบายน้้ารูปตัวยู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝาราง ค.ส.ล. รางระบายน้้า 2.มีความเป็นระเบียบ
ถนนเทศบาล  ซอย 4/2 กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ยาว 50 เมตร ก่อสร้าง

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80 เมตร

21 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15  เมตร 55000 55000 55000 55000 55000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ท่ีได้รับ การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 ในการสัญจร การขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 6  เช่ือม จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
หมู่ท่ี  7 ต. แม่อาย
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57 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 57/14 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 200.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
(สันผนัง) หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

800 ตารางเมตร เรียบร้อย ปลอดภัย

23 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ค.ส.ล. (ข้างบ้านนายเจษฏา) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 50.00 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 7 ต. มะลิกา หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

24 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
 ค.ส.ล.  ซอย 53/4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 310.00 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
หมู่ 5 ต้าบลมะลิกา หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

25 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น ขนาดท่อระบายน้้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
พร้อมหูช้าง ค.ส.ล. ซอย 35/3 ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค.ส.ล. 0.80 เมตร ท่ีได้รับการ
(นา นายสมาน) จ้านวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน การก่อสร้าง

หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย  พร้อมหูช้าง 2ข้าง
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58 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า รางระบายน้้ารูปตัวยู 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 68 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝาราง ค.ส.ล. รางระบายน้้า 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 4 ต. มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ทีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย

ยาว 180.00 เมตร ก่อสร้าง
ลึกเฉล่ีย0.30 - 0.80 เมตร

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 29/3 หมู่ท่ี 7 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ถมดินพร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ การสัญจร
ต. แม่อาย ในการสัญจร ตามสภาพพ้ืนท่ี ปริมาณ การปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. เรียบร้อย ปลอดภัย

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดิน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 35/3H ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
 หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย ในการสัญจร  ปริมาณไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. การปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ปลอดภัย
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59 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการก่อสร้างประปาหอสูง เพ่ือเก็บน้้าใช้ในกระบวนการ ก่อสร้างประปาหอสูง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ้านวน โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต้าบล กองสาธาณสุข

(โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต้าบลแม่อาย) ผลิตของโรงฆ่าสัตว์ จ้านวน 1 แห่ง ประปาหอสูง แม่อาย มีประปาหอสูงไว้ และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลต้าบลแม่อาย ฐานกว้าง 5 เมตร ท่ีได้รับ ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

สูง 15 แมตร การก่อสร้าง ต้าบลแม่อาย
พร้อมถังน้้า ขนาด 2,500ลิตร
จ้านวน 4 ใบ

30 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 39/14 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 500 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

31 โรงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดิน 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 41/1  หมู่ท่ี 8 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
ต. มะลิกา ในการสัญจร  ปริมาณไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. การปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ปลอดภัย

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าภายใน ขยายเขตไฟฟ้า โดยการเพ่ิมเสา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนคร้ัง ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 53/4 หมู่ท่ี 5 หมู่บ้าน ไฟฟ้า จ้านวน   25  ต้น ท่ีขยายเขต
ต. มะลิกา ยาว 700 เมตร ไฟฟ้า

59



60 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 53/5A เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา หนา 0.12 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

34 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 53/9 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา หนา 0.12 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

36 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1 เมตร 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 17 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 230 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

37 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดิน เพ่ือป้องกันการพังทลาย สูง 1.50 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวนก้าแพง 1.เกิดความสะดวกใน
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล  ซอย 29 ของถนน ค.ลล. ยาว 200 เมตร กันดินท่ีได้รับ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย หนา 0.20 เมตร การก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ปลอดภัย
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61 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
38 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.20 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 2,000 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร
พร้อมก่อสร้างทางเช่ือม 6 แห่ง
และก่อสร้างบ่อพักน้้า 
จ้านวน 1  แห่ง

39 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
หมู่ท่ี 2  เช่ือม หมู่ท่ี 5  ต.มะลิกา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก

หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร
ลึก 1.00 เมตร
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62 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 57/15 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 300 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

1,200 ตารางเมตร เรียบร้อย ปลอดภัย

41 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.60 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57/15 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 500 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
 หมู่ท่ี 6  ต.มะลิกา หนา 0.12 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 0.80 เมตร

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดิน 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 21/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ การสัญจร
 หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ในการสัญจร  ปริมาณไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. การปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ปลอดภัย

43 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.20 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 53/3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 100 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
 หมู่ท่ี 6  ต.แม่อาย หนา 0.12 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึกเฉล่ียลึก 0.30-0.80 เมตร
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63 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
44 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.00 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 39/14 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 500 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
 หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

45 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 39/12 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 1,000 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
 หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา หนา 0.12 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

46 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 53 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 200 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
 หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา หนา 0.12 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

47 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้า กว้าง 1.50 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 จ้านวน 1. สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 29 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 220 เมตร คลองส่งน้้า 2. ลดความเสียหายจาก
 หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีทางเกษตร

ลึก 1.00 เมตร
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64 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 1/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 100.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
400.00 ตารางเมตร

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 169,200 169,200 169,200 169,200 169,200 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 4/1 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  94.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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65 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
50 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 4/2A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 50.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
200.00 ตารางเมตร

51 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอย 4/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร 25.00 ตารางเมตร ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

พร้อมก่อสร้าง ขยายผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ราวเหล็กกันตก
สูง 0.80 เมตร
ยาว 24.00 เมตร
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66 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
52 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือนและติดต้ัง ในการสัญจร 120.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร

ฝาเหล็กรางระบายน้้า ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
ถนนเทศบาลซอย 4/2 จ้านวน 19  ป้าย และ ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย
หมู่ท่ี 1 ต้าบลแม่อาย ติดต้ังฝารางเหล็ก 1 ฝา ติดต้ัง

3.จ้านวนฝา
รางระบายน้้า
ท่ีได้รับการ
ติดต้ัง

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 22 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  100.00 เมตร การก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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67 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 93,200 93,200 93,200 93,200 93,200 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ( สีเทอร์โมพลาสติก ) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 100.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 22 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย จ้านวน 16 ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย

ติดต้ัง

55 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 1.จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 28/1 กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ยาว  33.00   เมตร ก่อสร้าง 3.เกิดความสะดวกใน

หนา 0.12 เมตร 2.จ้านวนถนน การสัญจร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร ท่ีได้รับการ 4.มีความเป็นระเบียบ
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขยายผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
33.00 ตารางเมตร
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68 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
56 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย 21 ในการสัญจร  100.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย เรียบร้อย ปลอดภัย

57 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 17 กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ยาว  77.00   เมตร ก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 6.00 เมตร 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 30 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 135.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
810.00 ตารางเมตร
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69 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
59 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก งานตีเส้นจราจร 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 110.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
เช่ือมถนน อบจ. จ้านวน 14 ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย
ถนนเทศบาลซอย 30 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ติดต้ัง
หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย หนา 0.15 เมตร 3.จ้านวน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนน ค.ส.ล.
45.00 ตารางเมตร ท่ีได้รับการ

ก่อสร้าง
60 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 3.00 เมตร 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 32/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 34.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
102.00 ตารางเมตร
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70
แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 36 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 80.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
320.00ตารางเมตร

62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 27 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 18.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
72.00ตารางเมตร

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 46 กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ยาว  75.00   เมตร ก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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71 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
64 โครงการก่อสร้าง. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 195,800 195,800 195,800 195,800 195,800 1.จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 44/1 กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ยาว  84.00   เมตร ก่อสร้าง 3.เกิดความสะดวกใน

หนา 0.12 เมตร 2.จ้านวน การสัญจร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร ถนน ค.ส.ล. 4.มีความเป็นระเบียบ
พร้อมรางตัดถนน ค.ส.ล. ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย
ยาว 4.00 เมตร ขยายผิวจราจร
และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
33.00 ตารางเมตร

65 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 6.00 เมตร 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 44/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 135.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
810.00 ตารางเมตร
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72 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ขยายผิวจราจร 153,200 153,200 153,200 153,200 153,200 1.จ้านวน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการขยายผิวจราจรตีเส้จราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หนา 0.15 เมตร ถนน ค.ส.ล. และปลอดภัยในการ

ตีเส้นจราจรพร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ สัญจร

ถนนเทศบาลซอย 44  70.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ตีเส้นจราจร 2.จ้านวนถนน เรียบร้อย ปลอดภัย

(สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ
82.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร
ติดต้ังป้ายเตือน 3.จ้านวนป้าย
จ้านวน 23 ป้าย ท่ีได้รับการ

ติดต้ัง
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74 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
67 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น 1. รางระบายน้้ารูปตัวยู 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 44/2 กว้าง 0.50 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ยาว  30.00   เมตร ก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร 2.จ้านวน
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.
2. รางระบายน้้ารูปตัวยู ท่ีได้รับการ
แบบไม่มีฝางรางระบายน้้า ก่อสร้าง
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว  15.00   เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
3. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
แบบฝาเหล็ก
กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
จ้านวน 1 แห่ง
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75 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
68 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น 1. รางระบายน้้ารูปตัวยู 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 1.จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 29 กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ยาว  160.00   เมตร ก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร 2.จ้านวน
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.
2. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่ีได้รับการ
กว้าง 1.00 เมตร ก่อสร้าง
ยาว 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
จ้านวน 2 แห่ง

69 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย 50 ในการสัญจร  135.00 ตารางเมตร ขยาย 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
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76 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
70 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย 52 ในการสัญจร 55.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย เรียบร้อย ปลอดภัย

71 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น วางท่อ ค.ส.ล. 0.80 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
วางท่อน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวน 10 ท่อน ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 50 พร้อมเทคอนกรีต หูช้าง คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง
หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย  ค.ส.ล. 2 ข้างหัวท้าย การเกษตร

พร้อมร้ือถอน ก้าแพงกันดิน
72 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 67.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 50 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย จ้านวน 13 ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย

ติดต้ัง
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77 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการพังทลาย จ้านวน 3 จุด 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1.จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ก้าแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน  ค.ส.ล. จุดท่ี 1 ยาว  25.00 เมตร ก้าแพงกันดิน การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย 29 จุดท่ี 2 ยาว  21.00 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย จุดท่ี 3 ยาว  50.00 เมตร การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

ยาวรวม 96.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
สูง 1.50 เมตร

74 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 35/4 กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
 หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย ยาว  150.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

75 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาลซอย 35/3 ในการสัญจร  400.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย เรียบร้อย ปลอดภัย
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78 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
76 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 39/13 กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย ยาว  26.00   เมตร ก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

77 โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
และก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 15.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 35/3 จ้านวน 15 ท่อน วางท่อ น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง
หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย พร้อมก่อสร้างบ่อ การเกษตร

กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
จ้านวน 2 แห่ง แบบฝาเหล็ก
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79 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น 1. รางระบายน้้ารูปตัวยู 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 1.จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล ซอย 37/A กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย ยาว  22.00   เมตร ก่อสร้าง 3.เกิดความสะดวกใน

หนา 0.12 เมตร 2.จ้านวน การสัญจร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร ถนน ค.ส.ล. 4.มีความเป็นระเบียบ
2. พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่ีได้รับ เรียบร้อย ปลอดภัย
กว้าง 1.60 เมตร การปรับปรุง
ยาว 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
9.60 ตารางเมตร
ร้ือถอนพร้อมขนท้ิง 
12.00 ตารางเมตร
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80 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
79 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู ค.ส.ล. 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาล  ซอย 29/1 กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย ยาว 30.00 เมตร ก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

80 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการพังทลาย สูง 2.00  เมตร  455,000 455,000 455,000 455,000 455,000 1.จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ก้าแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน  ค.ส.ล. ยาว  70.00  เมตร ก้าแพงกันดิน การสัญจร
ถนนเทศบาลซอย 37/2 หนา  0.20 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

