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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ของ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง   

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------------------------- 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1.  ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  เทศบาลตําบลบ้านกลาง เดิมเป็นสุขาภบิาลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่    ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2515 ต่อมาได้มีการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการ

เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 

ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542 มผีลบังคับใช้ตัง้แต่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตําบลบ้านกลาง 

ตั้งอยู่ในเขตอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่บนทางหลวงหมายเลข 108 

เชยีงใหม่-ฮอด หา่งจากตัวอําเภอสันป่าตอง ประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 

30 กิโลเมตร เทศบาลตําบลบ้านกลางมีเนื้อที่ประมาณ 23.84 ตารางกิโลเมตร 
 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

         เทศบาลตําบลบ้านกลาง  มสีภาพพื้นที่เป็นที่ราบดินเหนียวร่วนปนทราย ดินทราย         มี

ลําน้ําขานไหลผา่นเขตชุมชนจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ซึ่งเป็นที่ราบ 
 

  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

  เป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยในฤดูร้อนจะร้อนและแห้งที่สุด

ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน ฤดูฝน ฝนตกชุกประมาณเดือนสิงหาคม และฤดูหนาวจะหนาวในช่วงเดือน

ธันวาคม  ถึงเดือนมกราคม 
 

  1.4  ลักษณะของดิน 

  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบดินเหนยีวร่วนปนทราย  ดนิทราย  มีลําน้ําขานไหลผ่านเขตชุมชนจาก  ทิศ

เหนอืไปยังทิศใต้ซึ่งเป็นที่ราบ 
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 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 

          -  ทิศเหนอื ติดตอ่อาณาเขต อบต.ยุหว่า และอบต.มะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง  

   จังหวัดเชยีงใหม่ 

- ทิศตะวันออก ตดิต่ออาณาเขต อบต.มะขุนหวาน และอบต.บ้านกลาง อําเภอ        สัน

ป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

- ทิศตะวันตก ติดตอ่อาณาเขต อบต. ทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

- ทิศใต้ ตดิต่ออาณาเขต อบต. ท่าวังพร้าว อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

  เขตการปกครอง 4 ต าบล 15 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ทั้งหมด 23.84 ตารางกิโลเมตร 

   1.  ตําบลบ้านกลาง  หมู ่1 , 2 , 3 , 4 , 6, 9 , 11 

   2.  ตําบลมะขามหลวง  หมู ่5 , 8 

   3.  ตําบลมะขุนหวาน  หมู ่3 , 4 , 8 

   4.  ตําบลท่าวังพร้าว  หมู ่1, 2 , 3 
 

  2.2  การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2556 

รายการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

บ้านกลางเขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

บ้านกลาง เขต 2 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,169   คน 4,136   คน 

มาใช้สทิธิเลือกตั้ง 3,035   คน 3,359   คน 

คดิเป็นร้อยละ 72.80    80.44 

จํานวนบัตรดี 2,756  บัตร 3,008  บัตร 

คดิเป็นร้อยละ 90.81 89.55 

จํานวนบัตรเสีย 174   บัตร 230   บัตร 

คดิเป็นร้อยละ 5.73 6.85 

จํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 105   บัตร 121   บัตร 

คดิเป็นร้อยละ 3.46 3.60 
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การเลือกตั้งนายกเทศมนตร ีเมื่อวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2557 

รายการ 

 

นายกเทศมนตรตี าบลบ้านกลาง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 8,420   คน 

มาใช้สทิธิเลือกตั้ง 5,912    คน 

คดิเป็นร้อยละ 70.29 

จํานวนบัตรดี 5,567   บัตร 

คดิเป็นร้อยละ 74.07 

จํานวนบัตรเสีย 150   บัตร 

คดิเป็นร้อยละ 2.53 

จํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 201   บัตร 

คดิเป็นร้อยละ 3.40 

 

 3.  ประชากร 

  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  จํานวนประชากรตามสถิตกิารลงทะเบียน ณ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2562 

แยกจํานวนชาย – หญิง และจํานวนประชากรในรอบ  5  ปีที่ผ่านมา 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 

ชาย 3,694 4,880 4,809 5,219 4,980 

หญิง 4,170 5,434 5,363 4,816 5,547 

รวม 7,864 10,314 10,172 10,035 10,527 

 

  3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  ข้อมูลสถิตปิระชากร  แยกรายละเอียด  ของเดือน  มิถุนายน  2562 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุไม่เกิน  18 ปี 889 728 1,617 

18  ปี  -  60 ปี 2,994 3,379 6,373 

อายุ  60  ปีขึ้นไป 1,097 1,440 2,537 

รวม 4,980 5,547 10,527 
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 4.  สภาพทางสังคม 

  4.1  การศึกษา   

สังกัด เทศบาลต าบลบา้นกลางรบัผดิชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 1 

จํานวนนักเรียน 61 

จํานวนครู อาจารย์ 6 

ระดับก่อนประถมศกึษา  

จํานวนโรงเรียน 1 

จํานวนหอ้งเรียน 7 

จํานวนนักเรียน 193 

จํานวนครู อาจารย์ 7 

ระดับประถมศกึษา  

จํานวนโรงเรียน 1 

จํานวนหอ้งเรียน 18 

จํานวนนักเรียน 459 

จํานวนครู อาจารย์ 20 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  

จํานวนโรงเรียน 1 

จํานวนหอ้งเรียน 8 

จํานวนนักเรียน 214 

จํานวนครู อาจารย์ 12 

  4.2  สาธารณสุข 

       -  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลที่ตัง้ในพืน้ที่ตําบลบ้านกลาง   จํานวน  1  แห่ง 

       -  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหนา้ที่ 

         1.  ผู้อํานวยการ  รพ.สต.   จํานวน       1    คน 

        2.  พยาบาลวิชาชีพ    จํานวน       2  คน 

        3.  นักวิชาการสาธารณสุข           จํานวน       2            คน 

         4.  เจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน   จํานวน       1            คน 

          5.  เจ้าพนักงานฑันตสาธารณสุข    จํานวน       1           คน 

        6.  อสม.    จํานวน     290 คน 

       -  คลินิกเอกชน               จํานวน        2    แห่ง 
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 4.3อาชญากรรม 

  - 

  4.3  ยาเสพติด 

   - 
 

  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

          เทศบาลตําบลบ้านกลาง  เบิกจา่ยเบีย้ยังชีพประเภทต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาล

ตําบลบ้านกลาง  ดังนี้(ข้อมูลล่าสุด  เดือนมิถุนายน  2562) 

  จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

ผูร้ับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุช่วงอายุ  60-69  ปี   1,565 11,268,000 

ผูร้ับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ช่วงอายุ  70-79  ปี 433 3,637,200 

ผูร้ับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ช่วงอายุ  80-89  ปี 237 2,275,200 

ผูร้ับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ช่วงอายุ  90 ปีขึน้ไป 47 342,000 

รวม   2,282 17,522,400 
 

  จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

ผูร้ับเบีย้ยังชีพผู้พิการในพื้นที่  15  หมู่บ้าน   390 3,744,000 
 

  จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

ผูร้ับเบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อในพื้นที่  15  หมู่บ้าน   57 342,000 

 

 5.  ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนส่ง 

          เทศบาลตําบลบ้านกลาง  มีถนนสายหลักในเขตเทศบาล  จํานวน  1  สาย  คือทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข  108  สายเชียงใหม่-ฮอด  สําหรับการคมนาคมภายในเขตเทศบาลของชุมชนแต่ละหมู่บ้านมี

ถนนลาดยางและคอนกรีตเชื่อมติดต่อกันโดยตลอด  ทั้ง  15  หมู่บ้าน  สามารถติดต่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน

ตลอดจนตดิต่อกับอําเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็ว  ทุกฤดูกาล 
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  5.2  การไฟฟ้า 

   -  จํานวนครัวเรือนที่ใชไ้ฟฟ้า  5,334  ครัวเรือน 

   -  พืน้ที่ได้รับบริการ   ร้อยละ  100 

   -  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) 1,800  จุด 
 

  5.3  การประปา 

   -  จํานวนครัวเรือนที่ใชน้้ําประปา  5,171  ครัวเรือน 

   -  หนว่ยงานเจ้าของกิจการประปา  เทศบาลตําบลบ้านกลาง 

   -  น้ําประปาที่ผลิตได้จํานวน   480  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

  5.4  โทรศัพท์ 

   -  จํานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพืน้ที่ จํานวน  1,309  หมายเลข 

   -  จํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพืน้ที่ จํานวน       22  หมายเลข 

-  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  15  

หมูบ่้าน 
 

  5.5  ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  อําเภอสันป่าตองมีสํานักงานไปรษณีย์ที่ให้บริการ  จํานวน  1  แห่ง  ซึ่งเทศบาลตําบล      บ้าน

กลาง  สามารถติดต่อรับบริการ  ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

  

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1  การเกษตร 

          การเกษตรที่สําคัญคือ  การปลูกข้าว  มีการทํานาปีละครั้งเป็นหลัก  นอกจากนั้น         มี

การทําไร่  ทําสวน  แตร่ายได้ยังไม่เพิ่มเท่าที่ควร  เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ําที่ใช้ในการเกษตร  ซึ่งมีน้ํา     ไม่

เพียงพอกับพืน้ที่เกษตรกรรมในฤดูแล้ง 
 

  6.2  การประมง 

   - 

  6.3  การปศุสัตว์ 

          ประชากรร้อยละ  60  ทําการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง  เช่น  หมู่  ไก่  เป็ด  วัว  ควาย  ควบคู่กับ

การทําการเกษตรกรรม  และมีฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดกลาง  จํานวน  6  แหง่ 
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  6.4  การบรกิาร 

         ในเขตพืน้ที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง  เป็นเขตพืน้ที่แบบกึ่งเมอืงกึ่งชนบท  อีกทั้งเป็นเส้นทาง

ที่เป็นทางผ่านหลัก  จึงมีแหล่งประกอบการเป็นจํานวนมาก 

   สถานประกอบการด้านพาณชิยกรรม 

    1.  สถานีบริการ  4      แห่ง 

    2.  ตลาดเอกชน  3      แห่ง 

    3.  ร้านค้าทั่วไป  120  แห่ง   
 

   สถานประกอบการเทศพาณชิย์ 

    1.  โรงฆ่าสัตว์   1      แหง่ 
 

   สถานประกอบการด้านบรกิาร 

    1.  โรงแรม    11    แห่ง จํานวนหอ้งพัก  220  หอ้ง 

    2.  ธนาคาร                  1   แหง่ (ธกส.) 

    3.  สถานที่จําหน่ายอาหาร  ตาม  พรบ. สาธารณสุข  25  แหง่ 
 

  6.5  การท่องเที่ยว 

          สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพืน้ที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง  เป็นในด้านแหล่งท่องเที่ยว       เชิง

วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  วัดในเขตพืน้ที่รับผดิชอบทั้ง  15  หมู่บ้าน 
 

  6.6  อุตสาหกรรม 

         โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  แปรรูปผลผลติทางการเกษตร  จํานวน  6  แหง่  ดังนี้ 

   1.  บริษัทลีโอฟู้ดส์  จํากัด 

   2.  หจก.เอี่ยมกสิกิจ 

   3.  บริษัทเชยีงใหม่อุตสาหกรรมจํากัด 

   4.  บริษัทนิธิฟู้ดส ์ จํากัด 

   5.  บริษัทเอสอาร์แอคโกรแพคจํากัด 

   6.  หจก.บูรพาหอ้งเย็น  
 

  6.7  การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

          เทศบาลตําบลบ้านกลาง  มกีลุ่มอาชีพที่สําคัญหลากหลายกลุ่มอาชีพ  อาทิเช่น       กลุ่ม

จักรสาน  กลุ่มทําขา้วแตน  กลุ่มเย็บผา้  ฯลฯ  
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  6.8  แรงงาน 

          ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากหลายพืน้ที่  เนื่องจากอําเภอสันป่าตองมีที่ตั้งอยู่ใกล้      ตัว

เมือง  และมีการคมนาคมสะดวก  มีสถานบริการ  สถานประกอบการมากมายหลายอย่าง  จึงมีแรงงงาน

ประเภทต่างๆ  มาอาศัยอยู่ในพืน้ที่เป็นจํานวนมาก 

 

 7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

  7.1  การนับถือศาสนา 

          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98  ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

ตําบลบ้านกลาง  ที่เหลอืนับถือศาสนาอื่นๆ  รอ้ยละ  2 
 

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี    

  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนกิชน จึงมักมีการทําบุญตักบาตรเป็นประจําในวันพระ

มีวิถีชีวิตเรียบง่ายเช่นเดียวกับชาวล้านนาทั่วไป คือมีการใช้คําเมือง หรือภาษาพื้นเมืองในการสื่อสาร ส่วน

ประเพณีที่สําคัญนั้น ได้แก่ สงกรานต์ ลอยกระทง ประเพณีปอยหลวง สลากภัตร์ ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ และ

วันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน่ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ฯลฯ  

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภาษาถ่ิน 

          ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง  มีภาษาถิ่นที่ใช้กันเป็นประจํา  อาทิเช่น  ภาษา

เขิน  และภาษาคําเมอืง    
 

  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของทีระลึก 

   -  ผลติภัณฑเ์สื้อผา้พืน้เมืองคันฝ้าย 

   -  ผลติภัณฑผ์้าภูดาว 

   -  ผลติภัณฑจ์ากไม้และกระดาษสา 

   -  ผลติภัณฑส์มุนไพรแปรรูป(ลูกประคบ) 

 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1  น้ า 

          ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนตลอดปี  962.09  มลิลิเมตร 

         ในเขตเทศบาลตําบลบ้านกลาง  มีลําน้ําใหญ่ไหลผ่าน  คือ  ลําน้ําแม่ขาน  ซึ่งพัดผ่าน

ขอบเขตด้านตะวันตกของพื้นที่  โดยน้ําจะไหลลงมาจากทิศเหนอื  มีน้ําหลากช่วงฤดูฝนและในบางปีอาจ      แห้ง

ขอดในช่วงฤดูแล้ง 
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  8.2  ป่าไม้ 

  ลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบ  โดยป่าประเภทไม่ผลัดใบได้แก่  ป่าดงดิบและป่าสนเขา  

ส่วนป่าประเภทผลัดใบ  ได้แก่ป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรังหรอืป่าแพะ 

  8.3  ภูเขา 

          มีพื้นที่เป็นที่ราบ  โดยมีภูเขาลอ้มรอบ 

  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

   - 
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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

 1.  ด้านความมั่นคง 

  1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  1.2  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง  ขจัดคอร์รัปช่ัน  สร้าง

ความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

  1.3  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 

  1.4  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่   

  1.5  การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ  สรา้งความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านและมิตรประเทศ 

  1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  1.7  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการคา้การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 

  2.2  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  2.3  การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา  SMEs  สู่สากล 

  2.4  การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมอืง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิจัยและพัฒนา 

  2.6  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ  สง่เสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ฯลฯ 

 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 

  3.2  การยกระดับการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
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  3.3  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  3.4  การสร้างเสริมคนให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

  3.5  การสร้างความอยู่ดีกินดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม 

  4.1  สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลี่ยมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

  4.2  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  4.3  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การดํารงชีวติในสังคมสูงวัย 

  4.4  สรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

  4.5  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  5.1  จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ํา  เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  5.3  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  5.4  การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  5.5  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

  5.6  การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

  6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 

  6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

  6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม  และเป็นสากล 

  6.6  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ 

  6.7  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 1.2  แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12            (พ.ศ. 

2560-2564) 

 1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

 1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
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 1.3  การส่งเสริมผูป้ระกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจติอล 

 1.4  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 2.1  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย           อย่าง

มีคุณภาพ 

 2.2  การยกระดับคุณภาพการศกึษาลาการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ  เท่าเทียม  และทั่วถึง 

 2.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ 

 2.4  การสรา้งสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การดํารงชีพในสังคม   สูงวัย 

3.  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน     

ระดับปัจเจก 

 3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 

 3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

 4.1  การลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง 

 4.2  การพัฒนาด้านการขนสง่และโลจิสตกิส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน 

 4.3  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 

5.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว 

 5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.3  การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสรา้งงานสีเขียว 

 5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 5.5  การพัฒนาความรว่มมอืด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 5.6  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6.  การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 6.1  การสรา้งความโปร่งใส 

 6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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 6.3  การสรา้งรูปแบบการพัฒนา  อปท. ใหเ้หมาะสม 

 6.4  การสรา้งระบบตรวจสอบ  ตดิตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 
 

 1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  (พ.ศ. 2561-2565)  และแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 1.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  (พ.ศ. 2561-2565) 

 1.  ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิาร 

  1.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

  1.2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีความพร้อมและเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ 

  1.3  พัฒนาศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ  นักลงทุน  ธุรกิจท่องเที่ยวในระดับ

  นานาชาติ 

  1.4  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิติกส์ทางการท่องเที่ยวรองรับการพัฒนาในระดับ 

  สากล 

  1.5  สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ 

  1.6  สรา้งการรู้จักใหแ้ก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

 2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับ  เชื่อมโยง  สร้างเครือข่าย  การค้า  การลงทุน  และการค้า

ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

  2.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

  2.2  เชื่อมโยงในรูปแบบ  Cluster  ธุรกิจเชงิบูรณาการ 

  2.3  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิติกส์การค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน  

  2.4  ยกระดับสินค้า  และการบริการให้อยู่มาตรฐานระดับสูง 

  2.5  สร้างคุณค่าเพิ่มและคุณค่าใหมโ่ดยใช้นวัตกรรม  และทรัพย์สนิทางปัญญา 

  2.6  ส่งเสริมช่องทางการคา้และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

  2.7  สง่เสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

  3.1  เสริมสรา้งสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

  3.2  พัฒนาให้มคีวามพร้อม  และมีความเชื่อมโยงในรูปแบบ  Cluster 

  3.3  สร้างศูนย์ทดสอบและบริการผลติภัณฑท์างการเกษตรและอาหารแบบเบ็ดเสร็จ 

  3.4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ทางการเกษตร 

  3.5  สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑก์ารเกษตรและอาหาร 

  3.6  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ        

มีส่วนร่วม  ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

  4.1  ป้องกัน  ควบคุม  แก้ไขปัญหาหมอกควัน  ไฟป่าอย่างมสี่วนรว่มและยั่งยืน 

  4.2  จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  4.3  เสริมศักยภาพและพัฒนากลไกในพื้นที่ให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจาก

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสาธารณภัย 

  4.4  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟู  และส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง     

  บูรณาการ 

  4.5  จัดหา  พัฒนา  และเพิ่มประสทิธิภาพแหลง่น้ํา 

  4.6  จัดการภัยแล้ง  อุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก  และดนิโคลนถล่ม  อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  4.7  บริหารจัดการคุณภาพลุ่มน้ําในแม่นํ้าสายหลักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 1.3.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 1.  ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน 

  1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  และบริการ

  สุขภาพ   

  1.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ 

  ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ   

  1.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่

  ระดับสากล   

  1.4  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ 

  สุขภาพ 

 2.  ส่งเสรมิการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล 

  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูป้ระกอบการในการประกอบธุรกิจ  

  2.2  ส่งเสริมและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ 

  ประกอบธุรกิจ 

  2.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต  

  และการประกอบธุรกิจ 

  2.4  ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
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3.  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม   

3.1  พัฒนาสูศู่นย์กลางการศกึษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศดา้นการศกึษา  และการ 

  เรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมปิัญญาที่มศีักยภาพ  ร่วมกับเครือขา่ยด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 

3.3  สง่เสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 

3.4  เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมคีุณภาพ 

3.5  พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย  และความหลากหลายของ 

  ประชากร 

3.6  ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 4.  ส่งเสรมิและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

  4.1  ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สามารถอํานวยประโยชน์ได้

  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

  4.2  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ํา  ดิน  อากาศ  ขยะและของเสียอันตราย   

  ให้มคีุณภาพดีขึน้  และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  และภัยธรรมชาติ 

  4.3  ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ์  หวงแหน  ลดข้อขัดแย้ง  และ

  ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือขา่ย 

  4.4  พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้

  พลังงานทดแทนใหเ้หมาะสมและยั่งยืน 

    

5.  เสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 

  5.1  เพิ่มประสทิธิภาพด้านความมั่นคงภายใน  มุ่งเน้นการบูรณาการความรว่มมอืของทุกภาค

  ส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามดา้นความมั่นคงทุกรูปแบบ  

5.2  เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความม่ันคงตามแนวชายแดน         

  5.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้กลไกประชารัฐ 

  5.4  เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการมี

  ส่วนรว่มของชุมชน 

6.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

  6.1  สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 

  6.2  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐใหม้ีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
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 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่   

(พ.ศ. 2561-2565) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

  1.1  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่จําเป็น 

  1.2  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนา 

  เศรษฐกิจและสังคม 

  1.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร   

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน

  ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

  2.2  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชน มีความพร้อมแข่งขัน

  ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  2.3  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

  และบริการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

  3.2  ป้องกัน  แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน  

  3.3  สง่เสริมการใชพ้ลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

  4.1  พัฒนาองค์ความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 

  4.2  อนุรักษ์และสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

  4.3  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสูภ่ายนอก 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

  5.1  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

  5.2  การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

  5.3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กเยาวชน  สตรี  คนชราและผูด้้อยโอกาส 
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 6.  ยุทธศาสตร์การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

  6.1  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 

  6.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  6.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  7.1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

  7.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

  7.3  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม   
 

 2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  2.1  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

          “เมืองแห่งการศกึษา  และความพอเพียง” 

  พันธกิจเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

   1.  การพัฒนาทางด้านการศึกษา  ส่งเสริมการศึกษาอย่างรอบด้านครบวงจร  พัฒนา

   แหลง่การศึกษา ระบบโรงเรียนใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคนใหม้ี 

   คุณภาพ 

   2.  สง่เสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

   3.  การพัฒนา  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เน้นการพึ่งพาตนเองมั่นคง     

   มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

   4.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  4.0  เพื่อให้การ

   บริหาร  และการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

  2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

    1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

    1.2  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในชนบท 

    1.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

   ความยั่งยืน 

    2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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    2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

    2.3  สง่เสริมการใชเ้กษตรทฤษฎีใหมแ่ละสร้างภูมิคุม้กันระบบเศรษฐกิจ 

    2.4  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ  และ     

    เขตการค้าเสรี 

   3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบ 

   นิเวศอย่างยั่งยืน 

    3.1  ปลูกจิตสํานึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในดารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม 

    3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3.3  พัฒนาชุมชนตัวอย่างแหง่ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม 

   4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

   และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    4.1  พัฒนาองค์ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    4.2  สง่เสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวติชุมชนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    4.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน

   สังคม 

    5.1  สง่เสริมการศกึษา  พัฒนาการศกึษาอย่างรอบด้านได้มาตรฐาน 

    5.2  สง่เสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

    5.3  ส่งเสริมสุขภาวะ  สุขภาพอนามัย 

    5.4  สงเคราะหก์ลุ่มคนดอ้ยโอกาส 

    5.5  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 

   6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการ

   รักษาความสงบเรียบร้อย 

    6.1  ปลูกจติสํานกึด้านความรว่มมอืในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 

    6.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย  และ     

    การรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

    6.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างดา้ว 
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   7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่ 

   เหมาะสม 

    7.1  สร้างจติสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

    7.2  เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

    7.3  สง่เสริมการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

    7.4  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
 

  2.3  เป้าประสงค์ 

   1.  ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม  การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  

และการท่องเที่ยว  รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

   2.  ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจและร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี

ความพรอ้มตอ่ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

   3.  ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านกลางมรจิตสํานึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน

แหง่การปฏิบัติในด้านการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 

   4.  ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน

ศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนใหด้ํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

   5.  ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ      ผู้

ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  และ

เป็นธรรมบนพืน้ฐานของการพึ่งพาตนเอง 

   6.  ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือ

กับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในชุมชน 

   7.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสทิธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

  2.4  ตัวชี้วัด 

   -  สามารถดําเนนิการบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  ยุทธศาสตรข์องเทศบาล

ตําบลบ้านกลาง  ที่ตั้งไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
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  2.5  ค่าเป้าหมาย 

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงและชนบท 

    - สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

   2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 

   ความยั่งยืน 

    - สามารถดําเนนิการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

   3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบ 

   นิเวศอย่างยั่งยืน 

   - สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

   4.  ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

   และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   - สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

   5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มดอ้ยโอกาสใน 

   สังคม 

   - สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

   6.  ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรา้งความร่วมมือในการ 

   รักษาความสงบเรียบร้อย 

   - สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

   7.  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่ 

   เหมาะสม 

   - สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

 

  2.6  กลยุทธ์ 

   1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  การคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปการที่

สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น  โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สามารถรองรับการเชื่อมโยงในระดับภูมภิาคอาเซียน 

   2.  กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนา  ที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

   3.  ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  

และระบบนิเวศน ์ ผ่านเครือขา่ยและองค์กรทางดา้นสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  และตอ่เนื่อง 
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   4.  กําหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรเอกชน  สถาบันการศึกษา  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตสํานึก  และกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภาษาพืน้เมือง  การแตง่กายพืน้เมือง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5.  สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความรู้  ทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง  และชุมชนของตนได้

อย่างยั่งยืน 

   6.  สง่เสริมเครือขา่ยภาคประชาชนให้มีความสามัคคี  และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาในชุมชน  โดยชุมชนพัฒนาบุคลากร  เทคโนโลยี  และกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  

และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินในชุมชน 

   7.  ใชเ้ทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหมท่ี่เหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่ง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  และสร้างระบบความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน 

 

  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

    “เมืองแหง่การศกึษา  และความพอเพียง” 

   1.  การพัฒนาทางด้านการศึกษา  ส่งเสริมการศึกษาอย่างรอบด้านครบวงจร  พัฒนา

   แหลง่การศึกษา ระบบโรงเรียนใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคนใหม้ี 

   คุณภาพ 

   2.  สง่เสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

   3.  การพัฒนา  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เน้นการพึ่งพาตนเองมั่นคง     

   มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

   4.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  4.0  เพื่อให้การ

   บริหาร  และการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

2.8.1  ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ด้านการสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี

ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้ง 

ศักยภาพคน 

ด้านการสรา้งโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ด้านการสรา้งการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ

ฉบับท่ี  12 

ยกระดับศักยภาพการแขง่ขัน

และการหลุดพ้นกับดักรายได้

ปานกลางสู่รายได้สูง 

ลดความเลื่อมล้ํา

ทางสังคม 

รองรับการเชื่อมโยง

ภูมิภาคและความเป็น

เมือง สรา้งความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

และปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสังคม

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ

กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนอื

ตอนบน 

การสรา้งคุณค่าความโดดเดน่

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ 

การพัฒนาการเกษตร

มูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทัง้ใน

และต่างประเทศ 

การยกระดับเชื่อมโยง สรา้ง

เครือข่าย การค้า การลงทุน และ

การค้าชายแดน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่าง

ย่ังยืน 

ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

การบรหิารราชการ

แผ่นดินที่มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล

และยั่งยืน 

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 

ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อม

รับกับการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 

และความสงบสุขของประชาชน 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 

 

ส่งเสรมิการเกษตร  การผลิต

สินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  

สู่สากล 

 

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม  

 

ส่งเสริมและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ใหส้มบูรณ์  โดยใช้เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 

 

เสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  

และความสงบสุขของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

องคป์กครอง

ส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด

เชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบ

สาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

บา้นเมืองท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์การป้องกัน  บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษาความเป็น

ระเบยีบเรียบร้อยในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ

เทศบาลตําบล

บ้านกลาง 

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของ

เมืองและชนบท 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

 

 

การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน

สังคม 

การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรา้ง

ความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอ้ย 

การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วย

นวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบ้ริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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3.  การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เทศบาลตําบลบ้านกลางเดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านกลาง  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2515 ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการ

เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 

ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2542  เทศบาล

ตําบลบ้านกลาง ตั้งอยู่ในเขตอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ บนทาง

หลวงแผน่ดินหมายเลข 108 เชียงใหม่ – ฮอด ห่างจากตัวอําเภอสันป่าตอง ประมาณ 8 กิโลเมตร  อยู่ห่างจาก

ตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 23.84 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  4 ตําบล 

15 หมู่บ้าน มีจํานวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน  2562 จํานวน 10,527  คน  แยกเป็น           ชาย  

4,980  คน หญงิ  5,547  คน   

  เทศบาลตําบลบ้านกลาง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด มีการทํางานในลักษณะที่ตอบสนองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น  จึง

จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องทําการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันว่ามีการพัฒนาระดับไหน อย่างไร  เพื่อ

ประโยชน์ในการกําหนดการทํางานในอนาคต ด้วยการวิเคราะหด์้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏผล  ดังนี้ 

   จุดแข็ง   (Strengts:  S) 

   ๑.  การจัดโครงสร้างภายในองค์กรมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

   ๒.  ผูบ้ริหารมนีโยบายพัฒนาเทศบาลที่ชัดเจน 

   ๓.  การทํางานมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนํามาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 

   ๔.  พืน้ที่ของเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่สําคัญ   ต่าง 

ๆ และมีความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเศรษฐกิจ  การค้าขาย  การเงิน  และการธนาคาร 

   ๕.  เส้นทางคมนาคมสะดวก  เป็นเส้นทางเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดลําพูน 

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น    ที่โดด

เด่น 
 

   จุดอ่อน  (Weaknesses  :  W) 

   ๑.  ถนนคับแคบในช่วงเวลาคับขันรถไม่สามารถวิ่งได้ 

   ๒.  พืน้ที่บางแห่งเป็นที่ลุม่ในชว่งฤดูฝน  ทําให้น้ําท่วมขังไม่มทีางระบายน้ํา 

   ๓.   ประชาชนขาดความรู้  ความ เข้ า ใ จ ในการดู แลรั กษาสิ่ ง แวดล้ อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

   ๔.  พื้นที่เทศบาลไม่มแีหล่งทางธรรมชาติที่สําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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   ๕.  มีประชากรแฝงจํานวนมาก ซึ่งทําก่อใหเ้กิดปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
 

   โอกาส  (Opportunities  :  O) 

   ๑.  พืน้ที่มีขนาด 23.84 ตารางกิโลเมตร  สามารถพัฒนาพืน้ที่ได้อย่างทั่วถึง 

   ๒.  พืน้ที่ไม่ห่างไกลจากอําเภอเมอืงเชียงใหม ่ การคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับ 

การเจรญิเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ 

   ๓.  ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมบางอย่างได้ดีสามารถ

พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ 

   ๔.  นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล ฯ) 

   ๕.  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนสินค้าของชุมชน (OTOP) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
   

   อุปสรรค์  (Threats  : T) 

   ๑.   มีขอ้จํากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  

   ๒.  ปัญหาค่าจา้งแรงงานสูง   ทําให้สินคา้ราคาสูงขึ้นค่าครองชีพเพิ่มขึ้น 

  ๓.  ปัญหาราคาสินค้าราคาแพง  ทําให้ค่าครองชีพเพิ่มขึน้ 

   ๔.  ประชาชนขาดการมสี่วนรว่มในการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาล 
 

  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.1  การคมนาคมไม่สะดวกในบางพื้นที่  โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมระหว่างตําบล

หรอืจุดที่เป็นทางคับแคบหรอืจุดที่กําลังขยายตัวของชุมชน 

    1.2  ปัญหาถนนภายในเขตมีขนาดเล็ก  คับแคบ  ไม่สามารถที่จะขยายผิว

การจราจรให้กว้างขึ้นได้  อีกทั้งถนนบางสายมีสภาพชํารุดเสียหายเนื่องจากมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 

    1.3  ท่อหรอืรางระบายน้ําในชุมชนยังมไีม่เพียงพอ  บางแห่งชํารุดเสียหาย  เกิด

ปัญหานํ้าท่วมขังในพืน้ที่ 

    1.4  ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอและทั่วถึง 

    1.5  ขาดแคลนป้ายเตือนการจราจร  ป้ายบอกทาง  เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการเดินทาง 
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   2.  ด้านเศรษฐกิจ 

    2.1  เขตพื้นที่เทศบาลฯ เป็นชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  และเป็นทางผ่าน

สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเชียงใหม่  ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก  เทศบาลฯ     

จึงควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โบราณสถาน  วัด  ในเขตเทศบาลฯ  ที่มีอยู่เดิมให้เป็นที่สนใจต่อนักท่องเที่ยวอีก

ทางหนึ่ง 

    2.2  สภาพดิน  ฟ้า  อากาศ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ประกอบกับ

ปัญหาภัยแล้ง  ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้พชืผลทางการเกษตรของราษฎรในพืน้ที่  มีคุณภาพต่ํา 
 

   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3.1  ปัญหามลพิษทางอากาศ  โดยเฉพาะหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน

ธันวาคม-มีนาคม  ของทุกปี  ถึงแม้จะมีการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งอย่างต่อเนื่องก็ตามปัญหาวิกฤติหมอก

ควันก็ยังคงส่งผลตอ่คุณภาพชวีิตของประชาชนในพื้นที่ทุกปี 

    3.2  ปัญหาขยะมูลฝอย  ซึ่งยังคงมีการลักลอบแอบทิ้งขยะในพื้นที่  โดยเฉพาะ

บริเวณป่าขา้งทางที่ประชาชนไม่ค่อยได้สัญจรผ่านไปมา 

    3.3  ปัญหาการรุกล้ําพื้นที่สาธารณะของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขาก

การย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่และด้วยความไม่รู้หรือรู่เท่าไม่ถึงการณ์  ซึ่งเทศบาลฯ ได้พยายามเข้าไปแก้ไข  

และระงับข้อพิพาทที่เกิดขึน้อย่างตอ่เนื่อง 
 

   4.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

    4.1  เนื่องจากในเขตเทศบาลฯ  ประกอบด้วยชุมชนที่เกิดการรวมตัวกัน

หลากหลายชนเผ่า  ทําให้มีวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน  

ดังนัน้  จงึควรมกีารอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  และร่วมสืบสานไปยังคนรุ่นใหม่  รวมถึงควรมีการปลูกฝังจิตสํานึก

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ 
 

   5.  ด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 

    5.1  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  

การดํารงชีพที่มีการแข่งขันสูง  ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการถดถอยของ

สมรรถภาพการทํางานของอวัยวะตา่งๆ และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น  ความดัน

โลหติสูง  เบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  เป็นต้น 

    5.2  ชุมชนเองขาดความรูค้วามเข้าใจในความร่วมมอืในการที่จะพัฒนาชุมชนให้

มีความพร้อม  เกิดความเข้มแข็งในชุมชน  และสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้   
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    5.3  ปัญหาความเหลี่ยมล้ําทางด้านรายได้ของประชาชน  ซึ่งถือเป็นปัญหา

ใหญ่ในทุกระดับ  ประกอบกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  ปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบเป็น

อย่างมากโดยเฉพาะผูม้ีรายได้นอ้ย   
 

   6.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

    6.1  ภายใต้บริบทของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ต่างๆ  เทศบาลฯ        ได้

ให้บริการและอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่นการแพทย์ฉุกเฉิน  การรักษาความเรียบร้อย  และอุบัติภัยต่างๆ ซึ่ง

ได้มกีารจัดเวรยามดูแลตลอด  24  ช่ัวโมง  เพื่อใหก้ารให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์   
 

   7.  ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 

    7.1  ประชาชนขาดความสนใจและการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากต้องดําเนินชีวติอยู่ท่ามกลางภาวะปัญหาเศรษฐกิจ  จงึไม่ให้ความสําคัญกับการมสี่วนรว่มเท่าที่ควร 

    7.2  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของเทศบาลฯ 

ค่อนขา้งนอ้ย  และช่องทางในการให้บริการขอ้มูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความตอ้งการ 

    7.3  ระบบโครงสร้างขององค์กร  และการรองรับภารกิจถ่ายโอนต่างๆ ทําให้

ต้องมีการจัดหาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้สอดรับการภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของเมอืงและชนบท 

การศกึษา แผนงานการศกึษา กองการศกึษา - 

เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองชา่ง จังหวัด 

อบจ. 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 

เศรษฐกิจ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักปลัด - 

แผนงานการเกษตร สํานักปลัด  

3. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

อย่างยั่งยืน 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข ฯ กองสาธารณสุข

ฯ 

- 

แผนงานการเกษตร สํานักปลัด  

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน

ศลิปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี  และภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

เศรษฐกิจ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักปลัด - 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด - 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

กองการศกึษา - 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส

ในสังคม 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด - 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักปลัด - 

แผนงานการศกึษา กองการศกึษา - 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

กองการศกึษา  

แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุข

ฯ 

- 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน

และการสร้างความร่วมมือใน

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานงบกลาง สํานักปลัด - 

แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

สํานักปลัด - 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม 

บริหารทั่วไป แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 

กองคลัง 

- 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

- 

แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

สํานักปลัด 

 

- 

แผนงานการศกึษา กองการศกึษา - 

แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุข

ฯ 

- 

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองชา่ง - 

แผนงานพาณิชย์ กองชา่ง - 

 



 
 

 

 

 

 

 
แบบ  ผ. 01 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

 



 
 

 

 

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานของเมืองและชนบท

1.1  แผนงานการศกึษา 11 16,070,800 8 14,591,800 5 13,700,000 5 13,700,000 4 700,000 33 58,762,600

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 104 64,317,840 86 61,148,810  41 18,406,800 11 5,927,000 2 527,000       244 150,327,450   

1.3  แผนงานรักษาความสงบฯ   -   - 1 100,000   1 100,000     1 100,000   1 100,000        4 400,000            

1.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งฯ 1 102,800 2 175,000   1 150,000    1 150,000   1 150,000       6 727,800          

รวม 116 80,491,440 97 76,015,610  48 32,356,800 18 19,877,000    8 1,477,000   287 210,217,850   

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่ความ

ยัง่ยนื

2.1   แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งฯ 2 130,000 2 130,000   2 130,000    2 130,000   2 130,000   10 650,000  

2.2  แผนงานการเกษตร 2 35,000 2 35,000     2 35,000      2 35,000     2 35,000     10 175,000 

2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 57,000 4 57,000     4 57,000      4 57,000    4 57,000    20 285,000 

รวม 8 222,000 8 222,000  8 222,000     8 222,000    8 222,000    40 1,110,000   
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แบบบ ผ. 01

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

รวม  5  ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



 
 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

3. ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนเิวศน์อยา่งยัง่ยนื

3.1  แผนงานสาธารณสขุ 6 3,630,000 6 3,630,000 6 3,630,000 6 3,630,000 6 3,630,000 30 18,150,000

3.2  แผนงานการเกษตร 2 50,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 290,000

3.3  แผนงานการศกึษา 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

รวม 9 3,880,000 9 3,890,000 9 3,890,000 9 3,890,000 9 3,890,000 45 19,440,000

4. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟแูละ

สบืสานศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิน่

4.1  แผนงานการศกึษา 3 130,000 3 130,000 3 165,000 3 165,000 3 165,000 15 755,000

4.2   แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งฯ 2 170,000 3 270,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 14 440,000

4.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 2 305,000 2 305,000 2 305,000 2 305,000 2 305,000 10 1,525,000

4.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 42,000 5 45,000 5 45,000 5 45,000 5 45,000 20 222,000

รวม 12 647,000 13 750,000 13 835,000 13 835,000 13 835,000 59 2,942,000
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ป ี2565 รวม  5  ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564



 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีต

ของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส

ในสังคม

5.1  แผนงานงบกลาง 3 21,400,000 3 23,900,000 3 24,900,000 3 25,900,000 3 26,900,000 15 123,000,000

5.2  แผนงานการศกึษา 63 22,208,784 66 22,269,000 66 27,984,000 66 27,984,000 64 26,314,000 325 126,759,784

5.3  แผนงานสาธารณสขุ 51 975,000 51 975,000 51 905,000 6 605,000 6 605,000 165 4,065,000

5.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งฯ 6 570,000 6 570,000 6 570,000 6 570,000 6 570,000 30 2,850,000

5.5  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 3 400,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 19 2,120,000

รวม 126 45,553,784 130 48,144,000 130 54,789,000 85 55,489,000 83 54,819,000 554 258,794,784

6. ยทุธศาสตร์การจดัระเบยีบภายใน

ชมุชน และการสร้างความร่วมมือใน

การรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานงบกลาง 1 400,000 1 400,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 5 2,600,000

6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 11,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 6 51,000

6.3  แผนงานรักษาความสงบฯ 5 259,000 5 259,000 5 259,000 5 259,000 5 259,000 25 1,295,000

6.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งฯ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 9 690,000 8 689,000 8 889,000 8 889,000 8 889,000 41 4,046,000
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รวม  5  ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

7. ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ

บ้านเมืองท่ีดดี้วยนวัตกรรมท่ีเหมาะสม

7.1  แผนงานงบกลาง 11 7,168,000 13 7,265,500 14 7,480,500 14 7,480,500 14 7,480,500 66 36,875,000

7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 28 4,459,000 28 4,839,000 29 5,999,000 28 5,199,000 28 5,199,000 141 25,695,000

7.3  แผนงานรักษาความสงบฯ 3 440,000 4 850,000 4 1,450,000 4 1,450,000 4 1,450,000 19 5,640,000

7.4  แผนงานการศกึษา 13 4,379,000 13 4,990,000 13 5,620,000 13 5,620,000 13 5,620,000 65 26,229,000

7.5  แผนงานสาธารณสขุ 7 4,370,000 7 4,400,000 7 4,550,000 7 4,550,000 7 4,550,000 35 22,420,000

7.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 2,600,000 8 3,260,000 8 3,260,000 8 3,260,000 8 3,260,000 8 15,640,000

7.5  แผนงานพาณิชย์ 2 85,000 2 85,000 2 85,000 2 85,000 2 85,000 10 425,000

รวม 72 23,501,000 75 25,689,500 77 28,444,500 76 27,644,500 76 27,644,500 344 132,924,000

รวมท้ังสิ้น 352 154,985,224 340 155,400,110   293 121,426,300    217 108,846,500  205 89,776,500    1370 629,474,634 
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แบบ  ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืงและชนบท 
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แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกจิอยํางสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา๎นเมอืงที่ด ี ดว๎ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของเมอืงและชนบท

       1.1  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง ดดัแปลง

 ตอํเตมิ อาคารเรียน 

อาคารประกอบ ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็ในสงักดั

เพื่อใหศ๎นูย์พัฒนา

เดก็เลก็มคีวาม

สวยงามและคงทน

ถาวร

1 คร้ัง/ปี     100,000     161,000    150,000   150,000    150,000 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็ใน

สงักดั

เทศบาลฯ

มศีนูย์พัฒนาเดก็

เลก็สวยงามคงทน

เหมาะกบัการจดั

กจิกรรมการเรียน

การสอน

กองการศกึษา

2 โครงการซอํมแซมปรับปรุง

และพัฒนาอาคารเรียน

ประกอบ

เพื่อใหอ๎าคารเรียน

ประกอบใชจ๎ดั

กจิกรรมการเรียน

การสอนไดอ๎ยําว

เหมาะสมและ

ปลอดภยั

1 คร้ัง/ปี     200,000     200,000     200,000   200,000    200,000 โรงเรียนใน

สงักดั

อาคารเรียนและ

อาคารประกอบมี

ความเหมาะสม

และปลอดภยั

ส าหรับนกัเรียน

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
ตวัชี้วัด

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์

รอบสระวาํยน้ าของ

โรงเรียน

เพือ่ใหบ๎ริเวณสระ

วาํยน้ าของ

โรงเรียนมคีวาม

สวยงามและเปน็

ระเบยีบเรียบร๎อย

1 คร้ัง/ปี   500,000   -    -    -     - สระวาํยน้ า

โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบด

ราษฎร์บ ารุง)

รอบบริเวณสระ

วาํยน้ าโรงเรียนมี

ความสวยงาม

เปน็ระเบยีบย่ิงขึ้น

กอง

การศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

4 โครงการกอํสร๎างลาน

และหลงัคาสระวาํยน้ า

เพือ่ใหม๎ลีานและ

หลงัคาสระวาํยน้ า

1 คร้ัง/ปี   500,000   -    -    -     - ลานและ

หลงัคาสระ

วาํยน้ า

มลีานและ

หลงัคาส าหรับ

จัดกจิกรรม

กลางแจ๎ง

กอง

การศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

5 โครงการจัดท าถนน

ภายในโรงเรียน

เพือ่ใหม๎ถีนน

ส าหรับใชส๎รรจร

ภายในโรงเรียน

เพิม่ขึ้น

1 คร้ัง/ปี   500,000   -    -    -     - ถนน จ านวน

 1 เสน๎

การจราจร

ภายในโรงเรียน 

มคีวามสะดวก 

คลอํงตวั

กอง

การศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดสร๎างหลงัคา

โดมครอบถนนอาคารเรียน

เพือ่จัดใหม๎หีลงัคา

โดมไวก๎นัแดด

ส าหรับจัด

กจิกรรมกลางแจ๎ง

1 คร้ัง/ปี   400,000   -    -    -     - หลงัคาโดม

ครอบถนน

หนา๎อาคาร

สปช.

102/2559

 จ านวน 1 

หลงั

นกัเรียนมสีขุ

ภาวะที่ดี

กอง

การศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

7 โครงการซอํมแซม

ปรับปรุงอาคารเรียนและ

อาคารประกอบของ

อาคารอนบุาล

เพือ่ใหม๎อีาคาร

อนบุาลที่มคีวาม

ปลอดภยั

เหมาะสมแกกําร

จัดการเรียนการ

สอน

1 คร้ัง/ปี   200,000   -    -    -     - อาคาร

อนบุาล 1 

หลงั

นกัเรียนมอีาคาร

อนบุาลที่

ปลอดภยัและ

เหมาะสม

กอง

การศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

8 โครงการปรับปรุงอาคาร

เรียนและอาคารโดมเชื่อม

อาคารโดยการจัดท าราง

รินรองรับน้ าฝนทัง้ 2 ดา๎น

เพือ่ส าหรับจัด

กจิกรรมการเรียน

การสอน

จัดท ารางริน

รองรับน้ าฝน

 ทัง้  2  ดา๎น 

 รวมความ

ยาว  84  

เมตร

 198,800   -    -    -     - รางริน

รองรับ

น้ าฝน

จ านวน 2 

ดา๎น

การจัดท ารางริน

รองรับน้ าฝนทัง้ 

2 ดา๎นมี

ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

กองการศกึษา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอํสร๎างหลงัคาโดมเชื่อม

อาคารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

 พร๎อมปรับปรุงทางเชื่อม

ระหวาํงอาคาร

เพือ่ส าหรับจัด

กจิกรรมการเรียน

การสอนนอก

สถานที่

ชวํงที่ 1 กวา๎ง 6 

เมตร ยาว 8 เมตร

 พื้นที่รวมไมนํ๎อย

กวาํ 48 ตาราง

เมตร ชวํงที่ 2 

กวา๎ง 5.40 เมตร

 ยาว 6 เมตร พื้นที่

รวมไมนํ๎อยกวาํ 

33 ตารางเมตร 

พร๎อมปรับปรุงทาง

เชื่อมระหวาํง

อาคาร 4.50 

เมตร ยาว 16 

เมตร พื้นที่รวมไมํ

น๎อยกวาํ 72 

ตารางเมตร

 372,000   -    -    -     - หลงัคาโดม

และทาง

เชื่อม

อาคาร

จ านวน  1

แหงํ

การจัดการเรียน

การสอนมี

ประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

10 โครงการกอํสร๎างโรง

อาหาร โรงเรียนเทศบาล 

1 (ศกึษา)

เพือ่ใหม๎โีรง

อาหารส าหรับ

ใหบ๎ริการนกัเรียน

ที่ถกูสขุลกัษณะ

1 คร้ัง/ปี    -   618,000    -    -    - โรงอาหาร 

1 หลงั

นกัเรียนมี

สถานที่ส าหรับ

รับประทาน

อาหารกลาง

วันที่ถกู

สขุลกัษณะ

กอง

การศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
ตวัชี้วัด

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผํานมา

ที่ โครงการ
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ซอํมแซมอาคารเรียน  ตดิ

ระแนงกนัแดด อาคาร 4 

ชัน้ ทัง้ 2 หลงั โรงเรียน

เทศบาล 1

ซอํมแซมอาคาร

เรียน  ตดิระแนง

กนัแดด อาคาร 4

 ชัน้ ทัง้ 2 หลงั 

โรงเรียนเทศบาล 1

ซอํมแซม

อาคารเรียน 

 ตดิระแนง

กนัแดด 

อาคาร 4 ชัน้

 ทัง้ 2 หลงั

   -   150,000    -    -    - อาคาร

เรียนอยํูใน

สภาพที่

สมบรูณ์  

พร๎อม

ส าหรับจัด

การศกึษา

อาคารเรียนอยํู

ในสภาพที่

สมบรูณ์  พร๎อม

ส าหรับจัด

การศกึษา

กองการศกึษา

12 ปรับปรุง , ซอํมแซม

อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ  ศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็

ปรับปรุงซอํมแซม

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ปรับปรุง

ซอํมแซม

ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

   -   300,000   300,000    300,000   300,000 ศพด.ไดรั๎บ

การ

ปรับปรุง

ซอํมแซม

อาคารเรียนอยํู

ในสภาพที่

สมบรูณ์  พร๎อม

ส าหรับจัด

การศกึษา

กองการศกึษา

13 ปรับปรุงระบบประปา

ภายในโรงเรียนเทศบาล  1

ปรับปรุงระบบ

ประปาภายใน

โรงเรียนเทศบาล 

 1

ปรับปรุง

ระบบประปา

  100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ระบบ

ประปา

ไดรั๎บการ

ปรับปรุง

ระบบประปา

สามารถใชก๎าร

ไดด๎ี

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ตวัชี้วัด
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการกอํสร๎างอาคาร

เรียน 4 ชัน้ 12 หอ๎งเรียน

 แบบตอกเสาเข็ม (รหสั 

สน.ศท.4/12)

เพือ่ใหน๎กัเรียนมี

อาคารเรียนใช๎

ส าหรับจัด

กจิกรรมการเรียน

การสอน

1 คร้ัง/ปี     13,000,000      13,000,000     13,000,000   13,000,000    - ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

นกัเรียนมี

หอ๎งเรียนที่

เพยีงพอ

กอง

การศกึษา 

รร.เทศบาล 1

15 โครงการกั้นหอ๎งเรียน

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

เพือ่ปรับปรุง

หอ๎งเรียน อาคาร

เรียน ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

งานกัน้ผนงั

กระจก ขนาด

ยาว 9.80 

เมตร สงู 

3.10 เมตร 

พร๎อมประต ู2

 ชุด หรือมี

พื้นที่ไมนํอ๎ย

กวํา 30.38 

ตารางเมตร

  -     62,800   -   -   - ปรับปรุง

หอ๎งเรียน 

อาคารเรียน

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็ 

จ านวน  1 

 แหงํ

การกั้นหอ๎งเรียน

ศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
ตวัชี้วัด

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผํานมา
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       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางและจัดท าผัง

เมอืงชุมชนเทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

เพือ่เปน็การหารือ

ระหวาํง อปท. ใน

การหาขอ๎สรุป

ทศิทางแผนการ

กอํสร๎าง

1 คร้ัง/ปี     27,000     27,000     27,000   27,000    27,000 ร๎อยละของ

 อปท. ที่

เขา๎มารํวม

กจิกรรม

งานกอํสร๎าง

โครงสร๎าง

พื้นฐานของ

เทศบาลฯ มี

การบรูณาการ

อยํางเปน็ระบบ

กองชาํง

2 โครงการปรับปรุงศนูย์อป

พร. เทศบาลต าบล   บา๎น

กลาง

เพือ่ปรับปรุงศนูย์ 

อปพร. เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

ศนูย์ อปพร. 