81 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการพังทลาย สูง 1.50  เมตร  157,500 157,500 157,500 157,500 157,500 1.จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ก้าแพงกันดิน ค.ส.ล. ของถนน  ค.ส.ล. ยาว  21.00  เมตร ก้าแพงกันดิน การสัญจร
ถนนเทศบาลซอย 39 หนา  0.15 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย
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81 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
82 โครงการก่อสร้าง 1.เพ่ือให้การระบายน้้า 1. คลองส่งน้้า ค.ส.ล. 417,200 417,200 417,200 417,200 417,200 1.จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

คลองส่งน้้า ค.ส.ล. ไปอย่างมีประสิทธิภาพ กว้าง 1.00 เมตร คลองส่งน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
ถนนเทศบาลซอย 29/1 2.เพ่ืออ้านวยความสะดวก ยาว  60.00  เมตร ท่ีได้รับ น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หมู่ท่ี  7  ต.แม่อาย ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ลึก 1.00 เมตร การก่อสร้าง การเกษตร
ในการสัญจร 2. พร้อมรางระบายน้้ารูปตัวยู 2.จ้านวน 3.เกิดความสะดวกใน

ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า การสัญจร
กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ 4.มีความเป็นระเบียบ
ยาว 68.00 เมตร 3.จ้านวน เรียบร้อย ปลอดภัย
หนา 0.12 เมตร ถนน ค.ส.ล.
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง
3. วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 4.จ้านวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อระบายน้้า
ขนาด 0.30 เมตร จ้านวน 4 ท่อน ท่ีได้วาง
4. พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
96.00 ตารางเมตร
และร้ือถอนถนนเดิม
พ้ืนท่ี 96.00 ตารางเมตร

81



  82
แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
83 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ กว้าง 4.00 เมตร 220,400 220,400 220,400 220,400 220,400 ถนน ค.ส.ล. 1.เกิดความสะดวกใน

 ถนนเทศบาล ซอย 54/2 ในการสัญจร ยาว 86.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง การสัญจร
หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2จ้านวน 2.มีความเป็นระเบียบ

344.00ตารางเมตร รางระบายน้้า เรียบร้อย ปลอดภัย
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า ท่ีได้รับการ 3.สามารถระบายน้้าได้ดี
ค.ส.ล แบบฝาเหล็ก ก่อสร้าง 4.ลดความเสียหายจาก
กว้าง 0.30 เมตร น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
ยาว 4.00 เมตร 
 หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80 เมตร

84 โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ขยายผิวจราจรค.ส.ล. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 52/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หนา 0.15 เมตร สะพานค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

70.00 ตารางเมตร ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย
พร้อมร้ือถอนขนท้ิง
70.00 ตารางเมตร

82



83 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
85 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 56/7 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 81.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
324.00ตารางเมตร
พร้อมร้ือถอนถนนเดิม

86 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 3.00 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57/7A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 50.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
150.00ตารางเมตร

87 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาลซอย 34 (ท้ัง 2 ฝ่ัง) ในการสัญจร  106.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย พร้อมราวกันตก เรียบร้อย ปลอดภัย

ยาว 5.00 เมตร 
จ้านวน 1 แห่ง
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84 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 160,200 160,200 160,200 160,200 160,200 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 32/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  89.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้าค.ส.ล. 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝาเหล็ก รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
ยาว  4.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

90 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง
โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 52.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 34 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย จ้านวน 15 ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย

ติดต้ัง
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85 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
91 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 35.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 32 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย จ้านวน 6 ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย

ติดต้ัง

92 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 3.50 เมตร 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 9/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 35.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
122.50ตารางเมตร
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86 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9/1 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  6.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึก 1.00 เมตร 
จ้านวน 1 แห่ง

94 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาลซอย 9 ในการสัญจร  85.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย เรียบร้อย ปลอดภัย
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87 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
95 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.00 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/13 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 60.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  2 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง
หนา 0.12  เมตร การเกษตร

96 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.00 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 39/13 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 100.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา เช่ือม ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง
หมู่ท่ี 5 ต. มะลิกา หนา 0.12  เมตร การเกษตร

97 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 0.50 เมตร 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 41/A ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 82.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี  3 ต.มะลิกา ลึก 0.60 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร
พร้อมว่างท่อ ค.ส.ล.
วางท่อ ค.ส.ล. 0.50 เมตร
จ้านวน 5 ท่อน
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88 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
98 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 400,800 400,800 400,800 400,800 400,800 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 64 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 167.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
  หมู่ท่ี  3 ต.มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
668.00 ตารางเมตร

99 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 676,800 676,800 676,800 676,800 676,800 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 60/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 282.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
 ( ช่วงท่ี 2 ) หมู่ท่ี 3 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
1,128.00 ตารางเมตร

100 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 60/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 145.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
  ( ช่วงท่ี 1 ) หมู่ท่ี 3 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
580.00 ตารางเมตร
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89 แบบ ผ.02
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

101 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 68/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 4 ต. มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  15.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

102 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 68/2 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
(ต่อรางเดิม) หมู่ท่ี 4 ต. มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  49.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

103 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง
โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 58.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 68 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 4 เช่ือม หมู่ท่ี 10 จ้านวน 9 ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย
ต. มะลิกา ติดต้ัง
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90 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
104 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย  53 ในการสัญจร 108.00  ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา เรียบร้อย ปลอดภัย

105 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50 เมตร 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงท่ี 1) ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 23.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15 เมตร การเกษตร

106 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 53/4 ( ช่วงท่ี 2 ) ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 100.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15 เมตร การเกษตร

107 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 422,400 422,400 422,400 422,400 422,400 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 53 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 176.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 5 เช่ือมหมู่ท่ี 9 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
704.00 ตารางเมตร
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91 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
108 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 103,500 103,500 103,500 103,500 103,500 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดต้ัง ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
ป้ายเตือน  ถนนเทศบาลซอย 53 ในการสัญจร 92.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ

จ้านวน 21  ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย
ติดต้ัง

109 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง
โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 50.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 53/3 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา จ้านวน 16 ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย

ติดต้ัง

110 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57/8 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  95.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
พร้อมร้ือถอนรางเดิม
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92 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
111 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็นไป รางระบายน้้ารูปตัวยู 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
( ท้ัง 2 ฝ่ัง ) รางระบายน้้า ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
หมู่ท่ี  6  ต.มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ก่อสร้าง

ยาว  47.00   เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
30.00 ตารางเมตร

112 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 57/8B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 200.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
800.00 ตารางเมตร

113 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 57/8 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 150.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
600.00 ตารางเมตร
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93 แบบ ผ.02
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

114 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 57/9 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 55.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
220.00 ตารางเมตร

115 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 2.10 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย  57 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 227.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
  หมู่ท่ี  6 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร
116 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 6.00 เมตร 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 57/14 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 135.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย
810.00 ตารางเมตร

117 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.00 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 57/15 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 150.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร
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94 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
118 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.20  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  76 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว  7.00  เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก
 หมู่ท่ี 7 ต.มะลิกา หนา 0.20 เมตร ท่อเหล่ียม น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง

สูง 1.20 เมตร การเกษตร
พร้อมขยายผิวจราจรค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนไม่น้อยกว่า 
 56.00 ตารางเมตร

119 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 59 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี  7  ต.มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  100.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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95 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 125,800 125,800 125,800 125,800 125,800 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 74/1 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  7  ต.มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
ยาว  50.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
43.00 ตารางเมตร

121 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง
โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 97.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 57 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 7 ถึงหมู่ท่ี  6 ต.มะลิกา จ้านวน 12  ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย
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96 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/4 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี 8 ต. มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  60.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

123 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย 58/5 ในการสัญจร  80.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา เรียบร้อย ปลอดภัย

124 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
ถนนเทศบาล ซอย 58/1 ในการสัญจร  39.00 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา เรียบร้อย ปลอดภัย
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97 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
125 โครงการถนนปลอดภัย เพ่ืออ้านวยความสะดวก ตีเส้นจราจร 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 1.จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวก กองช่าง

โดยการตีเส้นจราจร ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ (สีเทอร์โมพลาสติก) ท่ีได้รับ และปลอดภัยในการ
พร้อมติดต้ังป้ายเตือน ในการสัญจร 85.00 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร สัญจร
ถนนเทศบาลซอย 58 ติดต้ังป้ายเตือน 2.จ้านวนป้าย 2.มีความเป็นระเบียบ
หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา จ้านวน 14  ป้าย ท่ีได้รับการ เรียบร้อย ปลอดภัย

ติดต้ัง

126 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น กว้าง 1.50 เมตร 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 จ้านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอย  39/12 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 19.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

  หมู่ท่ี  9 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้้า น้้าท่วมพ้ืนท่ีทาง
หนา 0.15  เมตร การเกษตร

127 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ค.ส.ล ถนนเทศบาล ซอย  39/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี  9  ต.มะลิกา ในการสัญจร 149.00  ตารางเมตร ขยายผิวจราจร 2.มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ปลอดภัย
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98 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
128 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 2.50 เมตร 151,800 151,800 151,800 151,800 151,800 1.จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 64/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 46.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.จ้านวน เรียบร้อย ปลอดภัย
115.00 ตารางเมตร รางระบายน้้า 3.สามารถระบายน้้าได้ดี
พร้อมรางระบายน้้า ค.ส.ล. ท่ีได้รับการ 4.ลดความเสียหายจาก
กว้าง 0.25 เมตร ก่อสร้าง น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน
ยาว 46.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80 เมตร

129 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 65 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 8.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย
32.00 ตารางเมตร
พร้อมรางระบายน้้า ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 4.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80 เมตร
พร้อมร้ือถอนถนนเดิม
32.00 ตารางเมตร
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99 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
130 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก กว้าง 5.20 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 68 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 6.50 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร
หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย
33.80 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง
 ขนาด 0.30 เมตร
จ้านวน 13 ท่อน

131 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือให้การระบายน้้าเป็น รางระบายน้้ารูปตัวยู 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จ้านวน 1.สามารถระบายน้้าได้ดี กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้้า รางระบายน้้า 2.ลดความเสียหายจาก
หมู่ท่ี  10 ต.มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับการ น้้าท่วมพ้ืนท่ีถนน

ยาว  115.00   เมตร ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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100 แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
132 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 1/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
200ลูกบาศก์เมตร

133 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 1/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

134 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 22/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 2 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

100

101 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
135 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 22/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 2 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

136 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 16/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 2 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

137 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 26/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
100 ลูกบาศก์เมตร

101



102 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
138 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 21/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

139 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 30/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
60 ลูกบาศก์เมตร

140 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 44/3A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 4 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

102



103 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
141 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 44/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 4 ต.แม่อาย , หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
20 ลูกบาศก์เมตร

142 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล  ซอย 35/3A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

143 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 35/3E ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

103

104 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

144 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 35/3G ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

145 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 35/4B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
 หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
100 ลูกบาศก์เมตร

146 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 35/3H ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
200 ลูกบาศก์เมตร

104



105 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
147 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 39/12 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
120 ลูกบาศก์เมตร

148 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 29/2A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
20 ลูกบาศก์เมตร

149 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 35/3B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
200 ลูกบาศก์เมตร

105



106 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
150 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 58/5 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

152 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 56/7A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

153 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 9 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 11 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
200 ลูกบาศก์เมตร
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107 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
154 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 9/7 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 11 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

155 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 39/13B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

156 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 39/13A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 2 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร
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108 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
157 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 41 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

158 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 53/10 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

159 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 53/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
60 ลูกบาศก์เมตร
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110 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
160 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 53/5A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

162 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 53/8 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

163 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57/8B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

110

111 แบบ ผ.02

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
164 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 57/8 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร

165 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

166 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 57/17 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร
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112 แบบ ผ.02
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

167 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57/18 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
40 ลูกบาศก์เมตร

168 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57 /13A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
160 ลูกบาศก์เมตร

169 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57 /12 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
80 ลูกบาศก์เมตร
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113 แบบ ผ.02
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

170 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 29 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
70 ลูกบาศก์เมตร

171 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 29/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
70 ลูกบาศก์เมตร

172 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 29/5 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
70 ลูกบาศก์เมตร
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114 แบบ ผ.02
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

173 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 29/6 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
70 ลูกบาศก์เมตร

174 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57 /15 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
100 ลูกบาศก์เมตร

175 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57 /15A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
50 ลูกบาศก์เมตร
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115 แบบ ผ.02
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

176 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง
ถนนเทศบาล ซอย 57 /15B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ท่ีได้รับการ การสัญจร
หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ผิวจราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
ปริมาณไม่น้อยกว่า
50 ลูกบาศก์เมตร

177 ปรับปรุงกระเบ้ือง พ้ืนบันได ข้ึน-ลง เพ่ือปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ืองข้ึน-ลง กระเบ้ืองขนาด 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จ้านวนคร้ัง บันไดทางข้ึนเมรุ กอง

ข้ึนเมรุ ฌาปนสถาน บ้านใหม่ปูแช่ ข้ึนเมรุ ฌาปนสถาน กว้าง 12 น้ิว x 12 น้ิว ท่ีได้ปรับปรุง ฌาปนสถาน สาธารณสุข
หมู่ท่ี 4  ต้าบลแม่อาย บ้านใหม่ปูแช่ หมู่ท่ี 4 จ้านวนหรือพ้ืนท่ี พ้ืนกระเบ้ือง ได้รับการปรับปรุง และ

อ้าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ ต้าบลแม่อาย อ้าเภอแม่อาย ไม่น้อยกว่า 38 ตร.ม. มีความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ และใส่จมูกบันได 33 ข้ัน ต่อประชาชนผู้ใช้บันได
พร้อมร้ือถอน ทางข้ึนเมรุ
กระเบ้ืองพ้ืนเดิม

65,550,340     65,550,340    65,550,340      65,550,340        65,550,340         
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 116 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

178 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 4/2B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 100.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

400.00ตารางเมตร

179 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 4/2A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 50.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

200.00 ตารางเมตร
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117 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

198 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 206,400 206,400 206,400 206,400 206,400 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 4/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 86.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

344.00ตารางเมตร

199 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3.00 เมตร 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 30/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 57.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

171.00ตารางเมตร

200 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 21 ในการสัญจร  100.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
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118

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

201 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 30 ในการสัญจร  150.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

202 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 36 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 130.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

520.00ตารางเมตร

203 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 50 และ 52 ในการสัญจร  150.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
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119

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

204 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 50/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 30.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

120.00ตารางเมตร

205 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ถนน การสัญจร

ซอย  35/3 ในการสัญจร 420.00 ตารางเมตร ท่ีได้ก่อสร้าง

หมู่ท่ี 6 , 7 ต าบลแม่อาย 2.มีความเป็นระเบียบ

พร้อมร้ือถอนถนนเดิมและขนท้ิง เรียบร้อย ปลอดภัย

206 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 35/4 ในการสัญจร  182.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย
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120 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

207 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 56/7A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ 60.00เมตร หนา 0.15 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 8 ต. แม่อาย ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

240.00ตารางเมตร เรียบร้อย ปลอดภัย

208 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 56/7 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 81.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

พร้อมร้ือถอนถนนเดิม ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 8 ต. แม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

324.00ตารางเมตร

209 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 34 ในการสัญจร  106.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย พร้อมก่อสร้างราวกันตก จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

ยาว 5.00 เมตร

210 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3.50 เมตร 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 34/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 17.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

59.50ตารางเมตร
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121 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

211 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 5.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 9 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 25.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

125.00ตารางเมตร

พร้อมร้ือถอนถนนเดิม

212 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 64 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 200.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 3 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

800.00ตารางเมตร

213 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 60/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 200.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 3 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

800.00ตารางเมตร
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122 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

214 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3 เมตร 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย  69 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 25 เมตร ถนน การสัญจร

หมู่ท่ี 4  ต าบลมะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

75 ตารางเมตร

215 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3 เมตร 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200
จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย  69/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 19 เมตร ถนน การสัญจร

หมู่ท่ี 4  ต าบลมะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

57 ตารางเมตร

216 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย  69/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

หมู่ท่ี  4  ต.มะลิกา ในการสัญจร 15  ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

217 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 53 ในการสัญจร  90.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

122

งบประมาณและท่ีมา



123 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

218 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 53 ในการสัญจร  800.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

 (ท้ังสองฝ่ัง) หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

219 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3.50 เมตร 157,500 157,500 157,500 157,500 157,500 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย  57/9A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 75 เมตร ถนน การสัญจร

หมู่ท่ี 6  ต าบลมะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

262.50 ตารางเมตร

220 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 57/8B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 100 เมตร ถนน การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

400 ตารางเมตร
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งบประมาณและท่ีมา



124 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

221 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 82,800 82,800 82,800 82,800 82,800 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย  57/8 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ไม่น้อยกว่า 128ตารางเมตร ท่ีได้รับการ การสัญจร

หมู่ท่ี  6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับปรุงท้อง ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

รางระบายน้ า ค.ส.ล จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร

กว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

30 ตารางเมตร

222 โครงการก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 72/1 ในการสัญจร  20.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 7 ต. มะลิกา จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

223 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3.00 เมตร 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 72/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 20.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 7 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

60.00ตารางเมตร
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125 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

224 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 73/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 7 ต. มะลิกา ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

240.00ตารางเมตร เรียบร้อย ปลอดภัย

225 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ล.ส. เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 58/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้รับการ การสัญจร

หมู่ท่ี 8 ต. มะลิกา ในการสัญจร  29.00 ตารางเมตร ขยายผิว 2.มีความเป็นระเบียบ

จราจร เรียบร้อย ปลอดภัย

226 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 100.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 9 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

400.00 ตารางเมตร

พร้อมร้ือถนนเดิม

227 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3.50 เมตร 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 64/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 27.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.มีความเป็นระเบียบ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เรียบร้อย ปลอดภัย

94.50 ตารางเมตร
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งบประมาณและท่ีมา



126 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

228
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 400 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  4 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

1,600 ตารางเมตร

229 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 350 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  30 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 3  ต าบลแม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

1,400 ตารางเมตร

230 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 5.00 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 400.00 เมตร  แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  44 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

2,000 ตารางเมตร
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127 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

231 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ  620.00 เมตร หนา 0.05 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  52 ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย 2,480 ตารางเมตร ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

232 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 5.00 เมตร 1,002,500 1,002,500 1,002,500 1,002,500 1,002,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 401.00 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  37 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

2,005 ตารางเมตร

233 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 9.00 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  37 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

36 ตารางเมตร

234 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 450.00 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  9 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 11  ต าบลแม่อาย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

1,800 ตารางเมตร

127

งบประมาณและท่ีมา



128 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

235 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 5 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 400 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย  68 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 4  ต าบลมะลิกา หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

2,000 ตารางเมตร

236 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 300.00 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 57/9 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

1,200 ตารางเมตร

237 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 5.00 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 400.00 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 58 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

2,000.00ตารางเมตร
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งบประมาณและท่ีมา



129 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

238 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 100.00 เมตร แอสฟัลท์ติก การสัญจร

ถนนเทศบาลซอย 68 ในการสัญจร หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 2.มีความเป็นระเบียบ

หมู่ท่ี 10 ต.มะลิกา หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีได้ก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

400.00ตารางเมตร

239 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 1/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

200ลูกบาศก์เมตร

240 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 1/A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

150ลูกบาศก์เมตร

129

งบประมาณและท่ีมา



130 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

241 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 21/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

150ลูกบาศก์เมตร

242 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 26 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

243 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 30/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 3 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร
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131 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

244 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

245 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

250ลูกบาศก์เมตร
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132 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

246 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3D ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

247 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3E ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

248 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3G ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร
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133 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

249 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

250 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3H ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

(สันพนัง)หมู่ท่ี 6 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

400ลูกบาศก์เมตร

251 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 22/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 2 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร
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134 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

252 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 29 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 5 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

150ลูกบาศก์เมตร

253 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 35/3B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

250ลูกบาศก์เมตร

254 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 29/3 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 7 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

250ลูกบาศก์เมตร
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135 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

255 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย56/7A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 8 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

200ลูกบาศก์เมตร

256 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 34/5 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 10 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

257 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 34/6 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 10 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร
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136 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

258 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 9 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 11 ต.แม่อาย ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

259 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย57/8 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

260 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย57/8B ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร
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137 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

261 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย 41 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 8 ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

262 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย57/15 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6  ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

200ลูกบาศก์เมตร

263 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย57/13A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 6  ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

200ลูกบาศก์เมตร
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138 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

264 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย39/12 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

(บ่อขยะ)หมู่ท่ี 9  ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร

265 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย53/5A ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 5  ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

200ลูกบาศก์เมตร

266 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล  ซอย53/4 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ โดยการถมดิน ค.ส.ล. การสัญจร

หมู่ท่ี 5  ต.มะลิกา ในการสัญจร พร้อมปรับเกล่ีย ท่ีได้รับการ 2.มีความเป็นระเบียบ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ปรับปรุง เรียบร้อย ปลอดภัย

ปริมาณไม่น้อยกว่า ผิวจราจร

100ลูกบาศก์เมตร
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139 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

267 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อม 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 2 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว 87.00เมตร หนา 0.12 เมตร การก่อสร้าง

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

พร้อมว่างท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.30 เมตร จ านวน 10 ท่อน

268 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  95.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

269 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 157,700 157,700 157,700 157,700 157,700 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย16/1 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  83.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

พร้อมร้ือถอนรางเดิม
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140

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

270 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 22 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  100.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

271 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

ซอย 28/1หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  33.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

พร้อมขยายผิวจราจร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

33.00ตารางเมตร
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141 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

272 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 17 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  76.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

พร้อมขยายผิวจราจร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 76.00 ตารางเมตร

พร้อมราวกันตก 4.00 เมตร

273 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 44 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  5.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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142 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

274 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 46 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  75.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

275 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 52 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  47.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

276 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35/4 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  100.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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143 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

งบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

277 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29/1 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

(หน้าซอย) หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  100.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

278 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 257,400 257,400 257,400 257,400 257,400 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29/1 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 7 เช่ือม 5 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  143.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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144 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

279 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 54 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 8 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  70.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

280 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 56/4 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 8 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  110.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

281 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 32/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  58.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

144



145 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

282 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว 8.00 เมตร หนา 0.12 การก่อสร้าง

เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80

เมตร พร้อมก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 15 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

60.00 ตารางเมตร

283 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. (ไม่มีฝา) และ มีฝา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

ถนนเทศบาล ซอย 39/13 กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

หมู่ท่ี 2 ต. มะลิกา ยาว  80.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

รางระบายน้ ารูปตัวยู

พร้อมฝารางระบายน้ า

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 6.50

เมตร หนา 0.12เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร
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146 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

284 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า     รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 2 ต. มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  20.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

285 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 270,600 270,600 270,600 270,600 270,600 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา ยาว  137   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

พร้อมขยายผิวจราจรค.ส.ล.

หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 

 40.00 ตารางเมตร
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147 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

งบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

286 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 174,600 174,600 174,600 174,600 174,600 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53/5 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

หมู่ท่ี  5  ต.มะลิกา ยาว  62   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

พร้อมขยายผิวจราจรค.ส.ล.

หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 

 105.00 ตารางเมตร

287 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 จ านวน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี  6  ต.มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  100   เมตร การก่อสร้าง

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80 เมตร

หนา 0.12 เมตร

พร้อมขยายผิวจราจร

หนา 0.15 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

160  ตารางเมตร
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148

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีมา



288 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 จ านวน สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า รางระบายน้ า

ซอย 57/8 หมู่ท่ี  6  ต.มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  55   เมตร การก่อสร้าง

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80 เมตร

หนา 0.12 เมตร

289 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 59 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี  7  ต.มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  100   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

148



149 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

290 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/4 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 8 ต. มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  60.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

พร้อมร้ือถอนรางเดิม

291 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 8 ต. มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  72.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

149

งบประมาณและท่ีมา



150 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

292 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 65 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  71.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

293 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น รางระบายน้ ารูปตัวยู 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จ านวน 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝารางระบายน้ า รางระบายน้ า

หมู่ท่ี 10 ต. มะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ท่ีได้รับ

ยาว  115.00   เมตร การก่อสร้าง

หนา 0.12 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.80เมตร

294 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 0.40 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  22 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 37.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  2 ต.แม่อาย ลึก 0.30 -0.50  เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร

150

งบประมาณและท่ีมา



151 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

295 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น มีฝาปิดคลองส่งน้ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  44/2 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ หนา 0.15 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  4 ต.แม่อาย กว้าง 0.60 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

ยาว 30.00 เมตร การเกษตร

ลึก 0.60 - 1.00 เมตร

หนา 0.12  เมตร

พร้อมร้ือรางระบายน้ า

และก่อสร้างบ่อพักน้ า 

จ านวน 1 แห่ง

296 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  48 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 38.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  4 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร

297 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50 เมตร 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  35/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 250.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  6 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร
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152 แบบ ผ.03

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

298 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 0.50 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  35/3 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 150.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  7 ต.แม่อาย ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

พร้อมก่อสร้างทางเช่ือม

 ค.ส.ล. จ านวน 6 แห่ง

และก่อสร้างบ่อพักน้ า 

จ านวน 1 แห่ง

299 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 0.50 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  58/5 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 22.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

หมู่ท่ี  8 ต.แม่อาย ลึก0.60เมตรหนา0.12 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทางการเกษตร

300 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก 1.1 ขุดร้ือถนน ค.ส.ล. เดิม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 4/2 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ กว้าง 3.00 เมตร ท่ีได้รับการ การสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย ในการสัญจร ยาว 30.00เมตร ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

1.2 ร้ือถอนราวกันตกพร้อม เรียบร้อย ปลอดภัย

ติดต้ังใหม่ ยาว 30.00เมตร

1.3 ตอกเสาเข็มพร้อมก้ัน

แผ่นพ้ืนส าเร็จ ยาว 20.00 เมตร

1.4 เทคอนกรีต ถนน ค.ส.ล.

กว้าง 4.00 เมตร ยาว

30.00เมตร หนา 0.15เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า120.00 

 ตร.ม.พร้อมถมดินบดอัด

งบประมาณและท่ีมา



153 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

301 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ล.ส. เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.00 เมตร 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

หมู่ 2 เช่ือม หมู่ 5 ต.มะลิกา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 450.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

ลึก 1.00 เมตร   คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12 เมตร การเกษตร

302 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50 เมตร 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2 เช่ือม 9 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 400.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.15  เมตร การเกษตร

303 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.50 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5 เช่ือม 6 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 278.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

 ต.มะลิกา ลึก 1.00 เมตร คลองส่งน้ า น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

หนา 0.12  เมตร การเกษตร

304 โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ข้างทางหลวงหมายเลข 1089 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว 30.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง

พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 7 หนา 0.12  เมตร วางท่อ

ต. มะลิกา พร้อมก่อสร้างบ่อ

พักน้ า  จ านวน 3 แห่ง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร

ยาว 1.00 เมตร

สูง 1.00 เมตร
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154 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

305 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 1.20  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  76 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว  7.00  เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง

หมู่ท่ี 7 ต.มะลิกา หนา 0.20 เมตร ท่อเหล่ียม

สูง 1.20 เมตร พร้อม

ขยายผิวจราจรค.ส.ล.

หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 

 56.00 ตารางเมตร

306 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น กว้าง 2.40  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง 1.สามารถระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  53 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยาว  6.00  เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ลดความเสียหายจาก

 หมู่ท่ี 9 ต.มะลิกา หนา 0.20 เมตร ท่อเหล่ียม น้ าท่วมพ้ืนท่ีทาง

สูง 2.40 เมตร การเกษตร

307 โครงการก่อสร้างดาด ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก ลึก 4.00 - 5.00 เมตร 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนคร้ัง 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 9/1 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 25.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง การสัญจร

เช่ือม 15/4 หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย ในการสัญจร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.มีความเป็นระเบียบ

112.50ตารางเมตร เรียบร้อย ปลอดภัย

พร้อมก่อสร้างราวกันตก

25.00 เมตร
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155 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

308 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน เพ่ือป้องกัน สูง 1.20  เมตร  112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 1.จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 7 การพังทลาย ยาว  50.00  เมตร ก าแพงกันดิน การสัญจร

หมู่ท่ี  1  ต.แม่อาย ของถนน  ค.ส.ล. หนา  0.15 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ

พร้อมเทคอนกรีต การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 

 16.00 ตารางเมตร

309 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน เพ่ือป้องกัน สูง 2.00  เมตร  360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1.จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล การพังทลายของถนน ยาว  90.00  เมตร ก าแพง การสัญจร

ซอย 1/1 หมู่ท่ี 1 ต.แม่อาย ค.ส.ล. หนา  0.20 เมตร กันดินท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ

การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

310 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน เพ่ือป้องกัน สูง 2.00  เมตร  315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1.จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 37/2 การพังทลาย ยาว  70.00  เมตร ก าแพงกันดิน การสัญจร

หมู่ท่ี  7  ต.แม่อาย ของถนน  ค.ส.ล. หนา  0.20 เมตร ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ

การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย
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156 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

311 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน เพ่ือป้องกัน สูง 2.00  เมตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

 ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 56/7 การพังทลาย ยาว  28.00  เมตร ก าแพงกันดิน การสัญจร

หมู่ท่ี  8  ต.แม่อาย ของถนน  ค.ส.ล. หนา  0.20 เมตร พร้อม ท่ีได้รับ 2.มีความเป็นระเบียบ

               ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. การก่อสร้าง เรียบร้อย ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร

หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 

 28.00 ตารางเมตร

312 โครงการก่อสร้าง ราวกันตก เพ่ืออ านวยความสะดวก สูง 0.60 เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนราว 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ถนนเทศบาล ซอย 9 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ ยาว 100.00 เมตร กันตกท่ีได้ การสัญจร

หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย ในการสัญจร พร้อมติดต้ัง ก่อสร้าง 2.มีความปลอดภัยแก่

313 โครงการปรับปรุงคอสะพาน เพ่ืออ านวยความสะดวก หนา 0.15 เมตร 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน 1.เกิดความสะดวกใน กองช่าง

ค.ส.ล. ซอย 58 ให้แก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คอสะพาน การสัญจร

หมู่ท่ี 8 ต. มะลิกา ในการสัญจร 208.00ตารางเมตร ท่ีได้ปรับปรุง 2.มีความเป็นระเบียบ

ท้ัง 2 ฝ่ัง พร้อมร้ือถอน เรียบร้อย ปลอดภัย

ถนนเดิมและทาสีสะพาน
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158 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

314 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพ่ือให้ประตูเปิด -ปิดน้ า ประตูเปิด - ปิด น้ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประตูเปิด - ปิด น้ า กองช่าง

ประตูเปิด - ปิดน้ า สามารถใช้งานได้ จ านวน 1 แห่ง ประตูเปิดปิดน้ า สามารถใช้งานได้

ถนนเทศบาลซอย 9/6 ท่ีได้ก่อสร้าง

หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย

315 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ กว้าง 6.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 74 ยาว  10.00  เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง มีน้ าใช้เพียงพอ

หมู่ท่ี  7  ต.มะลิกา หนา  0.20 เมตร ถังเก็บน้ า 

สูง 2.00 เมตร ค.ส.ล.

พร้อมติดต้ังระบบจ่ายน้ า

316 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้า ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมเสาไฟ 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 1/1 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 15 ต้น ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

317 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 4/2A ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 4 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 1 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

158

งบประมาณและท่ีมา



159 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

318 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 16 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 9 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

319 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิม 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

แรงต่ า ถนนเทศบาลซอย 18 ภายในเขตหมู่บ้าน เสาไฟและไฟก่ิง ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย จ านวน 3 โคม 3 ต้น เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

320 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้าและไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมเสาไฟ 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไฟก่ิง ถนนเทศบาลซอย 20 ภายในเขตหมู่บ้าน และไฟก่ิง จ านวน 3 ต้น ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย 2 โคม เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

321 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟโดยเพ่ิม 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไฟก่ิง  ถนนเทศบาล และไฟก่ิงภายในเขต เสาไฟและไฟก่ิง ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

ซอย 22 หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย หมู่บ้าน จ านวน 4 ต้น 4 โคม เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

159

งบประมาณและท่ีมา



160 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

322 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง - - 25,500 25,500 25,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 22 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 3 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 2 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

323 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 21/4 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 1 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

324 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 28 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 2 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

325 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้าและไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิม 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไฟก่ิง ถนนเทศบาล ซอย 30 ภายในเขตหมู่บ้าน เสาไฟและไฟก่ิง ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

 หมู่ท่ี 3 ต. แม่อาย จ านวน 3 ต้น 2 โคม เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

160

งบประมาณและท่ีมา



161 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

326 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 44/A ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน  1 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

327 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 44/3A ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน  1 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 4 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

328 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟโดยเพ่ิม 418,000 418,000 418,000 418,000 418,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ไฟก่ิง ถนนเทศบาลซอย 29 และไฟก่ิงภายใน เสาไฟและไฟก่ิงจ านวน 13 โคม ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย เขตหมู่บ้าน 20ต้น เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

329 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 35/6 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 1 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

161

งบประมาณและท่ีมา



162 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

330 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 50/A ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 4 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 5 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

331 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 35/3 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 3 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

332 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 35/4A ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 2 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 6 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

333 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 37/2 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 2 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 7 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

162

งบประมาณและท่ีมา



163 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

334 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 56/4 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 3 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 8 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

335 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 56/4 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 6 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 8 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

336 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้า ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมเสาไฟ 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 56/7A ภายในเขตหมุ่บ้าน จ านวน 7 ต้น ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 8 ต. แม่อาย เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

337 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟโดยเพ่ิม 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

 ไฟก่ิง  ถนนเทศบาล ซอย 32 ไฟก่ิงภายในเขต เสาไฟและไฟก่ิง ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย หมู่บ้าน จ านวน 3 ต้น 2 โคม เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

163

งบประมาณและท่ีมา



164 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

338 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟฟ้าและไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมเสาไฟ 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

 ไฟก่ิง ถนนเทศบาล ซอย 34/2 ภายในเขตหมู่บ้าน และไฟก่ิง จ านวน 1 ต้น ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 10 ต. แม่อาย  1 โคม เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

339 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 9/9 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 3 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 11 ต. แม่อาย ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

340 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 209,500 209,500 209,500 209,500 209,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 64 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 17 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 3 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

341 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมเสาไฟ 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 53/4 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 30 ต้น ท่ีได้ขยาย อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 5 ต. มะลิกา เขตไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิตและ

และไฟก่ิง ทรัพย์สิน

164

งบประมาณและท่ีมา



165 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

342 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 53/7 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 2 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 5 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

343 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 53/5 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 1 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 5 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

344 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 57/2A ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 2 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