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง กวา๎ง 

8.30  เมตร

 ยาว 15.20 

 เมตร

400,000      -    -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ศนูย์ อปพร. ของ

เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง  

ส านกัปลดั   

งานปอูงกนัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง 

เพื่อให้มีแสงสว่าง

เพียงพอต่อการใช้

งาน 

ขยายเขตและ

ติดต้ังไฟฟ้า

สอ่งสว่าง 15 

หมูบ้่านในเขต

เทศบาลฯ 

    

500,000  

    

500,000  

    

500,000  

  

500,000  

   

500,000  

รอ้ยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ฯ 

มแีสงสว่าง

เพียงพอและมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

กองช่าง 

4 ได้รับเงินอุดหนุนจากสํานัก

ทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 1 

ลําปาง  ตามโครงการ

พัฒนาแหลง่นํ้าบาดาลเพื่อ

แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้า

อุปโภคบรโิภค ประจําปี 

พ.ศ. 2561 บ้านท้องฝาย 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําอุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ 

บริเวณบ้าน

ท้องฝาย 

  

688,500  

   -       -       -      ร้อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมนี้ํา

อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

5 ได้รับเงินอุดหนุนจากสํานัก

ทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 1 

ลําปาง  ตามโครงการ

พัฒนาแหลง่นํ้าบาดาลเพื่อ

แก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้า

อุปโภคบรโิภค ประจําปี 

พ.ศ. 2561 บ้านต้นกอก 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําอุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ 

บริเวณบ้าน

ตน้กอก 

  

688,500  

   -       -       -      ร้อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมนี้ํา

อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง  

ตามโครงการขยายเขต

ไฟฟา้  หมูท่ี่  1  บ้านปวง

สนุก   

เพื่อให้มแีสงสวา่ง

ภายในหมูบ้่าน

อย่างเพยีงพอ 

ขยายเขต

ไฟฟา้  หมูท่ี่  

1  บ้านปวง

สนุก 

    

50,000  

    

50,000  

  -    -    -  ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน 

เพื่อให้มแีสง

สวา่งภายใน

หมูบ้่านอยา่ง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง  

ตามโครงการขยายเขต

ไฟฟา้  หมูท่ี่  3  บ้านทุ่ง

เสีย้ว  จุดบริเวณป่าช้า

ท้าวโลกา 

เพื่อให้มแีสงสวา่ง

ภายในหมูบ้่าน

อย่างเพยีงพอ 

ขยายเขต

ไฟฟา้  หมูท่ี่  

3  บ้านทุ่ง

เสีย้ว  จุด

บริเวณป่าช้า

ท้าวโลกา 

    

54,510  

    

54,510  

  -    -    -  ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน 

เพื่อให้มแีสง

สวา่งภายใน

หมูบ้่านอยา่ง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม

ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 

(อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง)  

ขยายเขตระบบไฟฟา้โรง

สูบน้ําบา้นทุ่งเสีย้ว  หมู่  

3  ตําบลบ้านกลาง 

เพื่อให้มแีสงสวา่ง

เพยีงพอต่อการใช้

งาน 

ขยายเขต

ไฟฟา้พร้อม

ตดิตัง้หมอ้

แปลงไฟฟ้า 

 238,430    -     -     -     -   ร้อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ในเขต

เทศบาลฯ 

มแีสงสวา่ง

เพยีงพอและมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สนิของ

ประชาชน 

กองช่าง 

 



43 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระบาทยั้งหวีด                   

9 โครงการก่อสร้างถนนโอ

เวอร์เลยส์ายบ้านพระ

บาทฯ-บ้านม่วงพี่นอ้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนสายบ้าน

พระบาท ถึง

บ้านม่วงฯ 1 

สาย 

2,500,000 - - -   -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลติก ซอยข้าวมัน

ไก่ ด้านใต ้

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนแอสฟัล

ติก 1 สาย 

  

500,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลติก ซอยขา้วมัน

ไก่ ด้านเหนอื 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนแอสฟัล

ติก 1 สาย 

  

500,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลติก ซอย 2 จุด

บริเวณบ้านนายการุณ 

วรรณชุ่ม 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนแอสฟัล

ติก 1 สาย 

  

500,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระบาทยั้งหวีด  (ต่อ)                   

13 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลติก ซอยบริเวณ

บ้านายทองปิน เสารแ์ก้ว 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนแอสฟัล

ตกิ 1 สาย 

  

500,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนโอ

เวอร์เลย์ทางเขา้หมู่บ้าน

สายหลัก 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนทางเขา้

หมูบ้่าน 1 

สาย 

  -     

1,200,000  
  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนน 

Overlay สายหน้าป่าช้า

บ้านพระบาทยัง้หวดี ม.3 

ต.มะขุนหวาน 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน  

Overlay 

กว้าง 5 

เมตร ยาว 

325 เมตร 

หนา 0.05 

เมตร 

  

490,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระบาทยั้งหวีด  (ต่อ)                   

16 โครงการปรับปรุงผิว

จราจร ด้วยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต Overlay ถนน

สายบ้านพระบาทยัง้หวดี

ถึงคลองชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 

4.80 เมตร 

ยาว 205 

เมตร 

  -     

350,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง บา้นพระบาทยัง้

หวดี 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

  -     

150,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนน 

(ผิวจราจรหนิคลุก)  ถนน

เข้านาบ้านพระบาทยัง้

หวดี ม.3 ต.มะขุนหวาน 

ปรับปรุงถนน(ผวิ

จราจรหินคลุก)บ้าน

พระบาทยัง้หวีด ม.3 

ต.มะขุนหวาน กว้าง 

3 เมตร ยาว 950 

เมตร หรือปรมิาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 

427.50 ลบ.ม. 

กว้าง 3 เมตร  

ยาว 950 

เมตร  หรือ

ปรมิาณหิน

คลุกไม่น้อย

กว่า  

427.50    

ลบ.ม. 

  -    

150,000  

  -    -    -  ถนน(ผิว

จราจรหนิ

คลุก)จํานวน 

1  แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  

รวดเร็ว  และมี

ความปลอดภัย

ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระบาทยั้งหวีด  (ต่อ)                   

19 ปรับปรุงถนน Overlay 

สายหน้าป่าช้า บา้นพระ

บาทย้ังหวีด   ม.3       

ต.มะขุนหวาน 

ปรับปรุงถนน 

Overlay สายหน้าป่า

ช้า บ้านพระบาทย้ัง

หวีด กว้าง 5 เมตร 

ยาว 235 เมตร 

หนา 0.05 เมตร  

หรือพืน้ที่รวมไม่น้อย

กว่า 1,175 ตาราง

เมตร 

ปรับปรุงถนน 

Overlay สาย

หน้าป่าช้า 

บ้านพระบาท

ย้ังหวีด กว้าง 

5 เมตร ยาว 

235 เมตร 

หนา 0.05 

เมตร  หรือ

พืน้ที่รวมไม่

น้อยกว่า 

1,175 

ตารางเมตร 

  -    -    

402,000  

  -    -  ถนน 

Overlay 

สายหน้าป่า

ชา้ บ้านพระ

บาทย้ังหวีด 

จํานวน  1  

แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  

รวดเร็ว  และมี

ความปลอดภัย

ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายซอยปราสาท บา้น

พระบาทยัง้หวดี  ม.  3  

ต.มะขุนหวาน 

ก่อสรา้ง

ถนนลาดยาง สาย

ซอยปราสาท บ้าน

พระบาทยัง้หวีด 

กว้าง 3 เมตร ยาว 

80 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือ

พืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 

240 ตารางเมตร 

กอ่สร้าง

ถนนลาดยาง 

สายซอย

ปราสาท บา้น

พระบาทยัง้หวีด 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 80 เมตร 

หนา 0.05 

เมตร  หรือพื้นที่

รวมไม่น้อยกวา่ 

240 ตาราง

เมตร 

  -    -    

125,000  

  -    -  ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

สายซอย

ปราสาท 

บ้านพระ

บาทย้ังหวีด 

จํานวน  1  

แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  

รวดเร็ว  และมี

ความปลอดภัย

ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านม่วงพี่น้อง                   

21 โครงการก่อสร้างราง

ระบายนํ้า คสล. บา้นมว่ง

พี่นอ้ง หมูท่ี่  4  (ตอ่จาก

จุดเดิม) 

เพื่อป้องกัน

ปัญหาน้ําท่วมใน

พื้นท่ี 

รางระบาย

น้ํา คสล.1 

แห่ง 

1,000,000 - - -   -   ผลสัมฤทธ์ิ

ของ

โครงการท่ี

แลว้เสร็จ 

ป้องกันปัญหา

น้ําทว่มในพื้นท่ี 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างโรงเก็บ

ของประจําหมู่บ้านม่วงพี่

น้อง 

เพื่อใชเ้ก็บวัสดุ

อุปกรณป์ระจํา

หมูบ้่าน 

โรงเก็บของ 

1 แห่ง 

- 530,000 - -   -   โรงเก็บของ 

1 แห่ง 

มสีถานท่ีเก็บ

วัสดุอุปกรณ์

ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาในหมู่บ้านม่วงพี่

น้อง 

เพื่อมีระบบ

ประปาท่ีเพยีงพอ

สําหรับหมูบ้่าน 

ระบบประปา 

1 แห่ง 

- 530,000 - -   -   ระบบ

ประปา 1 

แห่ง 

ระบบประปา

ของหมู่บ้าน

เพยีงพอต่อการ

ใชง้าน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต ซอย 4 บ้านม่วงพี่

น้อง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3.5 

เมตร ยาว 

85 เมตร 

152,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก

ปลอดภัย 

กองฃา่ง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านม่วงพี่น้อง  (ต่อ)                   

25 ปรับปรุงผิวจราจรดว้ย

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

(Overlay) ซอย 4 บ้าน

มว่งพี่นอ้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3.5 

เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 

0.05 เมตร 

หรือพืน้ที่รวมไม่

น้อยกว่า 525 

ตารางเมตร 

172,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองฃา่ง 

26 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ บ้านม่วงพี่

น้อง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ท่ีจัดกิจกรรม 

อาคาร

เอนกประสงค์ 

ขนาด 5x12 

เมตร 

  -     

480,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมี

สถานท่ีจัด

กิจกรรมๆ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต ซอยตรงข้ามซอย

ฟาร์มวัว บ้านม่วงพี่นอ้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 3 

เมตร ยาว 55 

เมตร หนา 

0.05 เมตร 

พืน้ที่รวมไม่น้อย

กว่า 165 

ตารางเมตร 

    90,000    -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านม่วงพี่น้อง  (ต่อ)                   

28 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายนํ้า คสล.  ลําเหมอืง

บ้านม่วงพี่น้อง บ้านมว่งพี่

น้อง ม.4 ต.มะขุนหวาน 

กอ่สร้างรางระบายนํ้า 

คสล.  ลําเหมอืงบา้น

มว่งพี่น้อง บา้นมว่งพี่

น้อง ม.4 ต.มะขุน

หวาน 

รางระบายน้ํา 

คสล.  ลําเหมอืง

บา้นม่วงพี่น้อง 

กว้าง 1.20 เมตร  

ลึก 1.50 เมตร  

ยาว 86 เมตร  

รวมท่อเหลี่ยม 

   -    

700,000  

   -     -    รางระบาย

น้ํา คสล.

จํานวน 1 

แห่ง 

ป้องกันปัญหาน้ํา

ท่วมในพื้นท่ี 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

4 (ตอ่จากเดมิ)  

บ้านม่วงพี่นอ้ง ม.4 ต.มะ

ขุนหวาน  

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 4 

(ตอ่จากเดมิ)  

บ้านม่วงพี่นอ้ง ม.

4 ต.มะขุนหวาน  

 ถนน คสล.ซอย 4 

(ต่อจากเดิม) กว้าง 

3.50 เมตร  ยาว 

43 เมตร หรือ

พืน้ที่รวมไม่น้อย

กว่า 150.50 

ตารางเมตร 

   -       

46,000  

   -     -    ถนน คสล.

ซอย 4 (ต่อ

จากเดิม) 

จํานวน 1 

แห่ง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านม่วงพี่น้อง  (ต่อ)                   

30 ปรับปรุงถนน Overlay 

สายซอย 5  บ้านม่วงพี่

นอ้ง ม.4 ต.มะขุนหวาน  

ปรับปรุงถนน 

Overlay สายซอย 

5  บ้านม่วงพี่นอ้ง  

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 2,000 

ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนน 

Overlay สาย

ซอย 5  บ้าน

มว่งพี่นอ้ง  

กว้าง 4 

เมตร ยาว 

500 เมตร 

หนา 0.05 

เมตร  หรือ

พื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 

2,000 

ตารางเมตร 

   -     -    

639,000  

   -     -  ถนน 

Overlay 

สายซอย 5  

บ้านม่วงพี่

นอ้ง 

จํานวน 1 

แห่ง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 2  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 2

220,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองฃําง

32 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. 

ซอย 5  บา๎นตน๎แหนหลวง

เพื่อใหป๎ระชาชน

สัญจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.ซอย

 5

130,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสัญจรไป

มาอยํางสะดวก

ปลอดภัย

กองฃําง

33 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 17  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 17

350,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองฃําง

34 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 6  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 6

- 200,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองฃําง

35 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 14  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 14

- 330,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองฃําง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผํานมา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

บ้านต้นแหนหลวง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการกอํสร๎างเมรุเผา

ศพบริเวณปาุชา๎ บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหม๎สีถานที่

ส าหรับเผาศพที่

เพยีงพอ

เมรุเผาศพ 1

 แหงํ

- 1,130,000 - - - เมรุเผาศพ 

1 แหงํ

มสีถานที่เผาศพ

อยํางเพยีงพอ

กองฃําง

37 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 7  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 7

- 620,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองฃําง

38 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 16  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 16

- - 330,000 - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองฃําง

39 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 8  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 8

- - - 140,000 - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

40 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 10  บา๎นตน๎

แหนหลวง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 10

- - - 130,000 - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)                   

41 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 11  บ้านต้น

แหนหลวง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล.

ซอย 11 

- - - 180,000 - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 4 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   

300,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน

เลียบลําน้ําขาน 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   

800,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน

ทางทศิใต้ของ บริษัท ลีโอ

ฟุด้ส ์จํากัด 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   

800,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)                   

45 
โครงการขุดลอกลาํน้ํา

ขานจุดบริเวณบ้านต้น

แหนน้อย-ตน้แหนหลวง 

เพื่อป้องกัน

ปัญหาน้ําท่วม 

รางระบายน้ํา 

1 แห่ง 

    

2,000,000  
  -     -     -     -   รางระบาย

น้ําที่สร้าง

เสร็จ 

ป้องกันปัญหา

น้ําทว่มในพื้นท่ี 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตจุดบริเวณเชื่อม

ระหว่างบ้านต้นแหน

หลวง-บ้านทุ่งแป้ง (ทาง

หลวงแผ่นดินสาย 108 

เชื่อมสาย 116 ทางแยก

ใตร้้านก๋วยเตี๋ยวอยุธยา 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   

800,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ สาย 108 

บ้านต้นแหนหลวง 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานท่ีจัด

กิจกรรม 

ศาลา

เอนกประสงค์ 

  

150,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมี

สถานท่ีจัด

กิจกรรม 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

9 บ้านต้นแหนหลวง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 

เมตร ยาว 

178 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

 338,000    -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)                   

49 โครงการวางท่อระบายนํ้า 

คสล. ซอย 16 บ้านต้น

แหนหลวง 

เพื่อให้ป้องกัน

ปัญหาน้ําท่วมขัง 

วางท่อ

ระบายนํ้า 

ซอย 16 

  -     

456,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ลดปัญหาน้ํา

ท่วมขังในพื้นท่ี 

กองช่าง 

50 โครงการวางท่อระบายนํ้า 

คสล. เชื่อม ซอย 9 บ้าน

ตน้แหนหลวง 

เพื่อให้ป้องกัน

ปัญหาน้ําท่วมขัง 

วางท่อ

ระบายนํ้า 

เชื่อม ซอย 9 

  -     

220,500  

  -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ลดปัญหาน้ํา

ท่วมขังในพื้นท่ี 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

12  ตอ่จากเดมิ บา้นตน้

แหนหลวง  หมู่  1  

ตําบลท่าวังพร้าว 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 

3.00 เมตร 

ยาว 23 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อยกว่า 

69 ตาราง

เมตร  

  -       

37,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 จ๎างท าประตนู้ าพร๎อม

ตดิตั้ง  บา๎นตน๎แหนหลวง

 จ านวน   2  แหงํ

จ๎างท าประตนู้ า

พร๎อมตดิตั้ง  

บริเวณซอย  16 

 และบริเวณ

จุดเชื่อมซอย  9  

บา๎นตน๎แหนหลวง

 จ านวน    2  แหงํ

จา๎งท าประตูน้ า

พร๎อมตดิตัง้  

บริเวณซอย  16

  และบริเวณ

จุดเชื่อมซอย  9

  บา๎นตน๎แหน

หลวง จ านวน   

 2  แหงํ

  -     35,000   -   -   - ประตนู้ า

พร๎อมตดิตั้ง

  บา๎นตน๎

แหนหลวง 

จ านวน  2 

 แหงํ

เปน็แหลงํกกัเกบ็

น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดแูลง๎

กองชาํง

53 กอํสร๎างถนน คสล. ซอย 

15/1  บา๎นตน๎แหนหลวง 

 หมูํ  1  ต าบลทาํวังพร๎าว

กอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 15/1 

 บา๎นตน๎แหนหลวง

 กวา๎ง 2.50 

เมตร ยาว 39 

เมตร  หนา 0.15

 เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ 

97.50 ตาราง

เมตร

กอํสร๎างถนน 

คสล. ซอย 15/1 

 บา๎นตน๎แหนหลวง

 กวา๎ง 2.50 

เมตร ยาว 39 

เมตร  หนา 0.15

 เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ 

97.50 ตาราง

เมตร

  -   -     57,000   -   - กอํสร๎าง

ถนน คสล. 

ซอย 15/1 

 บา๎นตน๎

แหนหลวง 

จ านวน  1 

 แหงํ

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
ตวัชี้วัด

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)                   

54 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

15/2  บ้านต้นแหนหลวง  

หมู่  1  ตําบลท่าวังพร้าว 

ก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 15/2  

บ้านต้นแหนหลวง 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 45 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 135 

ตารางเมตร 

ถนน คสล. ซอย 

15/2  บา้นต้น

แหนหลวง กวา้ง 

3 เมตร ยาว 45 

เมตร  หนา 

0.15 เมตร หรือ

พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 135 

ตารางเมตร 

  -    -      

81,000  

  -    -  ก่อสร้าง

ถนน คสล. 

ซอย 15/2  

บ้านต้น

แหนหลวง 

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

3/2  บ้านต้นแหนหลวง   

หมู่  1  ตําบลท่าวังพร้าว 

ก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 3/2  

บ้านต้นแหนหลวง 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 58 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 174 

ตารางเมตร 

ถนน คสล. ซอย 

3/2  บา้นต้น

แหนหลวง กวา้ง 

3 เมตร ยาว 

58 เมตร  หนา 

0.15 เมตร หรือ

พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 174 

ตารางเมตร 

  -    -    

104,500  

  -    -  ก่อสร้าง

ถนน คสล. 

ซอย 3/2  

บ้านต้น

แหนหลวง 

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)                   

56 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

16/2  บ้านต้นแหนหลวง   

หมู่  1  ตําบลท่าวังพร้าว 

ก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 16/2  

บ้านต้นแหนหลวง 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 60 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 180 

ตารางเมตร 

กอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 

16/2  บา้นต้น

แหนหลวง กวา้ง 

3 เมตร ยาว 60 

เมตร  หนา 

0.15 เมตร หรือ

พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 180 

ตารางเมตร 

  -    -    

104,000  

  -    -  ก่อสร้าง

ถนน คสล. 

ซอย 16/2  

บ้านต้น

แหนหลวง 

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ใตล้ีโอ บา้นตน้แหนหลวง    

หมู่  1  ตําบลท่าวังพร้าว 

ก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยใต้ลโีอ 

บ้านต้นแหนหลวง 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 90 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 360 

ตารางเมตร 

กอ่สร้างถนน 

คสล. ซอยใต้ลีโอ 

บา้นต้นแหน

หลวง กวา้ง 4 

เมตร ยาว 90 

เมตร  หนา 

0.15 เมตร หรือ

พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 360 

ตารางเมตร 

  -    -    

214,000  

  -    -  ก่อสร้าง

ถนน คสล. 

ซอยใต้ลิโอ  

บ้านต้น

แหนหลวง 

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น                   

58 โครงการก่อสร้างราง

ระบายนํ้า คสล. ซอย 5  

บ้านขว่งมื่น 

เพื่อป้องกัน

ปัญหาน้ําท่วม 

รางระบายน้ํา 

1 แห่ง 

270,000 - - - - รางระบาย

น้ําที่สร้าง

เสร็จ 

ป้องกันปัญหาน้ํา

ท่วมในพื้นท่ี 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างราง

ระบายนํ้า ซอย 1 ถึง

คลองชลประทาน บ้าน

ข่วงมื่น 

เพื่อป้องกัน

ปัญหาน้ําท่วม 

รางระบายน้ํา 

1 แห่ง 

300,000 - - - - รางระบาย

น้ําที่สร้าง

เสร็จ 

ป้องกันปัญหาน้ํา

ท่วมในพื้นท่ี 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางต่อจาก ซอย 

7 ถึง ซอย 6 หลังวัดข่วง

มื่นและออกไปตอ่ปาก

ทางข่วงมื่นตรงหัวสะพาน

ชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนลาดยาง 

1 แห่ง 

900,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน โอ

เวอร์เลย ์ซอย 1 ตัง้แต่

ปากซอยถึงบ้านนายสอน  

สิธิ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน ซอย 1 800,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการกอํสร๎างถนน โอ

เวอร์เลย์และเพิม่ไหลทําง

ถนนตั้งแต ํซอย 4   ถงึ

ขา๎งวัดขวํงมื่น

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กอํสร๎างถนน

และเพิม่ไหลํ

ทาง

- 150,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

63 โครงการกอํสร๎างถนนโอ

เวอร์เลย์และเสริมไหลํ

ทางถนนตั้งแตหํนา๎บา๎น

นายค า  หลวงอา๎ย  

เร่ือยมาเลี้ยวไปทางบา๎น

สนัทรายปาุหนาด

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

ถนนและเสริม

ไหลทําง

- 450,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

64 โครงการกอํสร๎างถนนโอ

เวอร์เลย์ ซอย 2 ตั้งแตํ

ปากซอยถงึศาลพอํบา๎น

แทนํทอง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

ถนน ซอย 2 - 400,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

65 ซอํมสร๎างผิวทางพารา

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต 

ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 

บา๎นแทนํทอง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กวา๎ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

 หรือพื้นทีร่วมไมํ

นอ๎ยกวาํ 1,600 

ตารางเมตร

 750,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

บ้านแท่นทอง-ขว่งม่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั



61 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น (ต่อ)                   

66 ก่อสร้างผิวทางพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรตี ซอย 

07 บ้านแท่นทอง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 205 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 

1,025 ตาราง

เมตร 

 

677,000  

- - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 โครงการเจาะบอ่บาดาล 

บ้านแท่นทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําอุปโภค บริโภค 

เจาะบ่อ

บาดาล ความ

ลกึไม่น้อยกว่า 

250 เมตร 

  -       

705,300  
  -     -     -   บ่อบาดาล 

1 แห่ง 

ประชาชนมนี้ํา

อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

68 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

บ้านนายสอน สิธิ บ้าน

แท่นทอง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 3 

เมตร ยาว 55 

เมตร หนา 

0.125 เมตร 

    

52,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

บ้านนายอุเทน ตาทา 

บ้านหนองแท่น 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 

เมตร ยาว 41 

เมตร หนา 

0.125 เมตร  

    

52,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



62 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น (ต่อ)                   

70 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว้ยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต (overlay) สาย

ซอย  2  เชื่อมซอย  1 

บ้านแท่นทอง  หมู่  8  

ตําบลมะขามหลวง  

อําเภอสันป่าตอง  จังหวัด

เชยีงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน ช่วงที่  1  

กว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 55 เมตร  

ช่วงที่  2  กว้าง  

4.00  เมตร  ยาว  

112  เมตร ช่วงที่ 

3  กว้าง  3.00  

เมตร  ยาว  138  

เมตร  ช่วงที่  4  

กว้าง  4  เมตร  

ยาว  263  เมตร  

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 

2,106.50 

ตารางเมตร  

  -    705,300    -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ติกคอน 

กรตี ซอย 07 บ้านขว่ง

มื่น หมู่  8  ตําบลมะขาม

หลวง  

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 

200.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 1,000  

ตารางเมตร 

  -      

665,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



63 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น (ต่อ)                   

72 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง ซอย 07 

บ้านแท่นทอง ข่วงมื่น  ม.

8 ต.มะขามหลวง 

กอ่สร้างถนนลาดยาง 

ซอย 07  บา้นแทน่

ทอง-ข่วงมื่น  กว้าง 5 

เมตร  ยาว 205 

เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 1,025 

ตารางเมตร   

กอ่สร้าง

ถนนลาดยาง 

ซอย 07  กว้าง 

5 เมตร  ยาว 

205 เมตร หนา 

0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 

1,025 ตาราง

เมตร   

  -   

548,700  

  -    -    -  ถนนลาดยาง 

ซอย 07 

จํานวน 1 

แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  รวดเร็ว  

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว้ยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต (OVERLAY) 

ซอย 1 บ้านแท่นทอง  ม.

8   ต.มะขามหลวง  

ปรับปรุงผิวจราจรด้วย

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต

(OVERLAY) 

ซอย 1  บา้นแทน่ทอง 

ม.8 ต.มะขามหลวง 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 

311เมตร  หนา 

0.05 เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อยกวา่ 

1,244 ตารางเมตร  

ปรับปรุงผิว

จราจรด้วยแอส

ฟัลทติ์กคอนก

รีต(OVERLAY) 

ซอย 1  กว้าง 4 

เมตร  ยาว 

311เมตร  หนา 

0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 

1,244 ตาราง

เมตร  

  -    

455,000  

  -    -    -  ปรับปรุงผิว

จราจรดว้ย

แอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต

(OVERLAY) 

ซอย 1 

จํานวน  1  

แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  รวดเร็ว  

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



64 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น (ต่อ)                   

74 ปรับปรุงถนน Overlay 

สายหลักบ้านขว่งมื่น บา้น

แท่นทองขว่งมื่น 

ปรับปรุงถนน 

Overlay สายหลัก

บ้านขว่งมื่น บา้น

แท่นทองขว่งมื่น  

ชว่งท่ี 1 กว้าง 4 

เมตร ยาว 263 

เมตร  ชว่งท่ี 2 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 111 เมตร  

หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 1,496 

ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนน 

Overlay สาย

หลักบ้านข่วงมื่น 

บา้นแทน่ทอง

ข่วงมื่น  ช่วงท่ี 1 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 263 เมตร  

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 

เมตร ยาว 111 

เมตร  หนา 

0.05 เมตร  

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 1,496 

ตารางเมตร 

  -    -   479,000    -    -  ปรับปรุง

ถนน 

Overlay 

สายหลัก

บ้านขว่งมื่น 

บ้านแท่น

ทองขว่งมื่น  

จํานวน  1  

แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  รวดเร็ว  

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

 

 

 



65 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งเสี้ยว                   

75 โครงการก่อสร้างถนน

และเทพื้นทําลานจอดรถ

บริเวณป่าช้าบ้านทุ่งเสีย้ว 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ถนนและเท

พื้นลานจอด

รถปา่ชา้ 

300,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

76 โครงการเทพื้นลาน

บริเวณป่าช้าท้าวโลกา

และก่อสร้างหอ้งนํ้าป่าช้า

ท้าวโลกา 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เทลานพื้นป่า

ชา้และ

ก่อสร้าง

ห้องน้ํา 

300,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 โครงการเสริมสะพาน

และปรับระดับสะพาน

แพะแมปุ่กและสะพาน

ตลาดเก่าไปบ้านต้นกอก 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

สะพานและ

ปรับระดับ

สะพาน 

350,000 - - - - ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างอุโมงค์

น้ําหน้าวัดทุ่งเสีย้ว ต่อ

จากจุดเดิม บ้านทุ่งเสีย้ว 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้าํ

ท่วม 

อุโมงค์

น้ําหน้าวัดทุ่ง

เสีย้วตอ่จุด

เดิม 

350,000 - - - - ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้าํ

ท่วมให้กับ

ประชาชน 

กองช่าง 

 

 



66 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)                   

79 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยการลงหนิคลุกจุด

บริเวณหน้าป่าช้าบ้านทุ่ง

เสีย้ว ม.3 ต.บ้านกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานท่ีสําหรับ

ประกอบกจิกรรม

ตา่งๆ ของ

หมูบ้่าน 

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์โดยการ

ลงหนิคลุก

จุดบริเวณ

หนา้ปา่ชา้

บ้านทุ่งเสีย้ว 

 

178,200  

  -     -     -     -   ลานหนิ

คลุกจุด

บริเวณหน้า

ป่าช้าทุ่ง

เสีย้ว

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนมี

สถานท่ีสําหรับ

ประกอบ

กิจกรรมตา่งๆ 

ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ตรงข้ามตลาดเชื่อมโรง

ฆา่สัตว ์ม.3 ต.บ้านกลาง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 

เมตร ยาว 

78 เมตร 

หนา 0.12 

เมตร 

    

62,100  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

81 โครงการเจาะบอ่บาดาล 

ประปาหมูบ้่านทุ่งเสีย้ว  

(โรงฆา่สัตว)์  

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําไวใ้ชใ้นการ

อุปโภค  บริโภค 

เจาะบ่อบาดาล

ความลึกไม่

น้อยกว่า 230 

ม. ปรมิาณน้ํา

ไม่น้อยกว่า 7 

ลบ.ม./ชม. 

  

492,000  

  -     -     -     -   บ่อบาดาล

ประปา

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนมนี้ําไว้

ใชใ้นการอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง  

งานประปา 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย

บา๎นนายสมคดิ บา๎นทุงํ

เสี้ยว

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กวา๎ง 3 เมตร

 ยาว 108 

เมตร หนา 

0.15 เมตร

204,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

83 โครงการกอํสร๎างราง

ระบายน้ า  คสล. ตลาดทุงํ

เสี้ยวถงึโรงน้ าดื่ม

เพือ่ใหป๎อูงกนั

ปญัหาน้ าทวํมขัง

รางระบายน้ า

 ขนาด 

0.30x280 

เมตร

  -   735,000   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ลดปญัหาน้ า

ทวํมขังในพื้นที่

กองชาํง

84 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยาง ซอยบา๎น

นายทองอนิทร์

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สามารถสญัจร

อยํางสะดวก 

ปลอดภยั

ถนน 1 สาย 

ขนาด 

3x150 เมตร

  -    225,600   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวก ปลอดภยั

กองชาํง

85 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย

 32  บา๎นทุงํเสี้ยว  หมูํ  

3  ต าบลบา๎นกลาง  

อ าเภอสนัปาุตอง  จังหวัด

เชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน กวา๎ง 3.50 

เมตร ยาว 185 

เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ 

660 ตารางเมตร 

(รวมทางเชื่อม)

  -    428,000   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว๎ยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (overlay) ซอย

 23   บา๎นทุงํเสี้ยว หมูํ 3

  ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน กวา๎ง 3.80 

เมตร ยาว 141 

เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ 

535.80 ตาราง

เมตร

  -    182,000   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

87 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว๎ยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (overlay) ซอย

 5   บา๎นทุงํเสี้ยว หมูํ 3  

ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน ชวํงที ่ 1  

กวา๎ง 4.00 เมตร

 ยาว 96 เมตร  

ชวํงที ่ 2  กวา๎ง  

3  เมตร  ยาว  

32  เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือ

พื้นทีร่วมไมนํอ๎ย

กวาํ 480 ตาราง

เมตร

  -    164,000   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

88 โครงการวางทอํระบายน้ า

 คสล. บริเวณปาุชา๎ทา๎ว

โลก บา๎นทุงํเสี้ยว หมูํที่ 3 

    ต.บา๎นกลาง

เพือ่ปอูงกนั

ปญัหาน้ าทวํมใน

พื้นที่

ขนาด Ø 1.00 

เมตร  จ านวน 

50 ทอํน พร๎อม

บอํพักส าเร็จรูป

 จ านวน 1 บอํ

  -    182,500   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ปอูงกนัปญัหา

น้ าทวํมในพื้นที่

กองชาํง

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)                   

89 ปรับปรุงต่อเตมิอาคาร

ดับเพลงิเก่า บ้านทุ่งเสีย้ว  

หมูท่ี่ 3  ต.บ้านกลาง  

ปรับปรุงต่อเตมิ

อาคารดับเพลงิ

เก่า บ้านทุ่งเสีย้ว  

กว้าง 9 เมตร 

ยาว 20 เมตร   

ปรับปรุงต่อ

เตมิอาคาร

ดับเพลงิเก่า 

บ้านทุ่งเสีย้ว  

กว้าง 9 

เมตร ยาว 

20 เมตร 

  -     -     

639,000  

  -     -   ปรับปรุงต่อ

เตมิอาคาร

ดับเพลงิเก่า 

บ้านทุ่งเสีย้ว  

จํานวน  1  

แห่ง 

มสีถานท่ีไว้

ประกอบ

กิจกรรมตา่งๆ  

ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ บริเวณป่า

ชา้ทา้วโลกา  บ้านทุ่ง

เสีย้ว  หมูท่ี่ 3  ต.บ้าน

กลาง 

ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ 

บริเวณป่าช้าท้าว

โลกา กว้าง 5 

เมตร ยาว 20 

เมตร 

ก่อสรา้งอาคาร

เอนกประสงค ์

บรเิวณป่าช้า

ท้าวโลกา 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 20 เมตร 

  -     -     

421,000  

  -     -   ก่อสร้าง

อาคาร

เอนกประสงค์ 

บริเวณป่าช้า

ท้าวโลกา 

จํานวน  1  

แห่ง 

มสีถานท่ีไว้

ประกอบ

กิจกรรมตา่งๆ  

ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)                   

91 วางท่อ คสล. บริเวณป่า

ชา้ทา้วโลกา บา้นทุ่งเสีย้ว  

หมูท่ี่ 3  ต.บ้านกลาง 

วางท่อ คสล. 

บริเวณป่าช้าท้าว

โลกา บ้านทุ่ง

เสีย้ว  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ขนาด 1.00 

เมตร จํานวน 50 

ท่อน พร้อมบ่อ

พัก คสล. จํานวน 

1 บ่อ     

วางท่อ คสล. 

บริเวณป่าช้า

ท้าวโลกา 

บ้านทุ่งเสีย้ว  

ขนาดเส้นผ่า

ศูนย ์กลาง 

ขนาด 1.00 

เมตร จํานวน 

50 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก 

คสล. จํานวน 

1 บ่อ     

  -     -     

182,500  

  -     -   วางท่อ 

คสล. 

บริเวณป่า

ชา้ทา้ว

โลกา 

จํานวน  1  

แห่ง 

ป้องกันปัญหาน้ํา

ท่วมในพื้นท่ี 

กองช่าง 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 โครงการขยายสะพาน

ขา๎งบา๎นนายวลิาศ ไชย

หนดุ บา๎นปวงสนกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

ขยายสะพาน

 1 แหงํ

300,000 - - - - ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

93 โครงการกอํสร๎างสะพาน

คอนกรีตขา๎มคลอง ขา๎ง

ปาุชา๎บา๎นปวงสนกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

สะพาน

คอนกรีตขา๎ม

คลอง

7,000,000 - - - - ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

94 โครงการกอํสร๎างศาลา

เอนกประสงคป์าุชา๎บา๎น

ปวงสนกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

ที่จัดกจิกรรม

ศาลา

เอนกประสงค์

 1 หลงั

- 400,000 - - - ศาลา

เอนกประสง

ค ์1 หลงั

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรม

กองชาํง

95 โครงการกอํสร๎างสะพาน

ขา๎มล าคลอง ซอย 4 

บา๎นปวงสนกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

สะพานขา๎ม

คลอง ซอย 4

- 7,000,000 - - - ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชาํง

96 โครงการปรับปรุงศาลา

ปาุชา๎บา๎นปวงสนกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

ที่จัดกจิกรรม

ศาลาปาุชา๎

บา๎นปวงสนกุ

 ขนาด 

7x12 เมตร

  -    432,000   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรมๆ

กองชาํง

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านปวงสนุก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านปวงสนุก  (ต่อ)                   

97 จัดซือ้วัสดุเพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมศาลาปา่ชา้ บา้น

ปวงสนุก   

จัดซือ้วัสดุเพื่อ

ปรับปรุงซ่อมแซม

ศาลาป่าช้า บ้าน

ปวงสนุก   

ปรับปรุง

ซ่อมแซม

ศาลาป่าช้า 

บ้านปวงสนุก   

  -       

32,000  

  -     -     -   ปรับปรุง

ซ่อมแซม

ศาลาป่าช้า 

บ้านปวง

สนุก  

จํานวน  1  

หลัง 

ศาลาป่าช้า บา้น

ปวงสนุก  อยู่ใน

สภาพใช้

ประโยชนไ์ด้ดี 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบ้่าน บ้านปวง

สนุก   

ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบ้่าน 

บ้านปวงสนุก  

ปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบ้่าน บ้าน

ปวงสนุก  

  -     -   337,000   -     -   ปรับปรุง

ระบบ

ประปา

หมูบ้่าน 

บ้านปวง

สนุก  

จํานวน  1  

แห่ง  

ประชาชนมนี้ํา

สะอาดไวใ้ชใ้น

การอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตตั้งแตหํนา๎บา๎น 

สท.บญุยังถงึศาลพอํบา๎น

 บา๎นทุงํฟาูบด

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 1 เสน๎

60,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

100 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูํบา๎นทุงํฟาูบด

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

น้ าอุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

ปรับปรุง

ระบบประปา

หมูํบา๎น

1,500,000 - - - - ระบบ

ประปา

หมูํบา๎น 1 

แหงํ

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

กองชาํง

101 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางเสริม

ไหลถํนนชวํงตั้งแตสํี่แยก

วัดหนองอึ่งถงึเขตบา๎น

ขวํงมื่น

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

เสริมไหลทําง

 1 แหงํ

800,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

102 โครงการปรับปรุงล า

เหมอืงสาธารณะดา๎น

บา๎นวรพัทธ ์นนักาวงศ ์

เชื่อมตอํ ซอย 7

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงล า

เหมอืงหมูํบา๎น

- 400,000 - - - ล าเหมอืงที่

ปรัปรุง 1 

แหงํ

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านทุ่งฟา้บด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

103 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีต หลงัโรงเรียนอุํน

ไอรัก

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน

คอนกรีตหลงั

โรงเรียนอุํน

ไอรัก

- 450,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

104 โครงการกอํสร๎างถนนโอ

เวอร์เลย์ ซอย 3 บา๎นทุงํ

ฟาูบด เชื่อมตอํกบั ม.4 

บา๎นปาุจู๎

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน ซอย 3 

เชื่อมตอํหมูํ 4

 บา๎นปาุจู๎

- - 550,000 - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

105 โครงการกอํสร๎างทอํ

ระบายน้ าทั่วทัง้หมูํบา๎น

ทุงํฟาูบด

เพือ่ใหป๎อูงกนั

ปญัหาน้ าทวํมขัง

ทอํระบายน้ า

ทั่วหมูํบา๎น

- - 2,000,000 - - ทอํระบาย

น้ าที่ได๎

ด าเนนิการ

ลดปญัหาน้ า

ทวํมขังในพื้นที่

กองชาํง

106 โครงการท าสะพานขา๎ม

คลองชลประทาน ซอย 6

 บา๎นทุงํฟาูบด

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

สะพานขา๎ม

คลอง

ชลประทาน 

ซอย 6

- - 200,000 - - ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

107 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์

บริเวณหนา๎วัดหนองอึ่ง

เพือ่ใหว๎ัดมี

สถานที่จัด

กจิกรรมตาํงๆ

ภมูทิศันห์นา๎

วัด 1 แหงํ

- 580,000 - - - ลานหนา๎วัด

ที่ไดรั๎บการ

ปรับปรุง

มสีถานที่จัด

กจิกรรมของ

หมูํบา๎น

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านทุ่งฟา้บด (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108 โครงการวางทอํระบายน้ า

 คสล.  สี่แยกหลงัโรงเรียน

เทศบาล 1  บา๎นทุงํฟาูบด

เพือ่ใหป๎อูงกนั

ปญัหาน้ าทวํมขัง

วางทอํ

ระบายน้ า 

คสล. สี่แยก

หลงัโรงเรียน

เทศบาล 1

- 200,000 - - - ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ปญัหาน้ าทวํมขัง

ในพื้นที่ลดลง 

และการ

คมนาคมขนสงํ

ในพื้นที่สะดวกขึ้น

กองชาํง

109 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว๎ยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (overlay)   

สายขา๎งวัดหนองอึ่ง   

บา๎นทุงํฟาูบด  หมูํ  5  

ต าบลมะขามหลวง  

อ าเภอสนัปาุตอง  จังหวัด

เชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน กวา๎ง 

4.00 เมตร ยาว

 368 เมตร 

หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ

 1,472 ตาราง

เมตร

  -    494,000   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

บ้านทุ่งฟา้บด (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 ปรับปรุงถนน Overlay 

สายทศิเหนอืโรงเรียน

เทศบาล 1  บา๎นทุงํฟาูบด

ปรับปรุงถนน 

Overlay สายทศิ

เหนอืโรงเรียน

เทศบาล 1 กวา๎ง

 5 เมตร ยาว 

220 เมตร หนา 

0.05 เมตร  

หรือพื้นที่รวมไมํ

นอ๎ยกวาํ 1,100

 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนน 

Overlay สายทศิ

เหนอืโรงเรียน

เทศบาล 1 

กวา๎ง 5 เมตร 

ยาว 220 เมตร

 หนา 0.05 

เมตร  หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ

 1,100 ตาราง

เมตร

  -    -   337,000   -    -  ปรับปรุง

ถนน 

Overlay 

สายทศิ

เหนอื

โรงเรียน

เทศบาล 1 

 จ านวน  1 

 แหงํ

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านทุ่งฟา้บด (ต่อ)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านท้องฝาย                   

111 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางซอยร้านตัด

ผมลุงสมบ้านเขินก้อม

เชื่อมตอ่ ซอย 3 ขวามอื 

บ้านท้องฝาย 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนลาดยาง

ซอยร้านตัด

ผม 

180,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน

หลังป่าช้าบ้านท้องฝาย 

เชื่อมตอ่ ซอย 6 พร้อม

รางน้ํา บา้นท้องฝาย 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนหลังป่า

ชา้ เชื่อมตอ่ 

ซอย 6 

750,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต ซอย 1 หนา้

โรงงานเก่าบา้นเขินก้อม 

บ้านท้องฝาย 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน

คอนกรีต 

ซอย 1 

950,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนน 

ซอย 10 หลังบ้านอุ้ย

นวล ปา๋มี ่ถึงถนนท้อง

ฝายบ้านเมี่ยง  

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน ซอย 

10 

500,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 



78 
 

 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตจุดบริเวณจาก

ใตว๎ัดทอ๎งฝายเลยีบล า

เหมอืงถงึแยกไปบา๎นร๎อง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน 1 สาย   300,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

116 โครงการปรับปรุง ซอย 1

 ทะล ุซอย 3 พร๎อมราง

ระบายน้ า

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน 1 สาย   500,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

117 โครงการกอํสร๎างราง

ระบายน้ า ซอย 11

เพือ่ปอูงกนั

ปญัหาน้ าทวํม

รางระบายน้ า

 1 แหงํ

  400,000   -    -    -    -  รางระบาย

น้ าที่สร๎าง

เสร็จ

ปอูงกนัปญัหา

น้ าทวํมในพื้นที่

กองชาํง

118 โครงการกอํสร๎างราง

ระบายน้ า คสล. พร๎อม

งานบอํพัก คสล.จ านวน 2

 จุด ซอย 1

เพือ่ปอูงกนั

ปญัหาน้ าทวํม

รางระบายน้ า

 1 แหงํ

  400,000   -    -    -    -  รางระบาย

น้ าที่สร๎าง

เสร็จ

ปอูงกนัปญัหา

น้ าทวํมในพื้นที่

กองชาํง

119 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีต ซอยพอํบา๎น

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 1 สาย

  300,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

บ้านท้องฝาย (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านท้องฝาย (ต่อ)                   

120 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตสายเลียบคลอง

ส่งนํ้าจากฝายปวงสนุก

บ้านนายวลิาศ ชัยวุฒ ิ- 

สะพานหมูบ้่านเชื่อมบ้าน

ท้องฝาย 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนคอนกรีต

สายเลียบ

คลองสง่น้ํา 

  600,000    -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

ซอย 10 บ้านท้องฝาย 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3.5 

เมตร ยาว 

209 เมตร 

หนา 0.05 

เมตร 

366,000   -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์และห้องน้ํา

บริเวณหน้าวัดท้องฝาย 

เพื่อให้ประชาชนมี

ท่ีจัดกิจกรรม 

อาคาร

เอนกประสงค์ 

ขนาด 5x20 

เมตร  

ห้องน้ําขนาด 

2x4 เมตร 

  -     

760,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมี

สถานท่ีจัด

กิจกรรมๆ 

กองช่าง 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย

 4 บา๎นทอ๎งฝาย  หมูํ  11

  ต าบลบา๎นกลาง  

อ าเภอสนัปาุตอง  จังหวัด

เชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน กวา๎ง 3 

เมตร ยาว 207 

เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ 

641 ตารางเมตร 

 (รวมทางเชื่อม)

  -    414,000   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

124 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็  ซอย

  11  บา๎นทอ๎งฝาย  หมูํ 

 11  ต าบลบา๎นกลาง  

อ าเภอสนัปาุตอง  จังหวัด

เชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั 

และลดปญัหาน้ า

ทวํมขังในพื้นที่

ถนน กวา๎ง 4 

เมตร ยาว 156 

เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ 

633 ตารางเมตร

  (รวมทางเชื่อม)

  -    407,000   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านท้องฝาย (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านท้องฝาย (ต่อ)                   

125 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ตรงข้ามหนองหน้อย บ้าน

ท้องฝาย ม.11      ต.

บ้านกลาง 

กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยตรง

ข้ามหนองหน้อย  

กว้าง 3.00 เมตร  

ยาว 50 เมตร หรือ

พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 

150 ตารางเมตร 

(จัดซือ้วัสดุดําเนินการ

เอง) 

กอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยตรง

ข้ามหนองหน้อย  

กว้าง 3.00 

เมตร  ยาว 50 

เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อยกวา่ 

150 ตาราง

เมตร (จัดซือ้

วัสดุดําเนินการ

เอง) 

  -      

43,900  

  -    -    -  ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  รวดเร็ว  

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ข้างวัดท้องฝาย  ม.11  

ต.บ้านกลาง 

 ก่อสรา้งถนน  คสล. 

กว้าง 3.00 เมตร  

ยาว 52 เมตร หรือ

พืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 

156 ตารางเมตร 

(จัดซือ้วัสดุ

ดําเนินการเอง) 

 กว้าง 3.00 

เมตร  ยาว 52 

เมตร หรือ

พืน้ที่รวมไม่

น้อยกว่า 156 

ตารางเมตร 

(จัดซือ้วัสดุ

ดําเนินการเอง) 

  -      

48,100  

  -    -    -  ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  รวดเร็ว  

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 กอํสร๎างถนน คสล. ซอย

หอพอํบา๎น บา๎นทอ๎งฝาย 

 ม.11  ต.บา๎นกลาง

กอํสร๎างถนน 

คสล. ซอยหอ

พอํบา๎น บา๎นทอ๎ง

ฝาย กวา๎ง 3 

เมตร ยาว 110 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ 

333 ตารางเมตร

 (รวมทางเชื่อม)

กอํสร๎างถนน 

คสล. ซอยหอ

พอํบา๎น บา๎น

ทอ๎งฝาย กวา๎ง 

3 เมตร ยาว 

110 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมํ

นอ๎ยกวาํ 333 

ตารางเมตร 

(รวมทางเชื่อม)

  -   -   212,000   -   - กอํสร๎าง

ถนน คสล. 

ซอยหอ

พอํบา๎น 

บา๎นทอ๎ง

ฝาย  

จ านวน  1 

 แหงํ

การคมนาคม  

ขนสงํในพื้นที่

สะดวก  รวดเร็ว 

 และมคีวาม

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

128 กอํสร๎างรางระบายน้ า 

คสล. ซอย 6 บา๎นทอ๎ง

ฝาย ม.11  ต.บา๎นกลาง

กอํสร๎างราง

ระบายน้ า คสล. 

ซอย 6 บา๎นทอ๎ง

ฝาย กวา๎ง 0.30 

เมตร ยาว 140 

เมตร

กอํสร๎างราง

ระบายน้ า 

คสล. ซอย 6

 บา๎นทอ๎งฝาย

 กวา๎ง 0.30 

เมตร ยาว 

140 เมตร

  -   -   324,000   -   - กอํสร๎างราง

ระบายน้ า 

คสล. ซอย 

6 บา๎นทอ๎ง

ฝาย จ านวน

  1  แหงํ

ปอูงกนัปญัหา

น้ าทวํมในพื้นที่

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านท้องฝาย (ต่อ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

129 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางซอยเขา๎บา๎น

ผ๎ูการไก ํบา๎นหนองแทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

ซอยบา๎นผ๎ู

การไกํ

280,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

130 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยาง และ

ซอํมแซมรางระบายน้ า 

ซอย 3 บา๎นหนองแทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

และ

ซอํมแซมทอํ

ระบายน้ า

400,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

131 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางซอยตรงขา๎ม

โรงพยาบาลสนัปาุตอง

ซอย 21 ขา๎งบา๎น

อา๎ยพัฒน ์เมอืงปนับา๎น

หนองแทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

ซอยตรงขา๎ม 

รพ.สปต. 

ซอย 21

270,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

132 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย

ขา๎งร๎านเซเวนํ ไปถงึ

ทางเขา๎หมูํบา๎นจันทร์ฉาย

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอยขา๎งร๎าน

เซเวนํ

500,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาฃนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

บ้านหนองแท่น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 โครงการกอํสร๎างถนน

โอเวอรเลย์ ซอย 4 ร๎าน 

อ.รํุงเรือง บา๎นหนองแทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน ซอย 4 - 300,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาฃนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

134 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูํบา๎น บา๎นหนอง

แทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

น้ าอุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

ระบบประปา

หมูํบา๎นหนอง

แทนํ

- 1,500,00 - - - ระบบ

ประปา

หมูํบา๎นที่ใช๎

การได๎

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

กองชาํง

135 โครงการกอํสร๎างทอํราง

ระบายน้ าหนา๎

โรงพยาบาล บา๎นหนอง

แทนํ

เพือ่ปอูงกนัแกไ๎ข

ปญัหาน้ าทวํมขัง

ทอํระบาย

น้ าหนา๎ รพ.

- 800,000 - - - ทอํระบาย

น้ าหนา๎ รพ.