345 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 57/9A ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน  3 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

165

งบประมาณและท่ีมา



166 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

346 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 57 ภายในเขตหมู่บ้าน จ านวน 2 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 6 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

347 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟฟ้าก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 58/4 ภายในเขตหมู่บ้าน  จ านวน 1 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 8 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

348 โครงการขยายเขตไฟก่ิง เพ่ือขยายไฟฟ้าก่ิง ขยายเขตไฟโดยเพ่ิมไฟก่ิง 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 39/17 ภายในเขตหมู่บ้าน  จ านวน 1 โคม ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึงและเกิดความ

หมู่ท่ี 9 ต. มะลิกา ไฟก่ิง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

349 โครงการปรับปรุงและขยายเขต เพ่ือปรับปรุงและขยายเขต ปรับปรุงและขยายเขตเสียง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด

เสียงตามสายเทศบาล เสียงตามสายในเขตพ้ืน ตามสายเทศบาลต าบลแม่อาย ท่ีได้ติดต้ัง อย่างท่ัวถึง เทศบาล

ต าบลแม่อาย ท่ีเทศบาลต าบลแม่อาย เคร่ืองกระจาย

เสียง

349
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งบประมาณและท่ีมา



167 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

350 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน เพ่ือปรับปรุง  ต่อเติม  อาคาร 1.ประปรุงหลังคา 200,000      200,000      200,000       200,000         200,000          จ้านวนคร้ัง อาคารเรียนสภาพม่ังคงแข็งแรง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในสภาพ 2.ปูกระเบ้ืองในอาคารเรียน ทีได้ปรับปรุง
ปลอดภัย 3.ขยายอาคารเรียน

351 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน จ้านวน 5แห่ง 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวนคร้ัง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองการศึกษา

ทีได้ปรับปรุง

352 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวนคร้ัง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย(บ้านเด่น) (บ้านเด่น) ทีได้ปรับปรุง

353 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เพ่ือปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์ 1.จัดท้าเหล็กดัดป้องกันรอบอาคารเรียน 500,000      500,000      500,000       500,000         500,000          จ้านวนคร้ัง อาคารเรียนมีความม่ังคงแข็งแรง กองการศึกษา

ต้าบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในสภาพ 2.ต่อเติมหลังคากันสาดและ ทีได้ปรับปรุง

ปลอดภัย ติดต้ังรางน้้าฝน

354 โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนา จัดท้าเหล็กดัดป้องกันรอบอาคารเรียน 100,000      100,000      100,000       100,000         100,000          จ้านวนคร้ัง อาคารเรียนมีความม่ังคงแข็งแรง กองการศึกษา

ดอยแก้ว เด็กเล็กให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ทีได้ปรับปรุง
 และป้องกันอันตรายแก่เด็ก
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168
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

355 โครงการปรับปรุงต่อเติมราวบันไดอาคารเรียน เพ่ือต่อเติมราวบันไดโรงเรียนอนุบาล ปรับปรุงต่อเติมราวบันไดอาคารเรียน 100,000      100,000      100,000       100,000         100,000          จ้านวน 1 คร้ัง ราวบันได้อาคารเรียนได้รับการ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลแม่อาย(บ้านเด่น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย ปรับปรุง

(บ้านเด่น) จ้านวน 1 แห่ง

356 โครงการปรับปรุงห้องน้้าโรงเรียนอนุบาล เพ่ือปรับปรุงห้องน้้าโรงเรียนอนุบาล ปรับปรุงห้องน้้า  กว้าง 4 ม. 200,000      200,000      200,000       200,000         200,000          จ้านวน 1 คร้ัง ห้องน้้าได้รับการปรับปรุง กองการศึกษา

เทศบาลต าบลแม่อาย(บ้านเด่น) เทศบาลต าบลแม่อาย  ยาว 16.50 ม.

357 โครงการปรับปรุง อาคารเรียนโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง เช่นหลังคา, เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 300,000      300,000      300,000       300,000         300,000          จ้านวน 1 คร้ัง 1.มีห้องเรียนเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย(บ้านเด่น) ต่อเติมห้องเรียน,ติดต้ังเหล็กดัด 2. อาคารเรียนได้รับการติดต้ัง

รอบอาคารเรียน ,ห้องน้ า  ฯลฯ เหล็กดัด

3. ห้องน้ าได้รับการปรับปรุง

4. หลังคาอาคารเรียนได้รับการ

ปรับปรุง

358 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ก่อสร้างอาคารเอเนกประสงค์พร้อม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนคร้ัง ประชาชนผู้มาใช้บริการ กองสาธารณสุข
พร้อมห้องน้้า ใช้บริการโรงฆ่าสัตว์ ห้องน้้า  กว้าง 4.00 เมตร ท่ีได้ก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์สะดวกในการติดต่อและส่ิงแวดล้อม

ยาว 5.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร
พร้อมเคร่ืองสุขภัรฑ์, โถส้วม,
โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า

จ านวน  357  โครงการ 79,955,240 79,955,240 79,955,240 79,955,240 79,955,240
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169 แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 1 ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

ในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย ท่ีร่วมกลุ่มอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทสบาล เช่น คร้ัง ความรู้และน้าไป เทศบาล

  รวมถึงการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ,กลุ่มผู้สูงอายุ   ใช้เกิดประโยชน์

กลุ่นผู้พิการ , กลุ่มเยาวชน

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            ร้อยละ 60 กลุ่มสตรีเทศบาล ส้านักปลัด
ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล ต้าบลแม่อาย 19 หมู่บ้าน ๆ ละ ของผู้ร่วม ต้าบลแม่อายได้รับ เทศบาล
ต้าบลแม่อาย ต้าบลแม่อายในด้านการ 4 คน  รวม 76 คน โครงการฯ การส่งเสริมพัฒนา

พัฒนาชุมชน การมีบทบาท ศักยภาพและบทบาท

ของสตรีในชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน

      664,000
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170
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลีก

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม ส้านักปลัด

ศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาล พัฒนาศักยภาพของตนเอง 19  หมู่บ้านๆ ละ 5 คน ของผู้สูงอายุ กิจกรรมมีการพัฒน เทศบาล
ต้าบลแม่อาย โดยมีการท้ากิจกรรมร่วม รวม 95 คน   โดยมีกิจกรรม ท่ีเข้าร่วมม ความคิดได้รับความรู้

กันและเพ่ือใช้เวลาว่างให้ 1.1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรม และประสบการณ์ท่ีได้
เกิดประโยชน์ และน้าความรู้  (การท้าไม้กวาด)

รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ไปประกอบอาชีพได้ 1.2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
 (การท้าผ้ามัดย้อม) คุณธรรม จริยธรรม 
1.3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ น้าความรู้ไปประกอบ
(การท้าขนมไทย) อาชีพสร้างรายได้
4.  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ือง

กฎหมาย สิทธิสวัสดิการ แก่ผู้สูงอายุ

5. กิจกรรมกาส่งเสริมอาชีพ

(การเล้ียงไส้เดือน)

6.กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่ผู้สูงอายุ

7.กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 (การเล้ียงผ้ึงโพรง)

8.กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

(การท้าน้้ามันนวดสมุนไพรไทย) 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดแสดงและจ้าหน่าย อุดหนุนส้านักงานพัฒนาชุมชน อุดหนุนงบประมาณส้านักงาน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ้านวน 1 คร้ัง 1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ส้านัก

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ OTOP และผลิตภัณฑ์ ปลัดเทศบาล

อ้าเภอแม่อาย จัดแสดงและจ้าหน่าย ชุมชน มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  2. สามารถส่งเสริมการค้า

อ้าเภอแม่อาย และการท่องเท่ียว 

ประเพณีวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและ

อัตลักษณ์ของอ้าเภอแม่อาย

รวม 4 โครงการ 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000
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172 แบบ ผ.02

2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน 1  คร้ัง / ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนน้าความรู้ ส้านัก

การด้าเนินงานศูนย์บริการ พัฒนาทักษะการเกษตร ไปใช้ประโชยน์ได้ ปลัดเทศบาล

และถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต
การเกษตรประจ้าต้าบล ทางการเกษตร

2 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก เพ่ือประชาชนในเขตเทศบาล เกษตรกรในเขตเทศบาล 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            ร้อยละ 80 ประชาชนในเขต ส้านักปลัด

ปลอดสารพิษ ห่างไกลโควิด - 19 ต้าบลแม่อายได้บริโภค ต้าบลแม่อาย  ของผู้เข้าร่วม เทศบาลต้าบลแม่อาย เทศบาล
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมอาชีพ จ้านวน   30 คน โครงการ จะได้บริโภคผักปลอด

การเกษตร ลดปริมาณ สามารถน้าไป สารพิษ , มีการลดใช้

การใช้สารเคมี เพ่ิมรายได้ ด้าเนินการ สารเคมี, มีรายได้เพ่ิม

 ลดรายจ่ายในครัวเรือน ประกอบอาชีพ

ปลูกผักปลอด

สารพิษได้
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในเขต เกษตรกรในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 เกษตรกรในเขต ส้านักปลัด

ศักยภาพเกษตรกรเทศบาล เทศบาลต้าบลแม่อายหรือ เทศบาลต้าบลแม่อาย ของผู้เข้าร่วม เทศบาลต้าบลแม่อาย เทศบาล

ต้าบลแม่อาย ประชาชนท่ีสนใจมีความรู้ จ้านวน 20 คน โครงการได้รับ มีความรู้ความเข้าใจ

ความเข้าใจในการท้าการเกษตร ความรู้และ ในการท้าเกษตร

ได้มาตรฐานปลอดภัยมีคุณภาพ สามารถน้าไป ได้มาตรฐานปลอดภัย

ด้าเนินการ มีคุณภาพ

เกษตรได้

มาตรฐาน

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือการอนุรักษ์รักษาพันธ์ุพืช การอนุรักษ์รักษาพันธ์ุพืชในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ในท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาล และปลูกขยายพันธ์พืช ในการอนุรักษ์พันธ์ุพืช เทศบาล

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท้องถ่ิน และธ้ารงรักษา ท้องถ่ินภูมิปัญญา
 สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

รวม 4 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การจัดการปัญหาหมอกควัน(PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  4 ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง เพ่ือการลาดตระเวนเฝ้าระวัง อุดหนุนงบประมาณ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ้านวน 1 คร้ัง สามารถควมคุมไฟป่า ส้านักปลัด

แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   คณะกรรมการหมู่บ้าน    ได้อย่างรวดเร็ว และ เทศบาล

11 หมู่บ้านท่ีมีพ้ืนท่ีป่า หมู่ท่ี 1,2,3,4,8,10 ต้าบลแม่อาย   ป้องกันการลักลอบการ

หมู่ท่ี 3,4,7,8,10 ต้าบลมะลิกา เผาป่าในพ้ืนท่ี

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
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175 แบบ ผ. 02

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้า เพ่ือส่งเสริมการอุปโภคบริโภค 19 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีน้้าสะอาด กองสาธารสุข

อุปโภคบริโภคภายในเขตพ้ืนท่ี น้้าสะอาดในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต้าบลแม่อาย

ในการอุปโภคบริโภค และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย

2 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นไม้  พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี กองสาธารสุข

ในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย ในพ้ืนท่ีเทศบาล เทศบาบต้าบลแม่อาย และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง ปริมาณขยะในเขต กองสาธารสุข
 ในการจัดการขยะชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในพ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลแม่อาย พ้ืนท่ีเทศบาลต้าบล และส่ิงแวดล้อม

ชุมชน แม่อายลดลง

4 โครงการรณรงค์การแก้ไข เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน 19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง สร้างจิตส้านึกลด กองสาธารสุข

ปัญหาหมอกควันและไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลแม่อาย การเผาในท่ีโล่งแจ้ง และส่ิงแวดล้อม