 1 แหงํ

ปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหาน้ าทวํมขัง

ที่เกดิขึ้นได๎

กองชาํง

136 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางซอยเขา๎บา๎น

นางสมศรี บา๎นหนองแทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง - 530,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านหนองแท่น (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

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

137 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย

ขา๎งบริษทัเอี่ยมกสกิจิ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน

คอนกรีตซอย

ขา๎ง บ.เอี่ยม

กสกิจิ

- 1,200,000 - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

138 โครงการกอํสร๎างถนนโอ

เวอร์เลย์ตั้งแตหํนา๎บา๎น

ผ๎ูชวํยเจริญ ปญัญา บา๎น

หนองแทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนหนา๎

บา๎นผ๎ูชวํย

เจริญ

- - 260,000 - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

139 โครงการกอํสร๎างทอํ

ระบายน้ าบา๎นหนองแทนํ

เพือ่ปอูงกนัแกไ๎ข

ปญัหาน้ าทวํมขัง

ทอํระบายน้ า

บา๎นหนองแทนํ

- - 800,000 - - ทอํระบาย

น้ าที่

ด าเนนิการ

ปอูงกนัแกไ๎ข

ปญัหาน้ าทวํมขัง

ได๎

กองชาํง

140 โครงการกอํสร๎างอาคาร

เอนกประสงคใ์นหมูํบา๎น

หนองแทนํ

เพือ่ใหม๎สีถานที่

จัดกจิกรรมของ

หมูํบา๎น

อาคาร

เอนกประสงค์

- - - 350,000 - อาคาร

เอนกประสง

ค ์1 หลงั

มสีถานที่จัด

กจิกรรมประจ า

หมูํบา๎น

กองชาํง

141 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางและ

ซอํมแซมรางระบายน้ า 

ซอย 4 บา๎นหนองแทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

และซอํมแซม

รางระบายน้ า

  1,600,000   -    -    -  - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านหนองแท่น (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

142 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยาง ซอย 22 

ตรงขา๎มศนูย์การกฬีา อ.

สนัปาุตอง

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

 ซอย 22

  300,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

143 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยาง ซอย 8 จุด

บริเวณทางเขา๎บา๎น ด.ต.

สจุริต กลางประพันธ์

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

 ซอย 8

  300,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

144 โครงการกอํสร๎างถนน

ลกูรังจุดบริเวณบา๎นนาย

สวน สมบรูณ์ เชื่อมตดิ

ถนนทะลบุา๎นนายบญุลพ 

ไชยวรรณ์

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลกูรัง 1

 สาย

    80,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

145 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ซอยขา๎งร๎านอาหาร

ปกัษใ์ต ๎ถงึประตทูางเขา๎

วทิยาลยัเกษตร

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 1

 สาย

  2,500,000   2,500,000   -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

บ้านหนองแท่น (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านหนองแท่น (ต่อ)                   

146 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยขา้งวิทยาลัย

เกษตรฯ ถึงบ้านหนอง

ปลาซิว 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล. 

1 สาย 

   

3,572,800  
  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

147 โครงการกอ่สรา้งถนน 

ซอยข้างและหน้าวดัแสง

สว่าง บ้านหนองแท่น 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

ถนนซอย

ข้างวัดแสง

สว่าง 

  

200,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

148 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรด้วยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต (Overlay) 

ซอยรา้นกาแฟ บ้าน

หนองแทน่ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กวา้ง 5 

เมตร ยาว 

186 เมตร 

 

301,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

149 โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ซอยบ้านนายอินสอน 

สมบูรณ ์บ้านหนอง

แท่น 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กวา้ง 3 

เมตร ยาว 

45 เมตร 

   

85,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านหนองแท่น (ต่อ)                   

150 โครงการเจาะบอ่บาดาล 

บ้านหนองแท่น 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําอุปโภค บริโภค 

เจาะบ่อบาดาล 

ความลึกไม่

น้อยกว่า 250 

เมตร 

  -       

705,300  
  -     -     -   บ่อบาดาล 

1 แห่ง 

ประชาชนมนี้ํา

อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บ้านนายสมพงษ์   

กุนาจา บา้นหนองแท่น  

ม.2  ต.บ้านกลาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย

สมพงษ์  กุนาจา บา้น

หนองแท่น กว้าง 3.50 

เมตร  ยาว 60 เมตร  

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 

210 ตารางเมตร 

(จัดซือ้วัสดุดําเนินการ

เอง) 

 กว้าง 3.50 

เมตร  ยาว 60 

เมตร  หรือพื้นที่

รวมไม่น้อยกวา่ 

210 ตาราง

เมตร (จัดซือ้

วัสดุดําเนินการ

เอง) 

  -       

64,100  

  -    -    -  ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย

บา้นนายสมพงษ์   

กุนาจา บ้าน

หนองแท่น  

จํานวน  1  แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

แยกจากซอยปักษใ์ต้ 

บ้านหนองแท่น  ม.2      

ต.บ้านกลาง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยแยกจาก

ซอยปักษใ์ต้ บา้นหนอง

แทน่  กว้าง 4 เมตร  

ยาว 67 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างขา้งละ 0.30 

เมตร 

 หรือพื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 268 ตารางเมตร    

กว้าง 4 เมตร  

ยาว 67 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้าง

ละ 0.30 เมตร 

 หรือพื้นที่รวม

ไม่น้อยกวา่ 

268 ตาราง

เมตร   

  -    

152,000  

  -    -    -  ถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก 

ซอยแยกจาก

ซอยปักษ์ใต ้ 

จํานวน  1  

แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านหนองแท่น (ต่อ)                   

153 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ข้างร้านอาหารฮ่มไม ้(ป้า

นอ้ยโอท็อป) บา้นหนอง

แท่น  ม.2 ต.บ้านกลาง 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยข้าง

ร้านอาหารฮ่มไม ้

(ป้านอ้ยโอท็อป) 

บ้านหนองแท่น  

ม.2 ต.บ้านกลาง 

กอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยข้าง

ร้านอาหารฮม่ไม ้

(ปา้น้อยโอท็อป) 

บา้นหนองแทน่  

ม.2 ต.บา้น

กลาง  กว้าง 4 

เมตร  ยาว 90 

เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.30 

เมตร 

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 360 

ตารางเมตร   

  -    

203,500  

  -    -    -  ถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก 

ซอยข้าง

ร้านอาหาร

ฮม่ไม้ (ป้า

น้อยโอท็อป) 

บ้านหนอง

แท่น  จํานวน  

1  แหง่ 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวกรวดเร็ว 

และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

154 โครงการขยายเขตไฟฟาู

พร๎อมพาดสายดบั    

ถนนหนา๎สวนพูนผล   

บา๎นหนองแทนํ

ขยายเขตไฟฟาู

พร๎อมพาดสายดบั

 ถนนหนา๎สวน

พูนผล บา๎นหนอง

แทนํ

ขยายเขต

ไฟฟาูพร๎อม

พาดสายดบั 

ถนนหนา๎

สวนพูนผล 

บา๎นหนองแทนํ

  -   -   120,000   -   - ขยายเขต

ไฟฟาูพร๎อม

พาดสายดับ 

ถนนหนา๎สวน

พูนผล บา๎น

หนองแทนํ 

จ านวน  1  

สาย

ประชาชนใน

พื้นที่มไีฟฟาูใช๎

อยํางทั่วถงึ

กองชาํง

155 โครงการปรับปรุงหอ

กระจายขาํวเสยีงตาม

สายภายในหมูํบา๎นหนอง

แทนํ  ม.2 ต.บา๎นกลาง

ปรับปรุงหอ

กระจายขาํวเสยีง

ตามสายภายใน

หมูํบา๎นหนองแทนํ

ปรับปรุงหอ

กระจายขาํว

เสยีงตาม

สายภายใน

หมูํบา๎นหนอง

แทนํ

  -   -   210,000   -   - ปรับปรุงหอ

กระจายขาํว

เสยีงตามสาย

ภายใน

หมูบํา๎นหนอง

แทนํ

ประชาชนในพื้นที่

ไดรั๎บขอ๎มลู

ขาํวสารอยําง

ทั่วถงึ

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านหนองแท่น (ต่อ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

156 ปรับปรุงถนน Overlay 

ซอย 22 บา๎นหนองแทนํ  

 ม.2 ต.บา๎นกลาง

ปรับปรุงถนน 

Overlay ซอย 22

 บา๎นหนองแทนํ  

กวา๎ง 4 เมตร 

ยาว 132 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

 หรือพื้นที่รวมไมํ

นอ๎ยกวาํ 528 

ตารางเมตร

ปรับปรุงถนน

 Overlay ซอย

 22 บา๎น

หนองแทนํ  

กวา๎ง 4 เมตร

 ยาว 132 

เมตร หนา 

0.05 เมตร 

 หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ย

กวาํ 528 

ตารางเมตร

  -   -  170,000   -   - ปรับปรุง

ถนน 

Overlay 

ซอย 22 

บา๎นหนอง

แทนํ  

จ านวน  1 

 แหงํ

การคมนาคม  

ขนสงํในพื้นที่

สะดวกรวดเร็ว 

และมคีวาม

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านหนองแท่น (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

157 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย

 2 บา๎นพระเจ๎าทองทพิย์

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอย 2

300,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

158 โครงการวางทอํพร๎อมบอํ

พักบา๎นพระเจ๎าทองทพิย์

ไปเสน๎ทาง บา๎นสนัหาํว

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

วางทอํพร๎อม

บอํพัก

2,200,000 - - - - วางทอํ

พร๎อมบอํพัก

 1 แหงํ

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

159 โครงการกอํสร๎างลาน

เอนกประสงคห์นา๎วัดตอํ

จากของเดมิบา๎นพระเจ๎า

ทองทพิย์

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรมตาํงๆ

ลาน

เอนกประสงค์

หนา๎วัด

150,000 - - - - ลาน

เอนกประสง

คห์นา๎วัด 1

 แหงํ

ประชาชนมี

สถานทจีัด

กจิกรรมตาํงๆ

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านพระเจา้ทองทิพย ์



93 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระเจ้าทองทพิย ์ (ต่อ)                   

160 โครงการปรับปรุงสนาม

กีฬาท่ีออกกําลังกาย

หมูบ้่านหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบา้นพระเจ้าทอง

ทิพย ์1. สนามฟุตบอล  

พร้อมประตูตาข่าย  2. 

สนามบาสฯ พรอ้มแป้น  

3.  ไฟสอ่งสวา่งสนาม   

เพื่อให้มสีถานท่ี

ออกกําลังกาย

ประจําหมู่บ้าน 

ลานออก

กําลังกาย

พร้อม

อุปกรณ ์

1,000,000 - - - - ลานออก

กําลังกาย

ของหมู่บ้าน 

1 แห่ง 

ประชาชนใน

หมูบ้่านมี

สถานท่ีออก

กําลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยไสไ้ก่ 

(โครงการตอ่เนื่อง) 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   500,000    -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

162 โครงการเจาะบอ่บาดาล 

บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําอุปโภค บริโภค 

เจาะบอ่

บาดาล 

ความลึกไม่

นอ้ยกว่า 

250 เมตร 

  -       

705,300  
  -     -     -   บ่อบาดาล 

1 แห่ง 

ประชาชนมนี้ํา

อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 



94 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระเจ้าทองทพิย ์ (ต่อ)                   

163 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต ซอย 4 (ถนนไส้ไก่) 

บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 

ก่อสร้างถนนลาดยางผวิ

จราจรแบบแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต ซอย 4 (ถนน

ไส้ไก่)  ถนน กว้าง 3 

เมตร ยาว 99 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พืน้ที่

รวมไม่น้อยกว่า 297 

ตารางเมตร 

ถนน กว้าง 3 

เมตร ยาว 99 

เมตร หนา 

0.05 เมตร 

พืน้ที่รวมไม่

น้อยกว่า 297 

ตารางเมตร 

  160,000    -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

164 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว้ยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต (overlay) สาย

หนา้วัด  บ้านพระเจ้าทอง

ทิพย ์    หมู่  6  ตําบล

บ้านกลาง  อําเภอสันป่า

ตอง  จังหวัดเชยีงใหม ่

ปรับปรุงผวิจราจรด้วย

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 

(overlay) สายหน้าวัด  

บา้นพระเจา้ทองทิพย์  

ถนน กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 400 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นที่

รวมไม่น้อยกว่า 2,000 

ตารางเมตร  

ถนน กว้าง 

5.00 เมตร 

ยาว 400 

เมตร หนา 

0.05 เมตร 

หรือพืน้ที่รวม

ไม่น้อยกว่า 

2,000 ตาราง

เมตร  

  -     

670,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



95 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระเจ้าทองทพิย ์ (ต่อ)                   

165 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายซอย 2 บ้านพระเจ้า

ทองทิพย์  หมู่  6  ตําบล

บ้านกลาง   

ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

สายซอย 2 บ้าน

พระเจ้าทองทิพย ์

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 287 เมตร 

หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 1,148 

ตารางเมตร 

ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

สายซอย 2 

บ้านพระเจ้า

ทองทิพย ์

กว้าง 4 

เมตร ยาว 

287 เมตร 

หนา 0.05 

เมตร  หรือ

พื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 

1,148 

ตารางเมตร 

  -     -     

582,000  

  -     -   ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

สายซอย 2 

บ้านพระเจ้า

ทองทิพย ์

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่

จะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระเจ้าสององค ์                   

166 โครงการวางท่อตอ่จาก

ของเดิม บา้นผู้ใหญ่บ้าน

พระเจ้าสององค ์ 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้าํ

ท่วมขัง 

วางท่อตอ่

จากของเดิม 

530,000 - - - - วางท่อ 1 

แห่ง 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ําทว่มขังได ้

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างถนนโอ

เวอร์เลย์(ทางเขา้ปา่ชา้

และหลังศาลาเขา้ในซอย

กลางหมู่บ้าน) บ้านพระ

เจ้าสององค์ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนทางเขา้

ป่าช้ง 

350,000 - - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างหอ้งนํ้า

บริเวณวัดพระเจ้าสอง

องค์ 

เพื่อให้มสีถานท่ี

บริการประชาชน 

ห้องน้ํา

บริเวณวัด 

- 300,000 - - - ห้องน้ํา 1 

แห่ง 

มสีถานท่ี

สําหรับไว้

บริการ

ประชาชน 

กองช่าง 

169 รางระบายน้ําหน้าวัดพระ

เจ้าสององค์ 

เพื่อป้องกันน้ํา

ท่วมขัง 

รางระบายน้ํา - 1,800,000 - - - รางระบาย

น้ํา 1 แห่ง 

ป้องกัน

ปัญหาน้ํา

ท่วมขัง 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ บา้นพระ

เจ้าสององค์ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ท่ีจัดกิจกรรม 

อาคาร

เอนกประสงค์ 

ขนาด 5x20 

เมตร 

  -     680,000    -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนมี

สถานท่ีจัด

กิจกรรมๆ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านพระเจ้าสององค์ (ต่อ)                   

171 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต ซอยอารามพระเจ้า

สององค ์ 7  บ้านพระ

เจ้าสององค์ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 3 

เมตร ยาว 55 

เมตร หนา 

0.05 เมตร 

พืน้ที่รวมไม่

น้อยกว่า 165 

ตารางเมตร 

    90,000    -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

172 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว้ยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต (OVERLAY)  

สายป่าช้าบ้านพระเจ้า

สององค ์ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 

4.00 เมตร  

ยาว 232 เมตร  

ช่วงท่ี 2 กว้าง 

4.00 เมตร  

ยาว 25 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกวา่ 

1,028 ตาราง

เมตร 

  -     

346,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

173 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต 

ซอยบา๎นนายสนั่น  บา๎น

พระเจ๎าสององค์

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ชวํงที ่1 กวา๎ง 3 

เมตร  ยาว 50 

เมตร ชวํงที ่2 

กวา๎ง 2.50 เมตร

  ยาว 100 เมตร 

 หนา 0.05 เมตร

 หรือพื้นทีร่วมไมํ

นอ๎ยกวาํ 400 

ตารางเมตร

  -   137,000   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ย่ิงขึ้น

กองชาํง

174 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต 

สายซอยอารามพระเจ๎า

สององค ์ 7

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กวา๎ง 3 เมตร  

ยาว 63 เมตร  

หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ

 189 ตาราง

เมตร

  -    101,000   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ย่ิงขึ้น

กองชาํง

175 โครงการวางทอํระบายน้ า

 คสล. ซอย 3 บา๎นพระ

เจ๎าสององค์

เพือ่ปอูงกนั

ปญัหาน้ าทวํมใน

พื้นที่

ขนาด Ø 1.00

 เมตร  จ านวน

 13 ทอํน 

พร๎อมบอํพัก

ส าเร็จรูป 

จ านวน 2 บอํ

  -      78,000   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ปอูงกนัปญัหา

น้ าทวํมในพื้นที่

กองชาํง

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านพระเจา้สององค์ (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

176 โครงการกอํสร๎าง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต 

ซอย 3 บา๎นพระเจ๎าสอง

องค์

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กวา๎ง 5 เมตร  

ยาว 163 เมตร 

 หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนํอ๎ยกวาํ

 815 ตาราง

เมตร

  -    425,000   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ย่ิงขึ้น

กองชาํง

177 กอํสร๎างถนนลาดยาง 

สายซอย 3 บา๎นพระเจ๎า

สององค์

กอํสร๎าง

ถนนลาดยาง 

สายซอย 3 บา๎น

พระเจ๎าสององค ์ 

กวา๎ง 5 เมตร 

ยาว 165 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

 หรือพื้นที่รวมไมํ

นอ๎ยกวาํ 825 

ตารางเมตร

กอํสร๎าง

ถนนลาดยาง 

สายซอย 3 

บา๎นพระเจา๎

สององค ์ กวา๎ง

 5 เมตร ยาว 

165 เมตร หนา

 0.05 เมตร  

หรือพื้นที่รวมไมํ

นอ๎ยกวาํ 825 

ตารางเมตร

  -    -   474,000   -    -  กอํสร๎าง

ถนนลาดยาง

 สายซอย 3

 บา๎นพระ

เจ๎าสององค์

 จ านวน  1 

 แหงํ

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ย่ิงขึ้น

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านพระเจา้สององค์ (ต่อ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

178 โครงการกอํสร๎างศาลา

เอนกประสงคข์องหมูํบา๎น

ที่ริมน้ าขาน ซอย 5  บา๎น

ทุงํหลกุ

เพือ่ใหม๎สีถานที่

ส าหรับจัด

กจิกรรมของ

หมูํบา๎น

ศาลา

เอนกประสงค์

ของหมูํบา๎น

150,000 - - - - ศาลา

เอนกประสง

ค ์1 หลงั

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรมตาํงๆ

กองชาํง

179 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูํบา๎น  ตอํจาก

เดมิบา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ใหม๎นี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

ปรับปรุง

ระบบประปา

หมูํบา๎น

1,000,000 - - - - ระบบ

ประปา

หมูํบา๎น 1 

แหงํ

มนี้ าอุปโภคและ

บริโภคอยําง

เพยีงพอ

กองชาํง

180 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์

หนา๎ฝายล าน้ าขาน  บา๎น

ทุงํหลกุ

เพือ่ใหม๎สีถานที่

จัดกจิกรรมตาํงๆ

ภมูทิศันห์นา๎

ฝายล าน้ า

ขานทุงํหลกุ

50,000 - - - - ภมูทิศันท์ี่

ไดรั๎บการ

ปรับปรุง

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรมตาํงๆ

กองชาํง

181 โครงการปรับปรุงเปลี่ยน

ทอํประปาในหมูํบา๎นตอํ

จากของเดมิ บา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

น้ าอุปโภคและ

บริโภคอยําง

เพยีงพอ

ปรับปรุง

ระบบประปา

หมูํบา๎น

- 1,500,000 - - - ระบบ

ประปา

หมูํบา๎น 1 

แหงํ

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผํานมา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

บ้านทุ่งหลุก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งหลุก  (ต่อ)                   

182 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต  ซอย 6  บ้าน

ทุ่งหลุก 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน

คอนกรีต 

ซอย 6 

- 500,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

183 โครงการปรับปรุงสนาม

กีฬาโรงเรียนวัดทุ่งหลุก 

พร้อมตดิตัง้ไฟสปอร์ต

ไลน์ 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กายประจํา

หมูบ้่าน 

ปรับปรุง

สนามกีฬา

โรงเรียนวัด

ทุ่งหลุก 

- 800,000 - - - สนามกีฬา

ท่ีปรับปรุง 

1 แห่ง 

ประชาชนมี

สถานท่ีออก

กําลังกาย

ประจําหมู่บ้าน 

กองช่าง 

184 โครงการปรับปรุงระบบ

ท่อประปาในหมู่บ้านต่อ

จากของเดิม บา้นทุ่งหลุก 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําอุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ 

ปรับปรุง

ระบบท่อ

ประปาใน

หมูบ้่าน 

- - 700,000 - - ระบบท่อ

ประปาใน

หมูบ้่าน 1 

แห่ง 

ประชาชนมนี้ํา

อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

185 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

เลียบลําน้ําขาน  หนา้

ซอย 3 ถึงซอย 1 

เพื่อให้มสีถานท่ี

จัดกิจกรรมตา่ง 

ภูมิทัศน์

เลียบลําน้ํา

ขาน 

- - 100,000 - - ภูมิทัศน์ท่ี

ได้รับการ

ปรับปรุง 

มสีถานท่ีในการ

จัดกิจกรรม

ตา่งๆ เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

186 โครงการขุดเจาะบอํ

บาดาล บา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

น้ าอุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

บอํบาดาล

บา๎นทุงํหลกุ 

1 แหงํ

- - 530,000 - - บอํบาดาล 

1 แหงํ

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

ทั่วถงึ

กองชาํง

187 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีต บา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน

คอนกรีต

บา๎นทุงํหลกุ

- - 600,000 - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

188 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์

หมูํบา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ใหม๎สีถานที่

จัดกจิกรรมตาํงๆ

ภมูทิศันใ์น

หมูํบา๎น

- - - 600,000 - ภมูทิศันท์ี่

ปรับปรุง

มสีถานที่จัด

กจิกรรมตาํงๆ 

ในหมูํบา๎น

กองชาํง

189 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาในหมูํบา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

น้ าอุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

ระบบประปา

ในหมูํบา๎น

- - - 600,000 - ระบบ

ประปา 1 

แหงํ

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

กองชาํง

190 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีตในหมูํบา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

ในหมูํบา๎น

- - - 600,000 - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

บ้านทุ่งหลุก (ต่อ)

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งหลุก (ต่อ)                   

191 โครงการก่อสร้างผนังกั้น

น้ํา ลําน้ําขาน หมู่บ้านทุ่ง

หลุก 

เพื่อป้องกันตลิ่ง

พัง 

พนังกั้นนํ้า

ขานบ้านทุ่ง

หลุก 

- - - 2,000,000   -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ป้องกันการ

พังทลายของ

ตลิ่งลําน้ําขาน 

กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้างซุ้ม

ประตูหมูบ้่านทุ่งหลุก 

เพื่อให้ทางเขา้

หมูบ้่านสวยงาม 

ซุ้มประตู

หมูบ้่าน 

  600,000    -     -     -     -   ซุ้มประตู

ทางเขา้

หมูบ้่าน 

ทางเขา้หมู่บ้าน

มคีวามสวยงาม 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างผนังกั้น

น้ําลําน้ําขาน  บ้านทุ่ง

หลุก 

เพื่อป้องกัน

ปัญหาน้ําท่วม 

ผนัง้กั้นนํ้า

ลําน้ําขาน 

  -     

2,500,000  
  -     -     -   ร้อยละของ

พื้นท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

ลดการเกิด

ปัญหาน้ําท่วม 

กองช่าง 

194 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว้ยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต Overlay 

ทางเขา้หมู่บ้านทุ่งหลุก 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   -     

170,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

195 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 4 เชื่อม ซอย 

2  บ้านทุ่งหลุก 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 

เมตร ยาว 52 

เมตร พืน้ที่

รวมไม่น้อย

กว่า 208 

ตารางเมตร 

  -     

120,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งหลุก (ต่อ)                   

196 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 5 บ้านทุ่ง

หลุก  

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 

3.50 เมตร 

ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร ช่วงที 2 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

  -     

200,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เชื่อมซอย 4 บ้านทุ่งหลุก 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 

เมตร ยาว 162 

เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พื้นที่รวมไม่

นอ้ยกว่า 661 

ตารางเมตร 

  

355,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

198 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เชื่อมซอย 4 ตอ่จากเดมิ 

บ้านทุ่งหลุก 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 

เมตร ยาว 45 

เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พื้นที่รวมไม่

นอ้ยกว่า 182 

ตารางเมตร 

  

100,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งหลุก (ต่อ)                   

199 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เชื่อม  ซอย  4  ตอ่จาก

เดิม  บ้านทุ่งหลุก  หมู่  

3  ตําบลท่าวังพร้าว  

อําเภอสันป่าตอง  จังหวัด

เชยีงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 

4.00 เมตร 

ยาว 60 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อย

กว่า 240 

ตารางเมตร  

  -     

134,300  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

200 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เชื่อมซอย  4  ตอ่จาก

เดิม (สิน้สุดโครงการ)  

บ้านทุ่งหลุก หมู ่ 3  

ตําบลท่าวังพร้าว 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน กว้าง 

4.00 เมตร 

ยาว 22 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อย

กว่า 88 

ตารางเมตร  

  -       

49,000  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งหลุก (ต่อ)                   

201 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เชื่อมซอย 4 (สิน้สุด

โครงการ) บา้นทุ่งหลุก  

ม.3    ต.ท่าวังพร้าว 

ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

เชื่อมซอย 4 (สิ้นสุด

โครงการ) บ้านทุ่ง

หลุก  กว้าง 4 เมตร  

ยาว 78 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 

0.30 เมตร 

 หรือพืน้ที่รวมทาง

เชื่อมไม่น้อยกว่า 

315.60 ตาราง

เมตร   

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร  

ยาว 78 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้าง

ละ 0.30 เมตร 

 หรือพื้นที่รวม

ทางเชื่อมไมน้่อย

กว่า 315.60 

ตารางเมตร   

  -    

175,400  

  -    -    -  ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก 

เชื่อมซอย 

4 (สิน้สุด

โครงการ) 