  ลดบริมาณฝุ่น PM2.5

ในพ้ืนท่ี

5 โครงการส่งเสริมประชาชน เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัย 19 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนลดการใช้ กองสาธารสุข
ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง การใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ต้าบลแม่อาย สารเคมียาฆ่าแมลง และส่ิงแวดล้อม
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176             แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการคลองสวยน้้าใสไม่มีวัชพืช เพ่ือรณรงค์การก้าจัดวัชพืช ล้าน้้าในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง ล้าน้้าในเขตเทศบาล กองสาธารสุข

ในแหล่งน้้า ไม่มีวัชพืชปกคลุม และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการศูนย์เสริมการแปรรูปขยะ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ ศูนย์เสริมการจัดการขยะเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารสุข

กลับมาใช้ประโยชน์ แก่ประชาชน ต้าบลแม่อาย ปริมาณขยะในเขตพ้ืนท่ี และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลลดลง

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีจิตส้านึก กองสาธารสุข

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก ในการอนุรักษ์ท้องถ่ิน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
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177 แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสรงน้้าพระนางมะลิกา 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

2.เพ่ือส่งเสริมประเพณีสรงน้้าพระ
นางมะลิกา

ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลต้าบลแม่อาย

60,000        60,000        60,000         60,000           60,000             จ้านวน  1  คร้ัง ประชาชนมีความภาคภูมิใจใน
ประเพณีท้องถ่ิน

กองการศึกษา

2 โครงการตักบาตรปีใหม่ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม   
อันดี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลต้าบลแม่อาย

20,000        20,000        20,000         20,000           20,000             จ้านวน  1  คร้ัง ประชาชนได้ท้าบัญวันข้ึนปีใหม่ กองการศึกษา

3 โครงการอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์ 1.เพ่ือสนับสนุนประเพณีสลากภัตต์ 
 จ้านวน  13 วัดในเขตเทศบาล
ต้าบลแม่อาย

13 วัดในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 65,000        65,000        65,000         65,000           65,000             จ้านวน 13 โครงการ วัดได้ด้าเนินงานประเพณี
สลากภัตต์

กองการศึกษา

4 โครงการต้ังธรรมหลวง เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลแม่อายฟังธรรมเทศน์
มหาชาติ

ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลต้าบลแม่อาย

50,000        50,000        50,000         50,000           50,000             จ้านวน  1 คร้ัง ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีถวยเทียนพรรษา             
และอาสาฬบูชา

เพ่ือส่งเสริมประเพณีหล่อเทียน
พรรษาโดยน้าไปถวายวัดในวัน
เข้าพรรษา

ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลต้าบลแม่อาย

30,000        30,000        30,000         30,000           30,000             จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา
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178 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการสรงน้้าพระธาตุ                 

วัดดงส้มสุก
เพ่ืออุดหนุนโครงการสรงน้้าวัด
ดงส้มสุก

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000      10,000     10,000      10,000        10,000          จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา

7 โครงการสรงน้้าพระธาตุ                
วัดดอยแก้ว

เพ่ือุดหนุนโครงการสรงน้้า      
พระธาตุวัดดอยแก้ว

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000      10,000     10,000      10,000        10,000          จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา

8 โครงการสรงน้้าพระธาตุ                 
วัดสันต้นม่วง

เพ่ือุดหนุนโครงการสรงน้้า     
พระธาตุวัดสันต้นม่วง

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000      10,000     10,000      10,000        10,000          จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา

9 โครงการสรงน้้าพระธาตุ                
วัดบ้านเด่น

เพ่ือุดหนุนโครงการสรงน้้า     
พระธาตุวัดบ้านเด่น

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000      10,000     10,000      10,000        10,000          จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา

10 โครงการสรงน้้าพระธาตุ                
วัดพระธาตุปูแช่

เพ่ือุดหนุนโครงการสรงน้้า      
พระธาตุวัดพระธาตุปูแช่

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000      10,000     10,000      10,000        10,000          จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา

11 โครงการสรงน้้าพระธาตุ                 
วัดสันต้นม่วง

เพ่ือุดหนุนโครงการสรงน้้า     
พระธาตุวัดสันต้นม่วง

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000      10,000     10,000      10,000        10,000          จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา

12 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับธรรมะ
 และความส้าคัญของพระพุทธศาสนา

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้  ความเข้าใจในหลักการ
ของพระธรรมค้าสอน
พระพุทธศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000      50,000     50,000      50,000        50,000          จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา
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179 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ประชาชนได้ท้ากิจกรรมร่วมกัน 30,000      30,000     30,000      30,000        30,000         จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมงานไม้ดอก กองการศึกษา

คร้ังท่ี 47 ประจ้าปี 2566 ไม้ประดับ

คร้ังท่ี 48 ประจ้าปี 2567

คร้ังท่ี 49 ประจ้าปี 2568 

ประจ้าปี 50 ประจ้าปี 2569

ประจ้าปี 51 ประจ้าปี 2570
14 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ประชาชนได้ท้ากิจกรรมร่วมกัน 10,000      10,000     10,000      10,000        10,000         จ้านวน  1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมงาน กองการศึกษา

ประจ้าปี 2566 ประเพณีสงกรานต์ร่วมกัน

ประจ้าปี  2567

ประจ้าปี 2568

ประจ้าปี 2569

ประจ้าปี 2570

15 โครงการอุดหนุนประเพณีย่ีเป็ง เพ่ืออุดหุนงบประมาณให้แก่วัด วัดในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 60,000        60,000        60,000         60,000           60,000            จ้านวน 12 โครงการ ประชาชนได้ร่วมประเพณีย่ีเป็ง กองการศึกษา

ในเทศบาลต้าบลแม่อาย จ้านวน 12 วัด

16 โครงการอุดหนุนงานสรงน้้าเจ้าแม่มะลิกา 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว สภาวัฒนธรรมอ้าเภอแม่อาย 60,000        60,000        60,000         60,000           60,000             จ้านวน  1  คร้ัง ประชาชนมีความภาคภูมิใจ กองการศึกษา

2.เพ่ือส่งเสริมประเพณีสรงน้้า ในประเพณีท้องถ่ิน

เจ้าแม่มะลิกา
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180 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการตักบาตรปีใหม่ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมอ้าเภอแม่อาย 20,000        20,000        20,000         20,000           20,000             จ้านวน  1  คร้ัง ประชาชนได้ท้าบุญวันข้ึนปีใหม่ กองการศึกษา

อันดี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

18 โครงการอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์ 1.เพ่ือสนับสนุนประเพณีสลากภัตต์ วัดในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 65,000        65,000        65,000         65,000           65,000             จ้านวน 1 คร้ัง วัดได้ด้าเนินงานประเพณี กองการศึกษา

จ้านวน  13 วัดในเขตเทศบาล จ้านวน 13 วัด สลากภัตต์
ต้าบลแม่อาย

19 โครงการต้ังธรรมหลวง เพ่ืออุดหนุนวัดในเขตเทศบาล วัดในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000             จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

ต้าบลแม่อาย

20 โครงการหล่อเทียนพรรษา เพ่ือส่งเสริมประเพณีหล่อ ร้อยละ 100 ประชาชนได้ร่วมโครงการ 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000             จ้านวน 1 โครงการ ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองการศึกษา

พรรษาโดยน้าไปถวายวัด
ในวันเข้าพรรษา
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181 แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการประเพณีย่ีเป็ง เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีย่ีเป็ง ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบล     150,000    150,000     150,000       150,000       150,000  จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนในเขต กองการศึกษา

แม่อาย เทศบาลต้าบลแม่อาย
22 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบล     100,000    100,000     100,000       100,000       100,000  จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนในเขต กองการศึกษา

สงกรานต์ แม่อาย เทศบาลต้าบลแม่อาย

23 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพ่ือเป็นการส่งเสริม ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบล       20,000      20,000       20,000         20,000          20,000  จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนในเขต กองการศึกษา

ความร่วมมือระหว่างวัด แม่อาย เทศบาลต้าบลแม่อาย
ประชาชน หน่วยงานของรัฐ

24 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน เพ่ือนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สืบสาน ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบล     100,000    100,000     100,000       100,000       100,000  จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนให้ความสนใจ กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน แม่อาย ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

รวม 24 โครงการ 1,030,000     1,030,000    1,030,000      1,030,000        1,030,000        
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182 แบบ ผ.02

4.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท เพ่ือถวายความจงรักภักดีและราชสดุดี จัดกิจกรรม จ้านวน 1 คร้ัง / ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมถวายราชดุดี ส้านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดี
บดินทรเทพวรางกูรฯ  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรฯ

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เพ่ือถวายความจงรักภักดีและราชสดุดี จัดกิจกรรม จ้านวน 1 คร้ัง / ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมถวายราชดุดี ส้านักปลัดเทศบาล

นางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรม

ราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ราชินีนาถพระบรมราชชนนี 

12 สิงหาคม  พันปีหลวง
3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ เพ่ือถวายความจงรักภักดีและราชสดุดี จัดกิจกรรม จ้านวน 1 คร้ัง / ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมถวายราชดุดี ส้านักปลัดเทศบาล

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พระบรมราชินี  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวัน จัดกิจกรรม จ้านวน 1 คร้ัง / ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส้านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม  น้อมร้าลึก
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 
5 โครงการวันปิยมหาราช  เพ่ือจัดกิจกรรมน้อมร้าลึกพระบาท จัดกิจกรรม จ้านวน 1 คร้ัง / ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส้านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ น้อมร้าลึก
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5

6 โครงการวันคล้ายวันวันพระบรมราชสมภพ เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวัน จัดกิจกรรม จ้านวน 1 คร้ัง / ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส้านักปลัดเทศบาล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม  น้อมร้าลึก
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มหาราช บรมนาถบพิตร 

รวม 6 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเมืองอัจฉริยะเมืองแห่ง Mice เมืองแห่ง Startupและเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1,499,450 1,499,450 1,499,450 1,499,450 1,499,450 จ้านวน 1  คร้ัง สถานศึกษาได้รับการสนับ กอง

การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล อนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย ต้าบลแม่อาย (บ้านเด่น) สนุนงบประมาณ การศึกษา

เทศบาลต้าบลแม่อาย

2 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก เพ่ือจัดอาหารกลางวันให้ เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบ 800,000      800,000      800,000       800,000         800,000          จ้านวน 1 ภาคเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กอง

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล สารอาหารครบ การศึกษา

ต้าบลแม่อาย(บ้านเด่น) ต้าบลแม่อาย

3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด เด็กได้รับห้องสมุดโรงเรียน 100,000      100,000      100,000       100,000         100,000          จ้านวน 1 คร้ัง ห้องสมุดได้รับการปรับปรุง กอง

อนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย(บ้านเด่น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล การศึกษา

แม่อาย(บ้านเด่น)

4 โครงการพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 24,000      24,000     24,000      24,000        24,000         จ้านวน 1 คร้ัง ครูและบุคลากรในโรงเรียนฯ กอง

อนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย(บ้านเด่น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล อนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย(บ้านเด่น) ได้รับการพัฒนา การศึกษา

แม่อาย(บ้านเด่น)
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184 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนอนุบาลฯมี เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 16,800        16,800        16,800         16,800           16,800            จ้านวน 1 คร้ัง โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตให้ กอง

ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ ต้าบลแม่อาย (บ้านเด่น) นักเรียนใช้ การศึกษา

รับข้อมูลข่าวสาร

6 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 18,000        18,000        18,000         18,000           18,000            จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนมีความรู้ถึงพิษภัย กอง

ในสถานศึกษา ต้าบลแม่อาย (บ้านเด่น) และการป้องกันยาเสพติด การศึกษา

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม กอง

ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ต้าบลแม่อาย (บ้านเด่น) รักการอ่านในสถานศึกษา การศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 500,000      500,000      500,000       500,000         500,000          จ้านวน 1 คร้ัง สถานศึกษาได้รับการสนับ กอง

ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา มีความพร้อมท้ัง  4  ด้าน ต้าบลแม่อาย (บ้านเด่น) สนุนงบประมาณ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
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185 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง โรงเรียนอนุบาลฯมีแหล่งเรียนรู้ กอง

ของโรงเรียนอนุบาลฯ ต้าบลแม่อาย (บ้านเด่น) การศึกษา

10 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารท่ีมีคุณค่า
ตามโภชนาการและมีประโยชน์ต่อ

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาลฯและโรงเรียนสังกัด สพฐ

3,000,000   3,000,000   3,000,000    3,000,000      3,000,000       จ้านวน 1 ภาคเรียน เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม)

กองการศึกษา

คุณค่าตามโภชนาการและมีประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลฯ และ อาหารเสริม(นม) 

ต่อร่างกาย โรงเรียนสังกัด สพฐ

11 โครงการส่งเสริมการมีงานท้าให้แก่เด็ก
นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดการเรียนหรือ

เพ่ือให้เด็กมีท้างานช่วงปิดภาคเรียน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ได้รับการพัฒนา

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดการเรียน หรือเวลาว่าง

หรือช่วงเวลาว่างจากการเรียน

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมใน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 70,000      70,000     70,000      70,000        70,000         จ้านวน 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลได้รับการพัฒนา

กองการศึกษา
การแสดงออกและท้ากิจกรรมต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรมและการแสดงออก

13 โครงการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1  คร้ัง บุคลากรทางการศึกษา กอง

ทักษะ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะ การศึกษา
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186 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 300,000      300,000      300,000       300,000         300,000          จ้านวน 1 คร้ัง เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการ กองการศึกษา

ค่าจัดการเรียนการสอนของ มีความพร้อมท้ัง  4  ด้าน เทศบาลต้าบลแม่อาย ท้ัง 4 ด้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการ กองการศึกษา

ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) มีความพร้อมท้ัง  4  ด้าน เทศบาลต้าบลแม่อาย ท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับดี
 3 -5 ปี

16 โครงการเปิดบ้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมงานวิชาการของ เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนได้เพ่ิมพูน กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ต้าบลแม่อาย ทักษะทางวิชาการ

อนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย

(บ้านเด่น)

17 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนฯ 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง เด็กได้กล้าแสดงออก กองการศึกษา

กล้าแสดงออกและพัฒนาการ

กล้ามเน้ือต่าง ๆ
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187 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน  1  คร้ัง ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ได้รับการพัฒนา

 กองการศึกษา

20 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 900,000      900,000      900,000       900,000         900,000          จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เทศบาลต้าบลแม่อาย สารอาหารครบ

21 โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา ผู้ปกครองเด็กเล็ก 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            จ้านวน1โครงการ ผู้ปกครองเด็กเล็กได้รับความรู้ กองการศึกษา

ในการป้องกันโรคท่ีเกิดในเด็กอายุ เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต้าบล
ระหว่าง 2 - 5 ปี แม่อายรู้ชนิดของโรคติดต่อ

ในเด็กเล็ก

22 โครงการประชุมผู้ปกครองเพ่ือเตรียมความ เพ่ือจัดประชุมผู้ปกครองในการ. เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย         30,000         30,000          30,000            30,000             30,000 จ้านวน 1 โครงการ ผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อม กองการศึกษา

พร้อมของบุตรก่อนเข้าสู่วัยเรียน เตรียมตัวบุตรก่อนเข้าเรียนในศูนย์ฯ. ของบุตรก่อนเรียน

และโรงเรียน
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188 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,197,550 1,197,550 1,197,550 1,197,550 1,197,550 จ้านวน 1 คร้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต้าบลแม่อาย การสนับสนุนงบประมาณ

ต้าบลแม่อาย

24 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  12 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนบริโภคอาหาร กองการศึกษา

เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  12 อาหารกลางวัน ครบ5หมู่

25 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล 40,000        40,000        40,000         40,000           40,000            จ้านวน  1  คร้ัง เด็กในเขตเทศบาลได้ร่วม กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล ได้ร่วมแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬา

(โครงการศูนย์)

26 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  12 55,000        55,000        55,000         55,000           55,000            จ้านวน 1 โครงการ เด็กได้เรียนรู้เร่ืองนาฎศิลป์ กองการศึกษา

นาฏศิลป์  น้าความรู้สู่ชุมชน ด้าเนินโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ

ทางด้านนาฏศิลป์ น้าความรู้สู่ชุมชน

27 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เพ่ือสนับสนุนนโยบายสร้างนักกีฬา เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 13,180        13,180        13,180         13,180           13,180            จ้านวน 1 โครงการ เด็กได้ฝึกทักษะด้านกีฬา กองการศึกษา
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189 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนบ้านดอนชัย 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนบริโภคอาหาร กอง

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านดอนชัย อาหารกลางวัน ครบ5หมู่ การศึกษา

29 โครงการลูกเสือ-เนตรนารี (โครงการศูนย์ฯ) เพ่ือส่งเสริมด้านความสามัคคี โรงเรียนบ้านดอนชัย 40,000        40,000        40,000         40,000           40,000            จ้านวน  1  โครงการ นักเรียนได้แสดงออกในความ กอง

การท้างานเป็นหมู่คณะ สามัคคี การท้างานเป็นหมู่คณะ การศึกษา

30 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินไทย เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย เด็กในโรงเรียนบ้านดอนชัย 20,000        20,000        20,000         20,000           20,000            จ้านวน 1 โครงการ เด็กมีความรู้เร่ืองดนตรีไทย กอง

(ดนตรีไทย) การศึกษา

31 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ตามหลัก เด็กในโรงเรียนบ้านดอนชัย 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            จ้านวน  1  โครงการ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ กอง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา

32 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 508,000 508,000 508,000 508,000 508,000 จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนบริโภคอาหาร กอง

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว อาหารกลางวัน ครบ5หมู่ การศึกษา

33 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ(โครงการศูนย์) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            จ้านวน  1  โครงการ เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล กอง

ด้านวิชาการ ร่วมพัฒนาทักษะวิชาการ การศึกษา

34 โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนเมือง เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาด้าน โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            จ้านวน  1  โครงการ เด็กนักเรียนบ้านสันป่าเหียวได้ กอง

ส้าหรับนักเรียน ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนเมือง ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนเมือง การศึกษา
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190 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12 เด็กนักเรียนไทยรัฐวิทยา 12 60,000        60,000        60,000         60,000           60,000            60,000              เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้าน กองการศึกษา

ดนตรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  12 (บ้านเอก) ด้าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ มีเคร่ืองดนตรีสากลไว้ส้าหรับพัฒนา ดนตรี

สู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีโรงเรียน ทักษะด้านดนตรี

ไทยรัฐวิทยา  12 (บ้านเอก)
36 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพ่ือแสดงผลงานด้านทักษะ เพ่ือแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            30,000              เด็กนักเรียนได้ร่วมแข่งขัน กองการศึกษา

ทางวิชาการของโรงเรียนศูนย์พัฒนา ทักษะด้านศิลปหัตถกรรม

คุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา

37 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน เพ่ือฝึกทักษะให้เด็กนักเรียน นักเรียนช้ัน 1 - 6 15,000        15,000        15,000         15,000           15,000            15,000              เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะ กองการศึกษา

 การตัดผมนักเรียนชาย - หญิง วิชาการ

38 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนเมือง เพ่ือฝึกทักษะทางด้านดนตรีและ โรงเรียนในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 20,000        20,000        20,000         20,000           20,000            20,000              เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะ กองการศึกษา

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ของเด็กนักเรียน

39 โครงการน้้าหมักชีวภาพ เพ่ือให้เด็กสามารถท้าน้้าหมัก ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 10,000        10,000        10,000         10,000           10,000            10,000              เด็กนักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

เอามาใช้ประโยชน์

40 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เด็กนักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            30,000              เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะ กองการศึกษา

(ผลิตภัณฑ์จากไม้)
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191 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 โครงการวงดนตรีสตริง เพ่ือให้เด็กนักเรียนแสดงออก เด็กนักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            50,000              เด็กนักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

ทางด้านดนตรี ทางด้านดนตรี

42 โครงการดนตรีไฟลค์ซอง เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก เด็กนักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            30,000              เด็กนักเรียนได้มีทักษะ กองการศึกษา

ทางด้านดนตรี ทางด้านดนตรี

43 โครงการวงโยธวาทิต เด็กนักเรียนได้แสดงออก เด็กนักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            50,000              เด็กนักเรียนได้มีทักษะ กองการศึกษา

ทางด้านดนตรี ทางด้านดนตรี

44 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือพัฒนาห้องสมุด เด็กนักเรียนมีห้องสมุดท่ีเป็นระบบ 32,000        32,000        32,000         32,000           32,000            32,000              เด็กนักเรียนได้แสวงหาความรู้ กองการศึกษา

45 โครงการส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพ่ือลดปริมาณขยะ เด็กนักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 32,000        32,000        32,000         32,000           32,000            32,000              เด็กนักเรียนได้แสวงหาความรู้ กองการศึกษา

46 โครงการลานกิจกรรม BBL เพ่ือพัฒนาการเคล่ือนไหว เด็กนักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 30,000        30,000        30,000         30,000           30,000            30,000              เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะ กองการศึกษา

ของเด็กนักเรียน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ร้อนล 100 นักเรียนศูนย์พัฒนา         50,000         50,000          50,000            50,000             50,000  จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา ด้าเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน คุณภาพเวียงมะลิกาได้ร่วมท้ากิจกรรม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เวียงมะลิก

48 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและ 55,000        55,000        55,000         55,000           55,000            จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ทางด้านนาฏศิลป์ น้าความรู้สู่ชุมชน ด้าเนินโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ อัจฉริยภาพทางด้านนาฏศิลป์ไทย

ทางด้านนาฏศิลป์ น้าความรู้สู่ชุมชน

รวมท้ังส้ิน 48 โครงการ 12,515,980   12,515,980  12,515,980   12,515,980      12,515,980      
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5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีของ ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

ในเขตเทศบาล ประชาชน การศึกษา

2 โครงการค่าใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีศักยภาพ กอง

ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน แก่ประชาชน ทางด้านกีฬา การศึกษา

3 โครงการฝึกทักษะกีฬาส้าหรับเด็กและ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา จัดฝึกอบรมด้านทักษะกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมีทักษะ กอง

เยาวชนในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย แก่เด็กและเยาวชน  จ้านวน 3 ชนิดกีฬา ด้านกีฬา การศึกษา

1.ด้านกีฬาฟุตบอล

2.ด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล 

3.ด้านกีฬาตะกร้อ
4 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือมวลชน เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000        10,000        10,000         10,000           10,000            จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

(Challenge Day) จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือมวลชน ต้าบลแม่อายได้ร่วมกิจกรรม
(Challenge Day)

5 โครงการกีฬาผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออกก้าลังกาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล       50,000      50,000       50,000         50,000          50,000 จ้านวน 1 คร้ัง ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
มีสุขภาพอนามัยท่ีดี และผู้สูงอายุ ต้าบลแม่อาย

ได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา

รวม 5 โครงการ 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
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5.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกัน ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง สามารถควบคุมป้องกันโรค กองสาธารณสุข

โรคอุบัติใหม่ในเขตเทศบาล ต้าบลแม่อาย ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขต และส่ิงแวดล้อม

  ต้าบลแม่อาย   เทศบาลต้าบลแม่อายได้

2 โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด เพ่ือป้องกันและควบคุม ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง สามารถควบคุมป้องกัน กองสาธารณสุข