จํานวน 1 

แห่ง 

การคมนาคม  

ขนสง่ในพืน้ท่ี

สะดวก  

รวดเร็ว  และ

มคีวาม

ปลอดภัย

ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

202 ก่อสร้างเมรุเผาศพแบบ

เตาเดี่ยว สุสานบ้านทุ่ง

หลุก   บ้านทุ่งหลุก 

ก่อสรา้งเมรุเผาศพ

แบบเตาเดี่ยว สุสาน

บ้านทุ่งหลุก บ้านทุ่ง

หลุก ม.4  ต.ท่าวัง

พร้าว กว้าง 6.50 

เมตร ยาว 9.50 

เมตร   

กอ่สร้างเมรุเผา

ศพแบบเตา

เด่ียว สุสานบา้น

ทุง่หลุก บ้านทุง่

หลุก ม.4 ต.ทา่

วังพร้าว กว้าง 

6.50 เมตร 

ยาว 9.50 

เมตร   

  -    -    1,161,000    -    -  ก่อสร้าง

เมรุเผาศพ

แบบเตา

เดี่ยว สุสาน

บ้านทุ่งหลุก  

1  แห่ง 

หมูบ้่านมีเมรุ

เผาศพแบบ

เตาเดี่ยว

ประจําหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งแปง้                   

203 โครงการก่อสร้างศาลา

ป่าช้าบ้านทุ่งแป้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานท่ีพักผ่อน 

ศาลาป่าช้า

บ้านทุ่งแป้ง 

400,000 - - - - ศาลาป่าช้า

ท่ีก่อสร้าง 

1 หลัง 

ประชาชนมี

สถานท่ีพักผ่อน 

กองช่าง 

204 โครงการเทลานคอนกรตี

ป่าช้าบ้านทุ่งแป้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ลาน

คอนกรีตป่า

ชา้ทุง่แป้ง 

- 100,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตในหมู่บ้านทุ่ง

แป้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน

คอนกรีตใน

หมูบ้่านทุ่ง

แป้ง 

- - 1,000,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

206 โครงการก่อสร้างถนนโอ

เวอร์เลยใ์นหมู่บ้านทุ่ง

แป้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนนลาดยาง

ในหมู่บ้าน 

- - - 800,000 - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งแปง้  (ต่อ)                   

207 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

4 บ้านทุ่งแป้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ถนน 1 สาย 

ขนาด 

4x132 

เมตร 

  -     

300,000  

  -     -   - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

208 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว้ยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต Overlay สาย

หลักถึงหนา้วัดทุ่งแป้ง 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   -     

200,000  

  -     -   - ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

209 โครงการก่อสร้างบันได  

ลงแมน่้ําขาน บ้านทุ่งแป้ง 

โครงการก่อสร้าง

บันไดลงแมน่้ํา

ขาน บา้นทุ่งแป้ง  

กว้าง 4.80 

เมตร ยาว 5.00 

เมตร  พร้อมลาน

ขนาดกว้าง 6.50 

เมตร  ยาว 8 

เมตร  จํานวน 1 

แห่ง 

ก่อสรา้งบันได

ลงแมน่้ําขาน 

บ้านทุ่งแป้ง  

กว้าง 4.80 

เมตร ยาว 

5.00 เมตร  

พร้อมลาน

ขนาดกว้าง 

6.50 เมตร  

ยาว 8 เมตร  

จํานวน 1 แหง่ 

  -     -   325,000   -   - ก่อสร้าง

บันไดลง

แมน่้ําขาน 

บ้านทุ่งแป้ง 

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบ

กิจกรรมของ

หมูบ้่าน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านทุ่งแปง้  (ต่อ)                   

210 ก่อสร้างถนน คสล. แยก

เชื่อมซอย 2 ลงแมน่้ํา

ขาน บา้นทุ่งแป้ง  

ก่อสร้างถนน 

คสล. แยกเชื่อม

ซอย 2 ลงแมน่้ํา

ขาน บา้นทุ่งแป้ง  

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 200

ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน 

คสล. แยก

เชื่อมซอย 2 

ลงแมน่้ําขาน 

บ้านทุ่งแป้ง  

กว้าง 4 

เมตร ยาว 

50 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร  หรือ

พื้นท่ีรวมไม่

นอ้ยกว่า 

200ตาราง

เมตร 

  -     -   121,500   -   - ก่อสร้าง

ถนน คสล. 

แยกเชื่อม

ซอย 2 ลง

แมน่้ําขาน 

บ้านทุ่งแป้ง  

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านปา่สัก                   

211 โครงการก่อสรา้งถนนจุด

บรเิวณแยกหัวหมูบ้่าน-

หน้าวัด 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   

800,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

212 โครงการก่อสร้างถนนโอ

เวอร์เลย ์ซอย 6 ซอย 7 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   

300,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต จากสามแยก

หนา้บา้น สท.สวัสดิ์ - 

สะพาน 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ถนน 1 สาย   

300,000  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

214 โครงการก่อสร้างเมรุ 

บ้านป่าสัก 

เพื่อให้มสีถานท่ี

สําหรับเผาศพท่ี

เพยีงพอ 

เมรุเผาศพ 1 

แห่ง 

  

1,200,000  
  -     -     -     -   เมรุเผาศพ 

1 แห่ง 

มสีถานท่ีเผาศพ

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านปา่สัก (ต่อ)                   

215 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. สายท้าวโลกา-

สามแยกหมู่บ้านป่าสัก 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 280 

เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 

884,800  

  -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หลังวัดปา่สัก 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

ช่วงที ่1 กว้าง 

5 เมตร ยาว 

202 เมตร 

ช่วงที่ 2 กว้าง 

5 เมตร ยาว 

94 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 987,000    -     -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

217 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน

สายหลักเชื่อมสะพานป่า

สัก 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถสัญจร

อย่างสะดวก 

ปลอดภัย 

ถนน 1 สาย 

ช่วงที ่ 1  

ขนาด 5x135 

เมตร  ช่วงที ่ 

2 ขนาด 

5x64 เมตร 

  -     

643,600  

  -     -     -   ร้อยละของ

ระยะทางท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านปา่สัก (ต่อ)                   

218 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หนา้วัดป่าสักถึงถนนสาย 

108  ม.9  บ้านป่าสัก  

ต.บ้านกลาง 

ก่อสร้างถนน 

คสล. สายหน้าวัด

ป่าสักถึงถนนสาย 

108 กว้าง 5 

เมตร ยาว 210 

เมตร หรอืพืน้ท่ี

รวมไม่น้อยกวา่ 

1,138 ตาราง

เมตร(รวมทาง

เชื่อม) 

ก่อสรา้งถนน 

คสล. สายหน้า

วัดป่าสักถงึ

ถนนสาย 108 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 210 

เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อยกว่า 

1,138 ตาราง

เมตร(รวมทาง

เชื่อม) 

  -     -   673,600   -     -   ก่อสร้าง

ถนน คสล. 

สายหน้าวัด

ป่าสักถึง

ถนนสาย 

108  

จํานวน  1  

สาย 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

219 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หอพ่อบ้านถึงหนา้วัดป่า

สัก ม.9  บ้านป่าสัก  ต.

บ้านกลาง 

ก่อสรา้งถนน คสล. 

สายหอพอ่บ้านถึง

หน้าวัดป่าสกั กว้าง 

4 เมตร ยาว 198 

เมตร หรือพืน้ที่รวม

ไม่น้อยกว่า 792 

ตารางเมตร 

กอ่สร้างถนน 

คสล. สายหอ

พอ่บ้านถงึหน้า

วัดปา่สัก กว้าง 

4 เมตร ยาว 

198 เมตร หรือ

พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 792 

ตารางเมตร 

  -     -   493,700   -     -   ก่อสร้าง

ถนน คสล. 

สายหอ

พอ่บ้านถึง

หนา้วัดป่า

สัก  จํานวน  

1  สาย 

ประชาชนสัญจร

ไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านปา่สัก (ต่อ)                   

220 ก่อสร้างเมรุเผาศพแบบ

เตาเดี่ยว สุสานบ้านป่า

สัก บ้านป่าสัก 

ก่อสร้างเมรุเผา

ศพแบบเตาเดี่ยว 

สุสานบ้านป่าสัก 

บ้านป่าสัก  กว้าง 

6.50 เมตร ยาว 

9.50 เมตร   

ก่อสรา้งเมรุ

เผาศพแบบเตา

เดี่ยว สุสาน

บ้านป่าสัก 

บ้านป่าสัก  

กว้าง 6.50 

เมตร ยาว 

9.50 เมตร   

  -     -   1,161,000   -     -   ก่อสร้าง

เมรุเผาศพ

แบบเตา

เดี่ยว สุสาน

บ้านป่าสัก  

จํานวน 1 

แห่ง 

หมูบ้่านมีเมรุ

เผาศพแบบเตา

เดี่ยวประจํา

หมูบ้่าน 

กองช่าง 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

221 โครงการกอํสร๎าง  คสล. 

บา๎นนายเจริญ  ปญัญา 

3.5*90 ม.

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

บา๎นนายเจริญ

250,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

222 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย 8 บา๎นตน๎กอก

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนน 

 คสล. ซอย 8

300,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

223 โครงการกอํสร๎างถนน

คอนกรีต ซอยบา๎นนาย

ไพบรูณ์  ขาเตจ๏ะ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอยบา๎นนาย

ไพบรูณ์

450,000 - - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

224

โครงการปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค ์บา๎นตน๎กอก

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่จัดกจิกรรม

ศาลา

เอนกประสงค์

  300,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรม

กองชาํง

225

โครงการปรับปรุง

พพิธิภณัฑไ์ทยเขนิ บา๎น

ตน๎กอก

เพือ่ใชเ๎กบ็รักษา

วัตถขุองโบราณ

ประจ าหมูํบา๎น

พพิธิภณัฑ์

ไทยเขนิ

  160,000   -    -    -    -  อาคารที่

แลว๎เสร็จ 1

 หลงั

มสีถานที่เกบ็

รักษาวัคถุ

โบราณของ

หมูํบา๎นตน๎กอก

กองชาํง

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านต้นกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

226 โครงการกอํสร๎างประปา

หมูํบา๎น บา๎นตน๎กอก

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

น้ าอุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

ระบบประปา

ในหมูํบา๎น

  3,000,000   -    -    -    -  ระบบ

ประปา 1 

แหงํ

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

กองชาํง

227 โครงการกอํสร๎างถนนใน

หมูํบา๎น บา๎นตน๎กอก

เพือ่ใหป๎ระชาชน

สญัจรไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต   600,000   -    -    -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

228 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์

 บา๎นตน๎กอก

เพือ่ใหม๎สีถานที่

จัดกจิกรรมตาํงๆ

ภมูทิศันใ์น

หมูํบา๎น

  200,000   -    -    -    -  ภมูทิศันท์ี่

ไดรั๎บการ

ปรับปรุง

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรม

กองชาํง

229 โครงการกอํสร๎างประตู

ทางเขา๎ดา๎นหนา๎และ

ดา๎นหลงั ศนูย์การเรียนร๎ู

เศรษฐกจิพอเพยีงบา๎นตน๎

กอก

เพือ่ใหท๎างเขา๎

หมูํบา๎นสวยงาม

ซุ๎มประตู

หมูํบา๎น

  600,000   -    -    -    -  ซุ๎มประตู

ทางเขา๎

หมูํบา๎น

ทางเขา๎หมูํบา๎นมี

ความสวยงาม

กองชาํง

230 โครงการกอํสร๎างศาลา

เอนกประสงค ์บา๎นตน๎กอก

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่จัดกจิกรรม

ศาลา

เอนกประสงค ์

ขนาด 5x20 

เมตร

  -    480,000   -    -    -  ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กจิกรรม

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

บ้านต้นกอก (ต่อ)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านต้นกอก (ต่อ)                   

231 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว้ยแอสฟัลท์     

ตกิคอนกรีต(Overlay) 

ซอย 8 บ้านต้นกอก     

ม.4  ต.บ้านกลาง 

ปรับปรุงผวิจราจรด้วย

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต

(Overlay) 

ซอย 8 บา้นต้นกอก  

กว้าง 4 เมตร  ยาว 

235 เมตร  หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 940 ตาราง

เมตร  

ปรับปรุงผิว

จราจรด้วยแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต

(Overlay) 

ซอย 8 กว้าง 4 

เมตร  ยาว 235 

เมตร  หนา 

0.05 เมตร หรือ

พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 940 

ตารางเมตร  

  -   

311,700  

  -    -    -  ปรับปรุงผิว

จราจรดว้ย

แอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต

(Overlay) 

ซอย 8 บ้าน

ตน้กอก

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

232 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บ้านนายชัยคํา  วันเพ็ญ 

(เชื่อมซอย 12) บ้านต้น

กอก  ม.4 ต.บ้านกลาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย

ชัยคํา  วันเพ็ญ (เช่ือม

ซอย 12) บา้นต้นกอก 

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 

35 เมตร หรือพื้นที่รวม

ไม่น้อยกว่า 105 ตาราง

เมตร  (จัดซือ้วัสดุ

ดําเนินการเอง) 

 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้น

นายชัยคํา  วัน

เพ็ญ (เช่ือมซอย 

12) กว้าง 3.00 

เมตร  ยาว 35 

เมตร หรือพื้นที่

รวมไม่น้อยกว่า 

105 ตารางเมตร  

(จัดซือ้วัสดุ

ดําเนินการเอง) 

  -      

31,400  

  -    -    -  ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย

บา้นนายชัยคํา  

วันเพ็ญ (เชื่อม

ซอย 12) บา้น

ต้นกอก จํานวน  

1  แห่ง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

  บ้านต้นกอก (ต่อ)                   

233 ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ หน้าโรงนํ้า

ดื่มบ้านต้นกอก  หมู่  4  

ตําบลบ้านกลาง 

ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ 

หนา้โรงน้ําดื่ม

บ้านต้นกอก 

กว้าง 5 เมตร  

ยาว 20 เมตร 

ก่อสร้าง

อาคาร

เอนกประสงค์ 

หนา้โรงน้ําดื่ม

บ้านต้นกอก 

กว้าง 5 

เมตร  ยาว 

20 เมตร 

  -    -    660,000    -    -  ก่อสร้าง

อาคาร

เอนกประสงค์ 

หนา้โรงน้ําดื่ม

บ้านต้นกอก 

จํานวน  1  

แห่ง 

ประชาชน

สัญจรไปมา

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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       1.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงศูนย์ปอูงกันและ ปรับปรุงศูนย์ปอูงกัน ปรับปรุงศนูย์  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงศนูย์ ปรับปรุงศนูย์ กองชาํง

บรรเทา  สาธารณภัย และบรรเทา  ปอูงกนั ปอูงกนัและ ปอูงกนัและ ส านกัปลดั

ทต.บา๎นกลาง สาธารณภยั และบรรเทา บรรเทาสาธารณบรรเทาสาธารณ (งานปอูงกันและ

ทต.บา๎นกลาง สาธารณภยั  ภยั จ านวน 1 ภยั จ านวน 1 บรรเทาสาธารณภัย)

แหงํ แหงํ

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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       1.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารเพือ่

อ านวยความสะดวก

ส าหรับผ๎ูพกิาร  ผ๎ูสงูอายุ 

 ผ๎ูดอ๎ยโอกาส

ปรับปรุงอาคาร

เพือ่อ านวยความ

สะดวกส าหรับผ๎ู

พกิาร  ผ๎ูสงูอายุ  

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส

ปรับปรุง

อาคารเพือ่

อ านวยความ

สะดวก

ส าหรับผ๎ู

พกิาร  

ผ๎ูสงูอายุ  

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส 

 จ านวน  1  

แหงํ

  -     25,000   -   - ปรับปรุง

อาคารเพือ่

อ านวย

ความ

สะดวก

ส าหรับผ๎ู

พกิาร  

ผ๎ูสงูอายุ  

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส

  จ านวน  1

  แหงํ

เพือ่อ านวยความ

สะดวกส าหรับผ๎ู

พกิาร ผ๎ูสงูอายุ  

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส 

และประชาชนผ๎ู

มาตดิตอํราชการ

งานพัฒนา

ชุมชนส านกั

ปลดั       

กองชาํง

2 โครงการปรับปรุง

โรงเรียนผ๎ูสงูอายุ สงูวัย 

ใจหวาน บา๎นตน๎กอก

เพือ่อ านวยความ

สะดวกในการ

เรียนและจัด

กจิกรรมของ

ผ๎ูสงูอายุ

กวา๎ง 4 เมตร

 ยาว 12 

เมตร

102,800     150,000   150,000    150,000   150,000 ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ผ๎ูสงูอายุมคีวาม

สะดวกในการ

เรียนและท า

กจิกรรมมาก

ย่ิงขึ้น

กองชาํง  

ส านกัปลดั   

งานพัฒนา

ชุมชน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั



 

 

แบบ  ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

ไปสู่ความยั่งยืน 
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แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบ๎ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา๎นเมอืงที่ด ี ดว๎ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูํความย่ังยืน

       2.1  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุกลุํม

อาชพีในเขตเทศบาลฯ

เพือ่สนบัสนนุและ

สงํเสริมอาชพี

ใหแ๎กปํระชาชน

1 คร้ัง/ปี   80,000     80,000     80,000   80,000     80,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดม๎ี

อาชพีเสริมและ

เพยีงพอตอํการ

ด ารงชวีติ

ส านกัปลดั

2 โครงการศนูย์การเรียนร๎ู

ดา๎นการเกษตรตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่เปน็ศนูย์

เผยแพรํความร๎ู

ทางการเกษตร

การผลติปุย๋ การ

ปลกูผักและผลไม๎

1 แหงํ   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมแีหลงํ

เรียนร๎ูทางดา๎น

การเกษตรตาม

แนวทาง

พระราชด าริ

ส านกัปลดั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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       2.2  แผนงานการเกษตร 

          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ตาม

แนวพระราชดําร ิ

เพื่อเป็นการสนอง

ตอ่แนว

พระราชดํารติาม

ทฤษฎีเศรษฐกิจ 

1 ครัง้/ปี   

30,000  

    

30,000  

    

30,000  

  

30,000  

    

30,000  

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนได้นํา

ความรู้ไป

ประกอบอาชพี

และสร้างรายได ้

สํานักปลัด 

2 ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรเทศบาล 

เพื่อเป็นสถานท่ี

บริการให้

เกษตรกรใน

ท้องถิ่น 

1 ครัง้/ปี     5,000         

5,000  

      5,000       

5,000  

      

5,000  

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน 

เกษตรกรใน

ตําบลบ้านกลาง

มศีูนย์

ประสานงานและ

ถ่ายทอดความรู้ 

สํานักปลัด 
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       2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนนุโครงการสนบัสนนุการ

จดังานมหกรรมไมด๎อกไม๎

ประดบัจงัหวัดเชยีงใหมํ

เพอืใํหป๎ระชาชนใน

พื้นที่อ าเภอสันปาุ

ตองไดม๎สีวํนรํวมใน

การสงํเสริม 

สนับสนุน

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอันดงีาม

ประชาชนใน

อ าเภอสนัปาุ

ตอง 11 ต าบล

 120 หมูบํา๎น

   27,000      27,000      27,000    27,000      27,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอสนัปาุตอง

ไดม๎สีวํนรํวมใน

การสงํเสริม

สนบัสนนุ

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอันดงีาม

ส านกัปลดั

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ

จัดแสดงและจ าหนาํยสนิคา๎ 

OTOP ในงานมหกรรมไมด๎อกไม๎

ประดับจังหวัดเชยีงใหมํ

เพื่อประชาสมัพันธ์

สนิคา๎และสงํเสริม

การตลาดสนิคา๎ 

OTOP ของอ าเภอ

สนัปาุตอง

1 คร้ัง/ปี       5,000         5,000         5,000       5,000        5,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

มกีารจดัแสดงและ

จ าหนาํยสนิคา๎

ผ๎ูผลติ/

ประกอบการมี

รายไดเ๎พิ่ม

ส านกัปลดั

3 อุดหนนุโครงการสนบัสนนุการ

จดัแสดงและจ าหนาํยสนิคา๎ 

OTOP ในงานฤดหูนาว และงาน

 OTOP ของดเีมอืงเชยีงใหมํ

เพื่อประชาสมัพันธ์

สนิคา๎และสงํเสริม

การตลาดสนิคา๎ 

OTOP ของอ าเภอ

สนัปาุตอง

1 คร้ัง/ปี       5,000         5,000         5,000       5,000        5,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

มกีารจดัแสดงและ

จ าหนาํยสนิคา๎

ผ๎ูผลติ/

ประกอบการมี

รายไดเ๎พิ่ม

ส านกัปลดั

4 อุดหนนุโครงการจดังานวันขา๎ว

เหนยีวสนัปาุตอง

เพื่อถาํยทอด

เทคโนโลยีการผลติ

ขา๎วเหนยีวสนัปาุ

ตองใหแ๎กเํกษตรกร

1 คร้ัง/ปี     20,000       20,000       20,000     20,000      20,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

มกีารปรับปรุง

ประสทิธภิาพ

ผลผลติทางดา๎น

การเกษตร

ส านกัปลดั

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด



 

 

แบบ  ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบ๎ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา๎นเมอืงที่ด ี ดว๎ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

  3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ๎มและระบบนเิวศอยํางย่ังยืน

       3.1  แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมแกนน า

เยาวชนอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ๎ม

เพื่อใหเ๎กดิการมี

สวํนรํวมของ

เยาวชนในการ

รํวมกนัจดักจิกรรม

ที่สงํเสริมการ

อนรัุกษส์ิ่งแวดลอ๎ม

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมูํบา๎น

  30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

กจิกรรม

อนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ๎ม

เกดิกระบวนการมี

สวํนรํวมของ

เยาวชนในการจดั

กจิกรรมที่สงํเสริม

การอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ๎ม

กอง

สาธารณสขุฯ

2 โครงการอบรมการจัดการ

น้ าเสยีในชุมชนและของเสยี

อันตรายในชุมชน

เพือ่สร๎างความ

รํวมมอืระหวาํง

หนวํยงานและ

ชุมชนในการ

จัดการน้ าเสยี

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมูํบา๎น

  20,000     20,000     20,000   20,000     20,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

กจิกรรม

มกีารสร๎างความ

รํวมมอืระหวําง

หนวํยงานและ

ชุมชนในการ

จดัการน้ าเสยี

กอง

สาธารณสขุฯ

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยะรีไซเคลิ เพือ่ลดปริมาณ

ขยะในเขต

เทศบาลฯ

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมูํบา๎น

  30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

กจิกรรม

ประมาณขยะที่

น าไปก าจัดลดลง

กอง

สาธารณสขุฯ

4 โครงการจ๎างก าจัดขยะมลู

ฝอย

เพือ่บริหาร

จัดการขยะมลู

ฝอยในเขต

เทศบาลฯ ใหม๎ี

ระบบ

ขยะในเขต

เทศบาลฯ

  3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000 จ านวนขยะ

ในพื้นที่ลดลง

มกีารจัดเกบ็ขยะ

ในพื้นที่อยํางมี

ระบบ

กอง

สาธารณสขุฯ

5 รณรงคจ์ัดการขยะอนิทรีย์

จากครัวเรือน

 -เพือ่สนบัสนนุ

การลดปริมาณ

ขยะมลูฝอยจาก

ครัวเรือนและมี

การน าขยะ

อนิทรีย์มาใช๎

ประโยชน์

ประชาชนใน

พื้นที่  15  

หมูํบา๎น

  40,000     40,000     40,000   40,000     40,000 ปริมาณ

ขยะมลูฝอย

ที่เขา๎สูํ

ระบบก าจัด

ลดลง

เจ๎าหนา๎ที่มี

สถานที่ท าปุย๋

หมกัและน้ าหมกั

ชวีภาพสามารถ

ด าเนนิงานได๎

สะดวกมากย่ิงขึ้น

กอง

สาธารณสขุฯ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
ตวัชี้วัดที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสงํเสริมวถิชีุมชน

เพือ่การอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ๎ม

เพือ่สร๎างความรํวมมอื

ระหวาํงองคก์ร

ปกครองสวํนทอ๎งถิน่

และชุมชนในการ

อนุรักษธ์รรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ๎มในชุมชน

และสงํเสริมวถิชีุมชนที่

เอื้อตอํการอนุรักษ์

สิง่แวดลอ๎ม

ประชาชนในพื้นที่ 15  หมูํบา๎น10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการไมํ

นอ๎ยกวาํ 

ร๎อยละ 60

เกดิความรํวมมอื

ระหวาํง อปท.

และชุมชนในการ

อนรัุกษ์

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ๎มใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสขุฯ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตวัชี้วัด

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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       3.2  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทอ๎งถิ่นไทย รวมใจ

ภกัดิ์ รักษพ์ื้นที่สเีขยีว

เพือ่ใหป๎ระชาชน

ไดม๎สีวํนรํวมใน

การจัดกจิกรรม 

เพือ่รํวมรักษโ์ลก

ตลอดปี   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 จ านวนพื้นที่

สเีขยีวเพิม่ขึ้น

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการจัด

กจิกรรมเพือ่รํวม

รักษโ์ลก

ส านกัปลดั

2 โครงการทอ๎งถิ่นสร๎างปาุ  

รักษน์้ า

 -เพือ่เปน็การ

อนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอ๎ม

ประชาชนใน

พื้นที่  15  

หมูํบา๎น

  -     10,000     10,000   10,000     10,000 ประชาชน

เขา๎รํวม

โครงการไมํ

นอ๎ยกวาํ

ร๎อยละ 10 

ของ

ประชากร

ในพื้นที่

 -เพือ่เปน็การ

อนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอ๎ม

ส านกัปลดั

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
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       3.3  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการขยะ

ในสถานศกึษาใหเ๎ปน็ศนูย์

เพือ่ลดจ านวน

ปริมาณขยะใน

สถานศกึษา

ตลอดปี    200,000   200,000   200,000    200,000   200,000 โรงเรียน

เทศบาล 1

ขยะภายใน

สถานศกึษามี

ปริมาณลดลง

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ



 

 

แบบ  ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารตี ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบ๎ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา๎นเมอืงที่ด ี ดว๎ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

  4.  ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ ์ฟืน้ฟูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูปิญัญาทอ๎งถิ่น

       4.1  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุกลุํม

ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภมูปิญัญาชาวบา๎น

เพือ่สงํเสริม

ศลิปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภมูิ

ปญัญาชาวบา๎น

ใหค๎งอยํู

1 คร้ัง/ปี   10,000     10,000     15,000   15,000     15,000 กลุมํ

ศลิปะวัฒนธร

รมประเพณี 

และภมูิ

ปญัญา

ชาวบา๎น

มกีารอนรัุกษศ์ลิปะ

 วัฒนธรรม

ประเพณีและภมูิ

ปญัญาชาวบา๎นให๎

คงอยํูตลอดไป

กองการศกึษา

2 โครงการสอบธรรมะศกึษา 

วัดศรีนวรัฐ (ทุงํเสี้ยว) และ

วัดแสงสวาํง

เพือ่สร๎างความ

เขา๎ใจใน

พระพุทธศาสนา

ที่ถกูตอ๎ง

นกัเรียนใน

เขตเทศบาล

  20,000     20,000     30,000   30,000     30,000 นกัเรียนใน

เขตเทศบาล

นกัเรียนมคีวาม

เขา๎ใจใน

พระพุทธศาสนา

ย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบรรพชาสามเณร

ภาคฤดร๎ูอน วัดศรีนวรัฐ (ทุงํ

เสี้ยว)

เพือ่สงํเสริมให๎

เยาวชนไดใ๎ชเ๎วลา

วาํงใหเ๎กดิ

ประโยชนแ์กํ

ตนเองโดย

การศกึษา

หลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   120,000    120,000      120,000 เดก็และ

เยาวชนใน

เขตเทศบาลฯ

เดก็และเยาวชน

ไดพ๎ัฒนาดา๎น

คณุธรรมและ

จริยธรรมโดย

การศกึษา

หลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       4.2  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันครอบครัว     

รดน้ าด าหวัผ๎ูสงูอายุ

เพือ่อนรัุกษ์

ประเพณีรดน้ าด า

หวัและแสดง

ความกตญัญู

ผ๎ูสงูอายุ

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000      100,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

กจิกรรมพงึ

พอใจร๎อยละ

 80

ไดแ๎สดงออกใน

ความกตญัญูตอํ

ผ๎ูสงูอายุ

ส านกัปลดั

2 โครงการสงํเสริมคณุภาพ

ชวีติผ๎ูสงูวัย สขุกาย สขุใจ

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติของ

ผ๎ูสงูวัยในเขต

เทศบาลฯ

ผ๎ูสงูอายุใน

เขตเทศบาลฯ

  70,000     70,000     70,000   70,000    70,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

กจิกรรมพงึ

พอใจร๎อยละ

 80

ผ๎ูสงูอายุมี

คณุภาพชวีติที่ดี

ขึ้น

ส านกัปลดั

3 โครงการอนรัุกษ ์ สบืสาน

ชาตพิันธุต์ านานศลิป์

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

 -เพือ่อนรัุกษ ์ 

สบืสานชาตพิันธุ์

ต านานศลิป์

วัฒนธรรมทอ๎งถิ่น

เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ด าเนนิ

โครงการ

อนรัุกษส์บื

สานชาตพิันธุ์

ต านานศลิป์

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง

  -    100,000   150,000    150,000   150,000 วัฒนธรรม

ทอ๎งถิ่น

ไดรั๎บการ

อนรัุกษไ์มํ

นอ๎ยกวาํ

ร๎อยละ  60

วัฒนธรรมใน

ทอ๎งถิ่นไดรั๎บการ

อนรัุกษแ์ละสบื

ทอด

ส านกั

ปลดัเทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง  และ

กองการศกึษา

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
ที่
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       4.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการท าบญุตกับาตรวัน

ขึ้นปใีหมํ

เพือ่สงํเสริม

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีไทย

1 คร้ัง/ปี     5,000       5,000       5,000      5,000       5,000 ประชาชน

พงึพอใจ

ร๎อยละ 80

ประชาชนได๎

รํวมกนัอนรัุกษ์

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีของไทย

กองการศกึษา

2 โครงการจัดงานวันลอย

กระทง

เพือ่อนรัุกษง์านปร

เพณีลอยกระทง

ใหค๎งอยํูตลอดไป

1 คร้ัง/ปี    300,000   300,000   300,000    300,000      300,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ 

จ านวน 

1,000 คน

ชนรํุนหลงัรํวม

สบืสานงาน

ประเพณีลอย

กระทง

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       4.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนนุโครงการสนบัสนนุ

การจัดงานพธิพีระราชทาน

ถวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช

เพื่อแสดงออกถงึ

ความจงรักภกัดี

และนอ๎มร าลกึถงึ

พระมหา

กรุณาธคิณุ รวมถงึ

ปลกุจติส านกึให๎

ตระหนกัถงึ

ความส าคญัของ

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

พสนกิรชาว

อ าเภอสนัปาุ

ตอง

  20,000    -      -      -      -   ผลสมัฤทธิ์

ของโครงการ

เพือ่นอ๎มร าลกึ

ถงึพระมหา

กรุณาธคิณุและ

ไดรํ๎วมแสดงออก

ถงึความ

จงรักภกัดี

ส านกัปลดั

2 อุดหนนุที่ท าการอ าเภอสนั

ปาุตองตามโครงการ

สนบัสนนุการจัดงานรัฐพธิี

 -เพือ่นอ๎มร าลกึ

ถงึพระมหา

กรุณาธคิณุและ

แสดงออกถงึ

ความจงรักภกัดี

 -จัดงานรัฐ

พธิใีนพื้นที่

อ าเภอสนัปาุ

ตอง

    7,000     27,000     27,000   27,000    27,000 การจัดงาน

รัฐพธิใีน

พื้นที่ส าเร็จ

เปน็ไปตาม

เปาูหมาย

 -เพือ่นอ๎มร าลกึ

ถงึพระมหา

กรุณาธคิณุและ

ไดรํ๎วมแสดงออก

ถงึความ

จงรักภกัดี

ส านกัปลดั

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนนุที่ท าการอ าเภอ   

สนัปาุตองตามโครงการจัด

งานประเพณีทอ๎งถิ่น

 -เพือ่อนรัุกษ์

ประเพณีอันดงีาม

ของอ าเภอสนัปาุ

ตอง

 -จัดงาน

ประเพณีใน

พื้นที่อ าเภอ

สนัปาุตอง

    5,000       3,000       3,000     3,000       3,000 การจดังาน

ประเพณี

ทอ๎งถิ่นส าเร็จ

เปน็ไปตาม

เปาูหมาย

 -เพือ่อนรัุกษ์

ประเพณีอันดี

งามของอ าเภอ

สนัปาุตอง

ส านกัปลดั 

กองการศกึษา

4 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม

อ าเภอสนัปาุตอง  ตาม

โครงการอบรมเยาวชนตน๎

กลา๎รักษว์ัฒนธรรมไทย

อ าเภอสนัปาุตอง

 -เพือ่อนรัุกษ์

ประเพณีอันดงีาม

ของอ าเภอสนัปาุ

ตอง

 - อบรม

โครงการ

เยาวชนตน๎

กลา๎รักษ์

วัฒนธรรม

ไทยอ าเภอ

สนัปาุตอง

   -         5,000       5,000      5,000       5,000 โครงการ

อบรม

เยาวชนตน๎

กลา๎รักษ์

วัฒนธรรม

ไทยอ าเภอ

สนัปาุตอง

เปน็ไปตาม

เปาูหมาย

 -เพือ่อนรัุกษ์

ประเพณีอันดี

งามของอ าเภอ

สนัปาุตอง

ส านกัปลดั 

กองการศกึษา

5 อุดหนนุโครงการสงํเสริม 

อนรัุกษว์ัฒนธรรมประเพณี

ทอ๎งถิ่น สร๎างภมูคิุ๎มกนั

สงัคมในมติวิัฒนธรรม

เพือ่รํวมสงํเสริม

วัฒนธรรมทอ๎งถิ่น

ในระดบัอ าเภอฯ

ประชาชนใน

อ าเภอสนัปาุ

ตอง 11 

ต าบล 120 

หมูํบา๎น

    5,000       5,000       5,000      5,000       5,000 ผลสมัฤทธิ์

ของโครงการ

มกีารสงํเสริม

วัฒนธรรมระดบั

ทอ๎งถิ่น

ส านกัปลดั

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อุดหนนุโครงการงานสบื

สานชาตพิันธ ์ต านานศลิป ์

ถิ่นสนัปาุตอง

เพือ่รํวมสงํเสริม

วัฒนธรรมทอ๎งถิ่น

ในระดบัอ าเภอฯ

ประชาชนใน

อ าเภอสนัปาุ

ตอง 11 

ต าบล 120 

หมูํบา๎น

    5,000       5,000       5,000      5,000       5,000 ผลสมัฤทธิ์

ของโครงการ

มกีารสงํเสริม

วัฒนธรรมระดบั

ทอ๎งถิ่น

ส านกัปลดั

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตวัชี้วัดที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา



 

 

 

แบบ  ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  และกลุ่ม

ด้อยโอกาสในสังคม 
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แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร๎างสงัคมใหม๎คีณุภาพ  คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ํ การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน  และกลุํมดอ๎ยโอกาสในสงัคม

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน  และกลุํมดอ๎ยโอกาสในสงัคม

       5.1  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชพีผ๎ูสงูอายุ เพือ่สงํเสริม

คณุภาพชวีติ

ผ๎ูสงูอายุ

ผ๎ูสงูอายุใน

พื้นที่

    17,000,000      19,000,000      20,000,000   21,000,000     22,000,000 ผ๎ูสงูวัยที่

ไดรั๎บ

สวัสดกิาร

ครบถว๎น

ผ๎ูสงูอายุไดรั๎บ

สวัสดกิารเพิม่ขึ้น

ส านกัปลดั

2 เบี้ยยังชพีผ๎ูพกิาร เพือ่สงํเสริม

คณุภาพชวีติผ๎ู

พกิาร

ผ๎ูพกิารในพื้นที่     4,000,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000     4,500,000 ผ๎ูพกิารไดรั๎บ

สวัสดกิารครบ

ผ๎ูพกิารไดรั๎บ

สวัสดกิารเพิม่ขึ้น

ส านกัปลดั

3 เบี้ยยังชพีผ๎ูปวุยโรคเอดส์ เพือ่สงํเสริม

คณุภาพชวีติ

ผ๎ูปวุยเอดส์

ผ๎ูปวุยเอดส์

ในพื้นที่

   400,000      400,000      400,000    400,000      400,000 ผ๎ูปวุยเอดส์

ไดรั๎บ

สวัสดกิารครบ

ผ๎ูปวุยเอดสไ์ดรั๎บ

สวัสดกิารเพิม่ขึ้น

ส านกัปลดั

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ
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       5.2  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงํเสริม อปท. จดัท า

แผนพัฒนาการศกึษาดเีดนํ 

ระดบั อปท./สถานศกึษาใน

สงักดั

เพือ่สงํเสริมให๎

มกีารจัดท า

แผนพัฒนา

การศกึษาอยําง

มคีณุภาพ

1 คร้ัง/ปี    300,000   300,000   300,000    300,000      300,000 แผนพัฒนา

การศกึษา 

จ านวน 6 

เลมํ

มแีผนพัฒนา

การศกึษาอยําง

มคีณุภาพ

กองการศกึษา

2 โครงการจัดงานวันเดก็

แหงํชาติ

เพือ่สงํเสริม

และสนบัสนนุให๎

เดก็ได๎

แสดงออกถงึ

ความสามารถ

ตอํสาธารณะ

1 คร้ัง/ปี    250,000   250,000   250,000    250,000      250,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ 

จ านวน 

3,000 คน

เดก็และเยาวชน

ไดรั๎บความร๎ูและ

ความสนกุสนาน

เพลดิเพลนิ

กองการศกึษา

3 โครงการสงํเสริมกจิกรรม

เดก็และเยาวชน

เพือ่สงํเสริม

พัฒนาการเดก็

และเยาวชน

เดก็และ

เยาวชน

  50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

กจิกรรม

ร๎อยละ 80

เดก็และเยาวชน

มพีัฒนาการที่ดี

ขึ้น

กองการศกึษา

4 โครงการอาหารกลางวัน

นกัเรียนและศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็ในสงักดั

เพือ่ใหน๎กัเรียน

มอีาหารกลาง

วันที่มคีณุภาพ

ตามหลกั

สขุอนามยัทกุวัน

นกัเรียนใน

สงักดัฯ

  4,000,000   4,000,000   7,000,000   7,000,000  7,000,000 นกัเรียน

ร๎อยละ 100

นกัเรียนมภีาวะ

โภชนาการตาม

เกณฑม์าตรฐาน

กองการศกึษา

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 คาํจัดการเรียนการสอน 

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็มคีวามร๎ู

และพัฒนาการ

ตลอดปี   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็มพีัฒนาการ

และความร๎ูเพิม่ขึ้น

กองการศกึษา

6 โครงการสงํเสริมการศกึษา 

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั

เพื่อสงํเสริมและ

สนับสนุนใหเ๎ด็กได๎

แสดงออกถงึ

ความสามารถตอํ

สาธารณะ

1 คร้ัง/ปี     4,000       4,000       4,000      4,000       4,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็เลก็มคีวามร๎ู

ดา๎นการศกึษา

มากขึ้น

กองการศกึษา

7 โครงการสงํเสริมสขุภาพ

อนามยั ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ในสงักดั

เพือ่เสริมสร๎าง

สขุภาพอนามยั

ที่ดใีหก๎บัเดก็เลก็

4 คร้ัง/ปี     4,000       4,000       4,000      4,000       4,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็เลก็มสีขุภาพ

อนามยัที่ดี

กองการศกึษา

8 โครงการศกึษาแหลงํเรียนร๎ู

ทอ๎งถิ่น ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ในสงักดั

เพิอ่ฝึก

ประสบการณ์

นอกสถานที่ให๎

เดก็เลก็

4 คร้ัง/ปี     4,000       4,000       4,000      4,000       4,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็เลก็รับ

ประสบการณ์

ใหมํๆ  

นอกเหนอืจากใน

หอ๎งเรียน

กองการศกึษา

9 โครงการสอนจัดท าอาหาร 

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั

เพือ่เสริมทกัษะ

ดา๎นพัฒนาการ

ใหเ๎ดก็เลก็

4 คร้ัง/ปี     4,000       4,000       4,000      4,000       4,000 เดก็เลก็ 

ร๎อยละ 100

เดก็เลก็มี

พัฒนาการที่ดี

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปาูหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและทีผํ่านมา

ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวาํจะไดรั๎บ
หนวํยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงหลกัสตูร

สถานศกึษา

เพือ่ปรับปรุง

หลกัสตูรให๎

เหมาะสมกบั

สภาพปจัจุบนั

นกัเรียนใน

สงักดั

  20,000     20,000     20,000   20,000     20,000 นกัเรียน 

ร๎อยละ 100

สถานศกึษามี

หลกัสตูรที่

เหมาะสมกบั

สภาพทอ๎งถิ่น

และไดม๎าตรฐาน

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

11 โครงการพัฒนาหอ๎งสมดุ เพือ่สนบัสนนุให๎

นกัเรียนศกึษา

คน๎ควา๎หา

ความร๎ูอยําง

กวา๎งไกล

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 บริการ 

Internet เพื่อ

การสบืคน๎

จ านวน 10 

เคร่ือง

นกัเรียนสบืคน๎

หาความร๎ูใน 

Internet ไดอ๎ยําง

มปีระสทิธภิาพ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

12 โครงการพัฒนาแหลงํเรียนร๎ู

ของโรงเรียน

เพือ่สนบัสนนุให๎

นกัเรียนมแีหลงํ

เรียนร๎ูเพือ่ใช๎

ศกึษาหาความร๎ู

เพิม่เตมิ

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 สถานศกึษา

ในสงักดั 

จ านวน 1 

แหงํ

สถานศกึษามี

แหลงํเรียนร๎ู

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

13 โครงการโรงเรียน SBMLD 

ดเีดนํ

เพือ่ให๎

สถานศกึษาเปน็

ฐานในการ

พัฒนาบคุลากร

ทอ๎งถิ่น

1 คร้ัง/ปี    250,000   250,000   250,000    250,000   250,000 นกัเรียน

และ

ประชาชนใน

เขต

นกัเรียนและ

ประชาชนไดรั๎บ

การพัฒนาตาม

อัจฉริยภาพ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการรณรงคเ์พือ่ปอูงกนั

ยาเสพตดิในโรงเรียนทอ๎งถิ่น

เพือ่ปอูงกนัการ

แพรํระบาดของ

ยาเสพตดิใน

โรงเรียน

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 นกัเรียน 

ร๎อยละ 100

นกัเรียนหาํงไกล

จากยาเสพตดิ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

15 คาํพัฒนาครูแกนน า

โครงการรณรงคเ์พือ่ปอูงกนั

ยาเสพตดิในโรงเรียนทอ๎งถิ่น

เพือ่พัฒนา

ศกัยภาพ

ครูผ๎ูสอนใหม๎ี

ประสทิธภิาพ

เพิม่ขึ้น

1 คร้ัง/ปี     3,000       3,000       3,000     3,000       3,000 ครูแกนน า 

ร๎อยละ 100

ครูผ๎ูสอนมคีวามร๎ู

เพิม่มากขึ้น

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

16 คาํพัฒนาเจ๎าหนา๎ที่โครงการ

รณรงคเ์พือ่ปอูงกนัยาเสพ

ตดิในโรงเรียนทอ๎งถิ่น

เพือ่พัฒนา

ศกัยภาพ

เจ๎าหนา๎ที่ให๎

ความร๎ูดา๎นยา

เสพตดิ

1 คร้ัง/ปี     3,000       3,000       3,000     3,000       3,000 เจ๎าหนา๎ที่

โครงการ

ร๎อยละ 100

เจ๎าหนา๎ที่

โครงการมคีวามร๎ู

เพิม่ขึ้น

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

17 สถานศกึษาดเีดนํโครงการ

รณรงคเ์พือ่ปอูงกนัยาเสพ

ตดิในโรงเรียนทอ๎งถิ่น

เพือ่ปอูงกนัการ

แพรํระบาทของ

ยาเสพตดิใน

สถานศกึษา

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 นกัเรียน 

ร๎อยละ 100

นกัเรียนหาํงไกล

จากยาเสพตดิ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการสงํเสริมกจิกรรม

รักการอาํนในสถานศกึษา 

อปท.

เพือ่สงํเสริมให๎

นกัเรียนรักการ

อาํน

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 นกัเรียน 

ร๎อยละ 100

นกัเรียนรักการ

อาํนมากขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

19 โครงการจัดท าศนูย์การ

เรียนร๎ูส าหรับเดก็ปฐมวัย

เพือ่ใหม๎ศีนุย์

การเรียนร๎ูที่

ครบองคค์วามร๎ู

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ศนูย์การ

เรียนร๎ู 

จ านวน 1 

แหงํ

มศีนุย์การเรียนร๎ุ

ที่ครบทกุองค์

ความร๎ู

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

20 โครงการปจัจัยพื้นฐาน

ส าหรับนกัเรียนยากจน

เพือ่สนบัสนนุ

ปจัจัยใหก๎บั

นกัเรียนยากจน

ตลอดปี    400,000   400,000   600,000    600,000      600,000 ปจัจยั

นกัเรียน

ยากจนร๎อย

ละ 100

เดก็นกัเรียน

ยากจนไดรั๎บปจัจยั

ในการเรียนการ

สอน

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

21 โครงการจัดการเรียนการ

สอน

เพือ่ใหน๎กัเรียน

ไดม๎กีารเรียนร๎ู

ตลอดปี   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000     2,500,000 นกัเรียน

ร๎อยละ 100

นกัเรียนมกีาร

เรียนร๎ูที่ดี

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

22 โครงการหนงัสอืเรียน เพือ่ใหน๎กัเรียน

ไดม๎หีนงัสอืเรียน

ตลอดปี    500,000   500,000   700,000    700,000     700,000 นกัเรียน

ร๎อยละ 100

นกัเรียนมหีนงัสอื

ในการเรียนการ

สอน

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

23 โครงการจัดสร๎างหอ๎งเรียน เพือ่สงํเสริมใหเ๎ดก็ 1 คร้ัง/ปี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - นกัเรียนร๎อย เดก็นกัเรียนเกดิ กองการศกึษา

 -หอ๎งมลัตมิเิดยี-หอ๎งเรียน มคีวามร๎ูประสบ ละ 100 การเรียนร๎ูและ โรงเรียน

อัจฉริยะ การณ์ มคีณุภาพ เทศบาล 1

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการอุปกรณ์การเรียน เพือ่ใหน๎กัเรียน

มอุีปกรณ์การ

เรียน

ตลอดปี    350,000   350,000   400,000    400,000   400,000 นกัเรียน

ร๎อยละ 100

นกัเรียนมี

อุปกรณ์การ

เรียนพร๎อม

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

25 โครงการเคร่ืองแบบนกัเรียน เพือ่ใหน๎กัเรียนมี

เคร่ืองแบบ

นกัเรียน

ตลอดปี    350,000   350,000   400,000    400,000   400,000 นกัเรียน

ร๎อยละ 100

นกัเรียนมเีคร่ือง

แตงํกายไปเรียน

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

26 โครงการกจิกรรมพัฒนา

คณุภาพผ๎ูเรียน

เพือ่ใหผ๎ู๎เรียนมี

คณุภาพในการ

เรียนดขีึ้น

ตลอดปี    600,000   600,000   600,000    600,000   600,000 นกัเรียน

ร๎อยละ 100

นกัเรียนมี

คณุภาพการ

เรียนการดขีึ้น

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

27 โครงการแขงํขันกฬีา

นกัเรียนระดบักลุํม/ภาค/

ประเทศ

เพื่อสงํเสริมให๎

นกัเรียนมกีาร

พัฒนาทกัษะดา๎น

กฬีา เทยีบเทาํ

กบัสถานศกึษา

อื่นและทั่วประเทศ

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000   100,000    100,000   100,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนมทีกัษะ

ดา๎นกฬีาได๎

มาตรฐานและ

เปน็ที่ยอมรับ

ของทกุระดบั

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการเขา๎รํวมแขงํขัน

ทกัษะทางวชิาการรํวมกบั 

อปท.ภาค/ประเทศ

เพื่อสงํเสริมให๎

นกัเรียนมี

คณุภาพตาม

ความร๎ูและความ

เปน็เลศิตาม

ระดบัชัน้

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000   100,000    100,000   100,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนมคีณุภาพ

ตามเกณฑ์

มาตรฐานและเทาํ

เทยีมกบั

สถานศกึษาอื่นทั่ว

ประเทศ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

29 โครงการนกัเรียนคนเกงํ

ทอ๎งถิ่น

เพื่อสงํเสริมให๎

นักเรียนมคีุณภาพ

ตามความร๎ูและ

ความเป็นเลศิตาม

ระดับชัน้

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นักเรียนมคีุณภาพ

ตามเกณฑ์

มาตรฐานและเทาํ

เทยีมกับ

สถานศกึษาอื่นทั่ว

ประเทศ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

30 โครงการคาํยวชิาการภาค

ฤดร๎ูอน

เพือ่เสริมความร๎ู

ใหแ๎กนํกัเรียน

ในชวํงปดิภาค

เรียน

1 คร้ัง/ปี   30,000     30,000     40,000   40,000     40,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนไดค๎วามร๎ูี

เพิม่ขึ้น

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

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

31 โครงการเปดิโลกวชิาการ เพื่อเผยแพรํ

ผลงานการ

จดัการเรียนการ

สอนของครูและ

นกัเรียนสูสํายตา

ชุมชน

1 คร้ัง/ปี   30,000     30,000     60,000    60,000     60,000 นกัเรียนใน

สงักดั

ชุมชนและ

สถานศกึษายอมรับ

ในคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

32 โครงการแขงํขันกฬีาสี

ภายในโรงเรียน

เพือ่ใหน๎กัเรียน

มทีกัษะในดา๎น

การกฬีาและ

ประสาน

ความสมัพันธท์ี่

ดตีอํชุมชน

1 คร้ัง/ปี   30,000     30,000     40,000   40,000     40,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนมกีาร

พัฒนาทางดา๎น

การกฬีาและ

ประชาชนใน

ชุมชน

ความสมัพันธอั์น

ดตีอํกนั

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

33 โครงการแนะแนวการศกึษา

ตอํ

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็มคีวาม

กระตอืรือร๎นใน

การเรียนตอํใน

ระดบัสงูขึ้น

1 คร้ัง/ปี   30,000     30,000     60,000    60,000     60,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนมคีวาม

ภาคถมูใิจและมี

ความพร๎อมใน

การเรียนตอํ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงงการกฬีากลุํมจตมุติร เพือ่สงํเสริม

การพัฒนากฬีา

และ

ความสมัพันธท์ี่

ดตีอํกนัของ

โรงเรียน

1 คร้ัง/ปี   30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 นกัเรียนใน

สงักดั

กจิกรรมของ

กลุํมมกีาร

พัฒนา

ความสมัพันธอั์น

ดตีอํกนั

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

35 โครงการวันพอํแหงํชาติ เพือ่ใหน๎กัเรียน

ตระหนกัและยก

ยํองพระคณุ

ของพอํ

1 คร้ัง/ปี   25,000     25,000     25,000   25,000     25,000 นกัเรียน 

ร๎อยละ 100

นกัเรียนตระหนกั

และยอยํอง

พระคณุของพอํ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

36 โครงการศนูย์การเรียนร๎ู

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ใหน๎กัเรียน

มคีวามร๎ูและ

ปฏบิตัติาม

หลกัการได๎

ตลอดปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนมคีวามร๎ู

และสามารถ

น าไปใชใ๎น

ชวีติประจ าวันได๎

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการสนบัสนนุอาหาร

เสริม (นม) ใหก๎บั

สถานศกึษาในสงักดัและใน

เขตเทศบาล

เพอืใํหน๎กัเรียน

ไดรั๎บ

โภชนาการที่

เพยีงพอและ

ครบถว๎น

ตลอดปี   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 นกัเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนที่มี