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้าบลแม่อาย โรคติดต่อในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

หรือโควิด -19 หรือโควิด -19 ต้าบลแม่อายได้

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000        50,000        50,000         50,000           50,000            จ้านวน 1 คร้ัง สามารถควบคุมป้องกัน กองสาธารณสุข
จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลแม่อาย ต้าบลแม่อาย โรคคติดต่อในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ต้าบลแม่อายได้

4 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้ 19 หมู่บ้านในเขตเทศบาล 380000 380000 380000 380000 380000 จ้านวน 1 คร้ัง หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ด้าเนิน กองสาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ต้าบลแม่อาย กิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสม และส่ิงแวดล้อม

กับสภาพปัญหา และบริบท

ของพ้ืนท่ี

รวม 4 โครงการ 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6   การจัดการสาธารณภัยการสร้างความม่ังคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  4 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน เพ่ือกิจกรรมการบ้าบัดผู้เสพยาเสพติด ประชาชนท่ีเสพยาเสพติด 20000 20000 20000 20000 20000 จ้านวน 1 คร้ัง ผู้เข้ารับการบ้าบัด ส้านักปลัด

และปราบปรามยาเสพติด ได้รับการบ้าบัด เทศบาล

เทศบาลต้าบลแม่อาย อย่างถูกต้อง

รวม 1  โครงการ 20000 20000 20000 20000 20000
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6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน ประชาชนผู้ประสบภัย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนนโดย การช่วยเหลือ เทศบาล

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างรวดเร็ว

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ประชาชนผู้ประสบภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

สาธารณภัย การช่วยเหลือ เทศบาล

3 โครงการชุมชนปลอดภัยป้องกันและ เพ่ือรติดต้ังถังดับเพลิงในพ้ืนท่ี ชุมชน /วัด ในเขตเทศาลต้าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

ระงับอัคคีภัย โดยการติดต้ังถังดับเพลิง ชุมชน/วัด ในเขตเทศบาล แม่อาย การช่วยเหลือ เทศบาล

ในพ้ืนท่ีชุมชน/วัด ในเขตเทศบาล

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา จิตอาสาภัยพิบัติประจ้าเทศบาล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวน 1 คร้ัง จิตอาสาภัยพิบัติ ส้านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติประจ้า ภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลแม่อาย มีทักษะ เพ่ิมพูน เทศบาล

เทศบาลต้าบลแม่อาย ความรู้
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย อาสาสมัครในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง อาสาสมัครป้องกัน ส้านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน เทศบาล

 เทศบาลต้าบลแม่อาย หลักสูตร มีทักษะความรู้

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือฝึกอบรมพนักงานป้องกัน พนักงานป้องกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง พนักงานมีทักษะ ส้านักปลัด

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารภัย บรรเทางสาธารณภัย เพ่ิมพุนความรู้ เทศบาล

มีความพร้อม

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ผู้ประสบภัยทางถนน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชน ส้านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนน ได้รับความรู้ เทศบาล

8 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ืออบรมให้ความรู้การปัองกันและ ประชาชนในเขตเทศบาล 20000 20000 20000 20000 20000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชน ส้านักปลัด

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ได้รับความรู้ เทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลแม่อาย

810,000 810,000 810,000 810,000 810,000
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198 แบบ ผ. 02

6.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้  เพ่ืออบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน เงินอุดหนุนกองร้อยต้ารวจตระเวน 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 จ้านวน 1 คร้ัง เด็กนักเรียนมีความ กอง

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  ให้ห่างไกลยาเสพติด ชายแดน  ท่ี  334 รู้เก่ียวกับสารเสพติด การศึกษา

รวม  1  โครงการ 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
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199 แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต้าบลแม่อาย

งบประมาณและท่ีมา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6   การจัดการสาธารณภัยการสร้างความม่ังคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชาคมหมู่บ้านและ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน 19 หมู่บ้านในเขต 20000 20000 20000 20000 20000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้มี ส้านักปลัด

ประชาคมต้าบล มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลต้าบลแม่อาย ส่วนร่วมแสดง เทศบาล

ความคิดเห็นต่อ

การพัฒนาท้องถ่ิน

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรเทศบาลต้าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง บุคลากรได้ ส้านักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลแม่อาย เทศบาลต้าบลแม่อาย แม่อาย เพ่ิมพูนทักษะ เทศบาล

3 โครงการวันเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณะอันเป็น เทศบาลต้าบลแม่อาย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

ประโยชน์ในเขตเทศบาล รู้ประโยชน์ อปท. เทศบาล
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200 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการ Big Cleaningday เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณะอันเป็น พ้ืนท่ีสาธารณะในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน 1 คร้ัง พ้ืนท่ีสาธารณะได้ ส้านักปลัด

ประโยชน์ในเขตเทศบาล เทศบาลต้าบลแม่อาย รับการเก็บกวาด เทศบาล

เป็นระเบียบเรียบ

ร้อย

5 โครงการจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนและ ส้านักปลัด

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลให้แพร่หลาย และนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวได้ เทศบาล

รับรู้แหล่งท่อง

เท่ียวในเขต

เทศบาล

6 โครงการจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับรู้ ส้านักปลัด

ผลการด้าเนินงานเทศบาล ต้าบลแม่อายให้ประชาชนทราบ บทบาทหน้าท่ี เทศบาล

ของเทศบาล

7 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ   เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนของ  ในอ้าเภอแม่อาย ท่ีขอรับการสนับสนุน การช่วยเหลือ เทศบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี

อ้าเภอแม่อาย
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201 แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการบริการรับช้าระภาษี เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษี 19 หมู่บ้านในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ กองคลัง
นอกส้านักงาน และให้บริการรับช้าระภาษี ความสะดวกใน

การช้าระภาษี

9 โครงการส้ารวจปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลแผนท่ีภาษี เขตเทศบาลต้าบลแม่อาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 1 คร้ัง ข้อมูลแผนท่ีภาษี กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลต้าบลแม่อาย ของเทศบาลมี

ในเขตเทศบาล ความเป็นปัจจุบัน

รวม 9 โครงการ 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000
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202
บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 03

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่อาย

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ เพ่ือจัดซ้ือชุดเตียงเด็ก ส าหรับใช้ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองการศึกษา

การแพทย์ เป็นเตียงพยาบาล
จ านวน  1  ชุด

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า 18,000       18,000       18,000       18,000       18,000       กองการศึกษา
แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
จ านวน 1 เคร่ือง

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือ เคร่ืองเล่น DVD 2,000         2,000         2,000         2,000         2,000         กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว 1,300         1,300         1,300         1,300         1,300         กองการศึกษา
ขนาด 78 x 18 ซม จ านวน 1 ตัว

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางของ 6,000         6,000         6,000         6,000         6,000         กองการศึกษา
ขนาด 4 ช้ัน กระบะ 12 ใบ
จ านน 3 ตัว

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางรองเท้า 15,600       15,600       15,600       15,600       15,600       กองการศึกษา
จ านวน 6 ตัว

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางเอนกประสงค์ 15,600       15,600       15,600       15,600       15,600       กองการศึกษา
จ านวน 13  ตัว
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203 แบบ ผ. 03

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางหนังสือ 3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         กองการศึกษา

จ านวน 3 ตัว
9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง 5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         กองการศึกษา

จ านวน 1 ใบ
10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะทานอาหารส าหรับเด็ก 22,500       22,500       22,500       22,500       22,500       กองการศึกษา

จ านวน 13  ตัว
11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับเด็ก 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       กองการศึกษา

จ านวน 110 ตัว
12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือช้ันวางกระเป๋านักเรียน 16,200       16,200       16,200       16,200       16,200       กองการศึกษา

จ านวน 9 ช่อง จ านวน 9 ตัว
13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน ขนาด 18 น้ิว 2,000         2,000         2,000         2,000         2,000         กองการศึกษา

จ านวน 2 เคร่ือง
14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะเทเบิลเทนนิส 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       กองการศึกษา

จ านวน  2  ตัว
15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 65,000       65,000       65,000       65,000       65,000       กองการศึกษา

ประกอบด้วย บาร์โหน , สไลเดอร์
พร้อมบรรไดทางข้ึน  2  ทาง,
ชิงช้าโซ่ 3 ท่ี,ปืนป่าย,
สะพานทางเดินเช่ือมต่อ 2 สถานี
จ านวน 1 ชุด

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามสะพานโค้ง 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       กองการศึกษา
จ านวน 1 ชุด

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามชิงช้า 3 ท่ีน่ัง 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองการศึกษา
จ านวน 1 ชุด
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204 แบบ ผ. 03

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       กองการศึกษา

สะพานล่ืนถังลอดเล็ก จ านวน 1 ชุด

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       กองการศึกษา
 บ้านน้อย 2 ช้ัน จ านวน 1 ชุด

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นบ้านน่ารัก 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       กองการศึกษา
กระดานล่ืน จ านวน 1 ชุด

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกระดานล่ืน 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองการศึกษา
คู่ชิงช้า จ านว 1 ชุด

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกระดานล่ืน 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองการศึกษา
สุขสันต์ จ านวน 1 ชุด
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205 แบบ ผ. 03

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
23 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถพยาบาล(รถตู้) เพ่ือใช้ 2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   ส านักปลัด

ภายใน และขนส่ง ในการด าเนินงานระบบบริการ เทศบาล
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ของ
เทศบาลต าบลแม่อาย

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดช้ือรถบรรบทุกขยะแบบ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข
และขนส่ง อัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 คัน
25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    ส านักปลัด

ส าหรับขนาดพ้ืนท่ี 70-120 ตรม. เทศบาล
จ านวน 2 เคร่ือง

26 สาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองสาธารณสุข
และขนส่ง ขนาด 150 แรงม้า ขนาดความจุ และส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

27 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ คุรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือโคมไฟโซล่าเซลล์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 กองสาธารณสุข
ขนาด 100 วัตต์ และส่ิงแวดล้อม
จ านว  7  ชุด
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206 แบบ ผ. 03

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
28 การสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 กองสาธารณสุข

จ านวน  2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

29 การสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองสาธารณสุข
จ านวน  2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม
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ส่วนที่ ๔  

การติดตามและประเมินผล 

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

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั ้งนี้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม
กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ
ทบทวน หรือเปลี ่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด เพื ่อให้การจัดทำ
แผนพัฒนาข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบรูณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไป
สู้การจัดการทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบรูณนาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ดำเนินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ดังนี้ 

 

 

 



 

๔.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ๒๐ 
๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 

  



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วง
อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชกร
รม ยาเสพติด การสังคมสังเคราะห์ 

(๒)  

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกสร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริหาร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(๒)  

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

 (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 

  



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

(๒) การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand  ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้งานผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๓)  

 (๖) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภานภำการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จ ุ ดอ ่อน )  O-Opportunity ( โอกาส )  และ T-Therat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

๓.๒ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื ่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐  

(๑๐)  

 

  



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐  
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(๑๐) 
(๕) 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธรการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

ประเด็นกลยุทธ์ ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จททางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นำสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื ่อมโยงองค์กรรวมที่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 

  



๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดตล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. กระประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินปลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

  ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
  ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
(๕) 

  ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
                  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

                  ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
                  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
                  ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง   
                  มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

                  ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
                  ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
                  ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวี่จะ
ได้รับ 

(๕) 

                  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 



 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Anaiysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้สนเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ห้าปีปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้
กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม้ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

 

 

 

  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององ
๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุแระสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับคาวมเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินการต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิต
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  20 ปี 
 
 

โครงการสอดคล้อง กับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยัง่ยืน 
 

(๕)  

5.5 เป้าหมาย โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑ ) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรปูระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(๕)  



 



 

 

 