ภมูลิ าเนาอยํูใน

เขตเทศบาล

ไดรั๎บอาหารเสริม

 (นม) ที่เพยีงพอ

กองการศกึษา

38 โครงการจัดการศกึษา

ส าหรับเดก็ดอ๎ยโอกาส

เพือ่จัด

การศกึษาให๎

เดก็ดอ๎ยโอกาส

ตลอดปี    196,000   196,000   196,000    196,000   196,000 เงนิเดอืนครู,

 คาํวัสดุ

การศกึษา

และคาํ

พัฒนาครู

เดก็ดอ๎ยโอกาส

ไดรั๎บบริการดา๎น

การศกึษา

กองการศกึษา

39 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

เจ๎าหนา๎ที่ ครู ครูผดด.และ

บคุลากรทางการศกึษา

เพือ่พัฒนา

สงํเสริม

เจ๎าหนา๎ที่ ครู 

ครูผดด. และ

บคุลากร

ทางการศกึษา

ใหม๎ศีกัยภาพใน

การปฏบิตัิ

ราชการย่ิงขึ้น

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000   200,000    200,000   200,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ 

จ านวน 20

 คน

เจ๎าหนา๎ที่ ครู ครู

ผดด. และ

บคุลากร

ทางการศกึษา มี

ศกัยภาพในการ

ปฏบิตัริาชการ

ย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาํจะไดรั๎บ
หนวํยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการจ๎างพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศกึษา

อเิลก็ทรอนกิสข์องอปท.เพือ่

เขา๎สูํประเทศไทย 4.0 ระดบั

 อปท. และระดบัสถานศกึษา

เพือ่พัฒนา

ระบบการ

บริหารจัด

การศกึษา

อเิลก็ทรอนกิส์

ของอปท. และ

สถานศกึษา

1 คร้ัง/ปี    900,000   900,000   900,000    900,000   900,000 ระบบการ

บริหารจัด

การศกึษา

อเิลก็ทรอนกิ

ส ์จ านวน 2

 ชุด

มรีะบบการ

บริหารจัด

การศกึษา

อเิลก็ทรอนกิส์

ขององคก์ร 

จ านวน 2 ชุด

กองการศกึษา

41 โครงการสร๎างภมูคิุ๎มกนัยา

เสพตดิเดก็และเยาวชนนอก

สถานศกึษา

เพือ่สร๎าง

ภมูคิุ๎มกนัยา

เสพตดิใหก๎บั

เดก็และเยาวชน

ภายนอก

สถานศกึษา

1 คร้ัง/ปี    200,000      200,000      200,000    200,000   200,000 เดก็และ

เยาวชน

เทศบาลฯ

เดก็และเยาวชน

มภีมูคิุ๎มกนัยา

เสพตดิ

กองการศกึษา

42 โครงการสงํเสริมการเรียนร๎ู

ตามอัธยาศยั

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็และเยาวชน

ในเขตเทศบาลฯ

ไดม๎กีารเรียนร๎ู

ตามอัธยาศยั

1 คร้ัง/ปี   10,000     10,000     10,000   10,000     10,000 เดก็และ

เยาวชน

เทศบาลฯ

เดก็และเยาวชนใน

เขตเทศบาลฯมกีาร

เรียนร๎ูและน า

ประสบการณ์จาก

การเรียนร๎ูไปใช๎

ประโยชนไ์ดจ๎ริง

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาํจะไดรั๎บ
หนวํยงาน

รับผิดชอบหลัก
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43 โครงการจัดงานวันส าคญั

ทางศาสนา

เพือ่ปลกูฝัง

รักษา

ขนบธรรมเนยีม

อันดงีามของไทย

1 คร้ัง/ปี   10,000     10,000     10,000   10,000     10,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ 

ร๎อยละ

ผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ

ไดต๎ระหนักถงึ

ความส าคัญของ

ขนบธรรมเนยีมและ

ประเพณีที่ดงีาม

และสบืสานใหค๎งอยํู

สบืไป

กองการศกึษา

44 คาํใชจ๎ํายในการจัดท าศนูย์

การเรียนร๎ูเฉลมิพระเกยีรติ

สถานศกึษาในสงักดัอปท.

เพือ่จัดท าศนูย์

การเรียนร๎ู

เฉลมิพระเกยีติ

ในภาย

สถานศกึษา

1 คร้ัง/ปี    250,000   250,000   250,000    250,000   250,000 ศนูย์เฉลมิ

พระเกยีรติ

ใน

สถานศกึษา

 จ านวน 1  

แหงํ

มศีนูย์เฉลมิพระ

เกยีรตใิน

สถานศกึษา

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

45 โครงการวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็นกัเรียนมใีจ

รักในสถาบนั

พระมหากษตัริย์

1 คร้ัง/ปี   25,000     25,000     25,000   25,000     25,000 นกัเรียน

สถานศกึษา

ในสงักดั

นกัเรียนมใีจรัก

ในสถาบนั

พระมหากษตัริย์

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
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46 โครงการศนูย์การเรียนร๎ู

ดา๎นการทอํงเที่ยวใน

สถานศกึษา อปท.

เพือ่สงํเสริมให๎

มศีนูย์การ

เรียนร๎ูดา๎นการ

ทอํงเที่ยว

ภายใน

สถานศกึษา

1 คร้ัง/ปี   50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ศนูย์การ

เรียนร๎ูดา๎น

การ

ทอํงเที่ยวใน

สถานศกึษา

 จ านวน 1  

แหงํ

มศีนูย์การเรียนร๎ู

ดา๎นการ

ทอํงเที่ยวใน

สถานศกึษา

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

47 โครงการสงํเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการสอนการ

บริหารตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง"สถานศกึษา

พอเพยีง" สูศํูนย์การเรียนร๎ูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่สงํเสริมการ

เรียนร๎ูตามหลกั

ปรัชญาของ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 นกัเรียน

สถานศกึษา

ในสงักดั

นกัเรียนมคีวามร๎ู

ความเขา๎ใจตาม

หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

48 โครงการยกระดบัคณุภาพ

นกัเรียน

เพือ่ยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน

ของนกัเรียนให๎

สงูขึ้น

ตลอดปี    300,000   300,000   300,000    300,000   300,000 นกัเรียนของ

โรงเรียนใน

สงักดั

นกัเรียนใน

กลุํมเปาูหมายมี

ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดขีึ้น

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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49 โครงการปรับปรุงระบบ

อนิเตอร์เนต็ภายในโรงเรียน

เพือ่การเรียนการสอน

เพือ่สนบัสนนุ

การจัดการ

เรียนการสอน

ใหม๎ี

ประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

ปรับปรุง

ระบบ

อนิเตอร์เนต็

ภายใน

โรงเรียน

  159,794    -      -      -      -   ปรับปรุง

ระบบ

อนิเตอร์เนต็

ภายใน

โรงเรียน

เปน็ไปตาม

เปาูหมาย

ประสทิธภิาพการ

เรียนการสอนดขีึ้น

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

50 โครงการจัดสร๎างและซื้อ

วัสดอุุปกรณ์  จัดท า

โรงเรือนและวัสดสุ าหรับ

ปลกูผักไร๎ดนิไฮโดรโปนคิ

เพือ่ใหเ๎ดก็ 

เยาวชน 

ประชาชนได๎

เรียนร๎ูถงึวถิี

ตามแนว

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

จัดสร๎างและ

ซื้อวัสดุ

อุปกรณ์  

จัดท า

โรงเรือนและ

วัสดสุ าหรับ

ปลกูผักไร๎ดนิ

ไฮโดรโปนคิ

  107,170    -      -      -      -   ศนูย์การ

เรียนร๎ูการ

ปลกูพชืไร๎

ดนิไฮโดโปร

นคิ จ านวน

 1 แหงํ

เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนใน

ชุมชน มทีกัษะ

ความร๎ูและ

สามารถน าไปใช๎

ในชวีติประจ าวัน

ได๎

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
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51 โครงการตดิตั้งกลอ๎งวงจร

ปดิพร๎อมอุปกรณ์ที่สระวาํย

น้ าโรงเรียนเทศบาล 1

เพือ่มรีะบบ

รักษาความ

ปลอดภยัแกํ

นกัเรียน

ตดิตั้งกลอ๎ง

วงจรปดิ

พร๎อมอุปกรณ์

 38,820    -      -      -      -   มกีลอ๎ง

วงจรปดิ

พร๎อม

อุปกรณ์ที่

สระวาํยน้ า

โรงเรียน

เทศบาล 1

มกีลอ๎งวงจรปดิ

พร๎อมอุปกรณ์ที่

สระวาํยน้ า

โรงเรียนเทศบาล

 1

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

52 นเิทศนต์ดิตามการจัดการ

เรียนการสอนของ

สถานศกึษา

นเิทศนต์ดิตาม

การจัดการ

เรียนการสอน

ของสถานศกึษา

นเิทศน์

ตดิตามการ

จัดการเรียน

การสอน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 นเิทศน์

ตดิตามการ

จัดการเรียน

การสอน

เป็นไปตาม

เปาูหมายไดไ๎มํ

นอ๎ยกวาํร๎อย

ละ 60

การนเิทศน์

ตดิตามการ

จัดการเรียนการ

สอนเปน็ไปตาม

เปาูหมาย

กองการศกึษา

53 โครงการสมดุท าความดี สงํเสริมให๎

นกัเรียน

ประพฤตปิฏบิตัิ

ตนเปน็เยาวชน

ที่ดี

โครงการ

สมดุท าความดี

15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 นกัเรียนมี

ความ

ประพฤตอิยํู

ในกฎเกณฑ์

ไมนํอ๎ยกวํา

ร๎อยละ 60

นกัเรียนมคีวาม

ประพฤตอิยํูใน

กฎเกณฑไ์มนํอ๎ย

กวําร๎อยละ 60

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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54 คาํหนงัสอืเรียน ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็ในสงักดั

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็เลก็มี

พัฒนาการที่ดี

เดก็นกัเรียน

ในสงักดั

  -      40,000   700,000    700,000  700,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็เลก็มี

พัฒนาการที่ดี

และเหมาะสม

กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

55 คาํอุปกรณ์การเรียน ศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็เลก็มี

พัฒนาการที่ดี

เดก็นกัเรียน

ในสงักดั

  -      40,000   400,000    400,000   400,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็เลก็มี

พัฒนาการที่ดี

และเหมาะสม

กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

56 คาํเคร่ืองแบบนกัเรียน ศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็เลก็มี

เคร่ืองแบบ

นกัเรียนครบทกุ

คน

เดก็นกัเรียน

ในสงักดั

  -       60,000   400,000    400,000   400,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็เลก็มี

เคร่ืองแบบ

นกัเรียนครบทกุ

คน

กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

57 คาํพัฒนาคณุภาพผ๎ูเรียน 

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็เลก็มี

พัฒนาการที่ดี

เดก็นกัเรียน

ในสงักดั

  -      80,000   600,000    600,000   600,000 เดก็เลก็ร๎อย

ละ 100

เดก็เลก็มี

พัฒนาการที่ดี

และเหมาะสม

กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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58 อุดหนนุโรงเรียนบา๎นทุงํ

เสี้ยวตามโครงการอาหาร

กลางวัน

เพือ่ใหน๎กัเรียน

ในเขตไดรั๎บ

โภชนาการที่

เพยีงพอและ

ครบถว๎น

นกัเรียนใน

เขตเทศบาล

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 นกัเรียนใน

เขตเทศบาล

นกัเรียนที่มี

ภมูลิ าเนาอยํูใน

เขตเทศบาล

ไดรั๎บอาหาร

กลางวันที่เพยีงพอ

กองการศกึษา

59 อุดหนนุโรงเรียนวัดทอ๎งฝาย

ตามโครงการอาหารกลางวัน

เพือ่ใหน๎กัเรียน

ในเขตไดรั๎บ

โภชนาการที่

เพยีงพอและ

ครบถว๎น

นกัเรียนใน

เขตเทศบาล

  30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 นกัเรียนใน

เขตเทศบาล

นกัเรียนที่มี

ภมูลิ าเนาอยํูใน

เขตเทศบาล

ไดรั๎บอาหาร

กลางวัน

กองการศกึษา

60 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูํบา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

เพือ่อนรัุกษ์

ประเพณีทอ๎งถิ่น

ใหค๎งอยํูสบืไป

15 หมูํบา๎น

ในเขตเทศบาล

   300,000   300,000   300,000    300,000   300,000 หมูํบา๎นใน

เขตเทศบาล

บคุคลในทอ๎งถิ่น

ไดอ๎นรัุกษภ์มูิ

ปญัญาใหค๎งอยํู

ตลอดไป

กองการศกึษา

61 โครงการหมูบํา๎นศลีหา๎ตน๎แบบ เพื่อสงํเสริมการ

เปน็

พุทธศาสนกิชนที่ดี

1 คร้ัง/ปี     10,000       10,000       10,000     10,000      10,000 หมูบํา๎นในเขต

เทศบาล

ประชาชนอยํูในศลี

หา๎

กองการศกึษา

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
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62 โครงการสงํเสริมการเรียนร๎ู

เดก็ปฐมวัย  ทอ๎งถิ่นไทย  

ผํานการเลนํ

เพือ่สงํเสริม  

และสนบัสนนุให๎

เดก็ปฐมวัยมี

พัฒนาการ

สมบรูณ์ครบทัง้ 

 4  ดา๎น

โครงการ      

   1  คร้ัง/ปี

 - 30,000 30,000 30,000 30,000
กอํสร๎าง

สนามเดก็

เลนํสร๎าง

ปญัญา  

จ านวน  1  

แหงํ

เดก็ปฐมวัยมี

พัฒนาการ

สมบรูณ์ครบทัง้ 

 4  ดา๎น

กองการศกึษา

63 โครงการพัฒนาครูและ

บคุลากรทางการศกึษา (เงนิ

รายได)๎

เพือ่พัฒนาครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา

ใหม๎ศีกัยภาพ

ย่ิงขึ้น

1 คร้ัง/ปี   200,000   200,000     200,000    200,000      200,000 ประชาชนมี

ความพงึ

พอใจไมํ

นอ๎ยกวาํ 

ร๎อยละ 60

การปฏบิตังิาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

กองการศกึษา

64 คาํพัฒนาครูและบคุลากร

ทางการศกึษา (กรมฯ

อุดหนนุ)

เพือ่พัฒนาครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา

ใหม๎ศีกัยภาพ

ย่ิงขึ้น

ตลอดปี   200,000   200,000     200,000    200,000      200,000 ประชาชนมี

ความพงึ

พอใจไมํ

นอ๎ยกวาํ 

ร๎อยละ 60

การปฏบิตังิาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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65 โครงการชวํยเหลอืการ

เดนิทางของเดก็เลก็ที่มี

ฐานะยากจนและไดรั๎บ

ผลกระทบการรวมศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็

ชวํยเหลอืการ

เดนิทางของเดก็

เลก็ที่มฐีานะ

ยากจนและ

ไดรั๎บผลกระทบ

การรวมศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็

ตลอดปี  - 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน

(ผ๎ูปกครอง)

มคีวามพงึ

พอใจไมํ

นอ๎ยกวาํ 

ร๎อยละ 60

การปฏบิตังิาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

กองการศกึษา

66 โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง  
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมด้าน
การศึกษาใหแ้ก่
เด็กเล็ก

ตลอดปี 170,000 170,000 170,000 170,000  - สามารถรับ-
ส่งเด็กเล็กได้

สามารถรับ-ส่งเด็ก
เล็กได้

กองการศึกษา

67 โครงการโรงเรียน SBMLD 

ฐานในการพัฒนาทอ๎งถิ่น

ระดบั อปท.

เพือ่ให๎

สถานศกึษาเปน็

ฐานในการ

พัฒนาบคุลากร

ทอ๎งถิ่น

1 คร้ัง/ปี    500,000   500,000   500,000    500,000   500,000 นกัเรียน

และ

ประชาชนใน

เขต

นกัเรียนและ

ประชาชนไดรั๎บ

การพัฒนาตาม

อัจฉริยภาพ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 โครงการจัดการเรียนการ

สอน  (Top  Up)  ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน๎

จัดการเรียน

การสอน  (Top 

 Up)  ระดบั

มธัยมศกึษา

ตอนตน๎

จัดการเรียน

การสอน  

(Top  Up)  

ระดบั

มธัยมศกึษา

ตอนตน๎

   260,000   260,000   300,000    300,000      300,000 ประชาชน

(ผ๎ูปกครอง)

มคีวามพงึ

พอใจไมํ

นอ๎ยกวาํ 

ร๎อยละ 60

มจีัดการเรียน

การสอน  (Top  

Up)  ระดบั

มธัยมศกึษา

ตอนตน๎

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

69 โครงการปรับพื้นฐานการ

เรียนร๎ู

ปรับพื้นฐานการ

เรียนร๎ู

ปรับพื้นฐาน

การเรียนร๎ู

ระดบัปฐมวัย 

 ,  ระดบั

ประถมศกึษา 

 , ระดบั

มธัยมศกึษา

  30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 ประชาชน

(ผ๎ูปกครอง)

มคีวามพงึ

พอใจไมํ

นอ๎ยกวาํ 

ร๎อยละ 60

มกีารปรับ

พื้นฐานการเรียนร๎ู

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       5.3  แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารปลอดภยั เพือ่พัฒนางาน

สขุาภบิาล

ผ๎ูประกอบการ

ร๎านอาหารให๎

ถกูสขุลกัษณะ

ผ๎ูประกอบการ

ร๎านอาหาร

ตลาดสด 

ประชาชนใน

พื้นที่

  60,000      60,000     60,000    60,000     60,000 ประชาชนใน

เทศบาลมี

คณุภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

ผ๎ูประกอบการ

ร๎านอาหารน า

ความร๎ูไปพัฒนา

สถาน

ประกอบการ

ร๎านอาหาร

กอง

สาธารณสขุฯ

2 โครงการปอูงกนัและควบคมุ

โรคไขเ๎ลอืดออก

เพือ่ปอูงกนัและ

ควบคมุโรค 

ส ารวจและ

ก าจัดแหลงํ

เพาะพันธข์อง

โรค

15 หมูํบา๎น

ในเขตเทศบาล

   150,000   150,000   150,000    150,000   150,000 ประชาชนใน

เทศบาลมี

คณุภาพ

ชวีติและ

สิ่งแวดลอ๎ม

ที่ดขีึ้น

ลดแหลงํ

เพาะพันธุข์อง

โรคประชาชนมี

สขุภาพที่ดี

กอง

สาธารณสขุฯ

3 โครงการสงํเสริมการเรียนร๎ู

เพือ่ปอูงกนัและแกไ๎ขปญัหา

เอดส์

เพือ่ใหป๎ระชาชน

เรียนร๎ูวธิี

ปอูงกนัและตดิ

เชื้อ HIV

15 หมูํบา๎น

ในเขตเทศบาล

  30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 ประชาชน

ในพื้นที่

เทศบาลมี

คณุภาพ

ชวีติที่ดี

ประชาชนมี

ความร๎ูในการ

ปอูงกนัและลด

ปญัหาการตดิเชื้อ

 HIV

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอบรมพัฒนา

ศกัยภาพผ๎ูน าดา๎นสขุภาพ

เพือ่ใหผ๎ู๎น าดา๎น

สขุภาพมคีวามร๎ู

ในการดแูล

สขุภาพของ

ประชาชน

15 หมูํบา๎น

ในเขตเทศบาล

   250,000   250,000   250,000    250,000   250,000 ประชาชน

ในพื้นที่

เทศบาลมี

คณุภาพ

ชวีติที่ดี

ผ๎ูน าดา๎นสขุภาพ

มคีวามร๎ูในการ

ดแูลสขุภาพของ

ประชาชนในพื้นที่

 15 หมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

5 โครงการปอูงกนัและควบคมุ

โรคไขห๎วัดนก

เพือ่ควบคมุและ

ปอูงกนัโรค

ไขห๎วัดนก

15 หมูํบา๎น

ในเขตเทศบาล

   100,000   100,000     30,000      30,000     30,000 ประชาชน

ในพื้นที่

เทศบาลมี

คณุภาพ

ชวีติที่ดี

ลดการแพรํ

ระบาดของโรค

ไขห๎วัดนก

กอง

สาธารณสขุฯ

6 โครงการปอูงกนัและควบคมุ

โรคพษิสนุขับา๎  ตามโครงการ

สตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยั

จากพษิสนุขับา๎ตามพระ

ปณิธานศ.ดร.สมเดจ็พระเจา๎

ลกูเธอเจา๎ฟาูจฬุาภรณวลยั

ลกัษณ์อัคราชกมุารี

 -เพือ่ปอูงกนั

และควบคมุโรค

พษิสนุขับา๎ใน

พื้นที่เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

ประชาชนใน

พื้นที่  15  

หมูํบา๎น

  85,000     85,000     85,000   85,000     85,000  -ในพื้นที่

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง  ไมมํี

โรคพษิสนุขั

บา๎

 -ปอูงกันและ

ควบคุมโรคพษิสุนัข

บา๎ในพื้นที่เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง      

    -ในพื้นที่

เทศบาลต าบลบา๎น

กลาง  ไมมํโีรคพษิ

สุนัขบา๎

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของสมเดจ็

พระเทพรัตนร์าชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี บา๎นปวงสนกุ

เพื่อสงํเสริมการมี

สวํนรํวมของชุมชน

ในการจัดการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

จัดการขยะในชุมชน

ประชาชน

บา๎นปวงสนกุ

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

8 โครงการรรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพื่อใจวัยรํุน

ในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัตน์

ราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อเสริมสร๎าง

ภูมคิุม๎กันทางจติใจ

ใหแ๎กเํยาวชนและ

พัฒนาทักษะชวีติ

และเคร่ือขาํยการ

ปอูงกันและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นปวงสนกุ

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

9 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ใหส๎ตรี

ศกึษารูปบบการ

ตรวจมะเร็งเตา๎นม

ดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นปวงสนกุ

    4,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านปวงสนุก
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของสมดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุารี

เพื่อปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของ

ประชาชนบา๎น

ปวงสนกุ

ประชาชน

บา๎นปวงสนกุ

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

11 โครงการชวํยลดปญัหาการ

ตดิเอดสจ์ากแมสํูํลกู 

สภากาชาดไทยพระเจ๎าว

รวงคเ์ธอพระองคเ์จ๎าโสมสวลี

เพื่อใหเ๎ยาวชน

และประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจและ

ตระหนกัเร่ืองโรค

เอดส์

ประชาชน

บา๎นปวงสนกุ

  -        8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจเร่ืองการ

ปอูงกนัโรคเอดส์

กอง

สาธารณสขุฯ

12 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุอนามยัแมแํละเดก็

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อใหค๎วามร๎ู

ความเขา๎ใจกบั

หญงิตัง้ครรภ์

สตรีหลงัคลอด

ผ๎ูปกครอง เดก็

อายุ 0-5 ปแีละ

แกนน าชุมชน

ประชาชน

บา๎นปวงสนกุ

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจกบัหญงิ

หลงัคลอด 

ผ๎ูปกครองเดก็

อายุ 0-5 ปแีละ

แกนน าชุมชน

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านปวงสนุก (ต่อ)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการรรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพื่อใจวัยรํุน

ในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัตน์

ราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นหนองแทนํ

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

14 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นหนองแทนํ

    4,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

15 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของสมเดจ็

พระเทพรัตนร์าชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี บา๎นหนองแทนํ

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ชุมชนในการ

จดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

จดัการขยะใน

ชุมชน

ประชาชน

บา๎นหนองแทนํ

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านหนองแท่น
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของสมดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุารี

เพื่อปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของ

ประชาชนบา๎น

หนองแทนํ

ประชาชน

บา๎นหนองแทนํ

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

17 โครงการชวํยลดปญัหาการ

ตดิเอดสจ์ากแมสํูํลกู 

สภากาชาดไทยพระเจ๎าว

รวงคเ์ธอพระองคเ์จ๎าโสมสวลี

เพื่อใหเ๎ยาวชน

และประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจและ

ตระหนกัเร่ืองโรค

เอดส์

ประชาชน

บา๎นหนองแทนํ

  -        8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจเร่ืองการ

ปอูงกนัโรคเอดส์

กอง

สาธารณสขุฯ

18 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุอนามยัแมแํละเดก็

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อใหค๎วามร๎ู

ความเขา๎ใจกบั

หญงิตัง้ครรภ์

สตรีหลงัคลอด

ผ๎ูปกครอง เดก็

อายุ 0-5 ปแีละ

แกนน าชุมชน

ประชาชน

บา๎นหนองแทนํ

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจกบัหญงิ

หลงัคลอด 

ผ๎ูปกครองเดก็

อายุ 0-5 ปแีละ

แกนน าชุมชน

กอง

สาธารณสขุฯ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

บ้านหนองแท่น (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นทุงํเสี้ยว

    4,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

20 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของสมเดจ็

พระเทพรัตนร์าชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี บา๎นทุงํเสี้ยว

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ชุมชนในการ

จดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

จดัการขยะใน

ชุมชน

ประชาชน

บา๎นทุงํเสี้ยว

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

21 โครงการรรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพื่อใจวัยรํุน

ในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัตน์

ราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นทุงํเสี้ยว

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านทุ่งเสี้ยว
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของสมดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุารี

เพื่อปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของ

ประชาชนบา๎นทุงํ

เสี้ยว

ประชาชน

บา๎นทุงํเสี้ยว

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

23 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุอนามยัแมแํละเดก็

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อใหค๎วามร๎ู

ความเขา๎ใจกบั

หญงิตัง้ครรภ์

สตรีหลงัคลอด

ผ๎ูปกครอง เดก็

อายุ 0-5 ปแีละ

แกนน าชุมชน

ประชาชน

บา๎นทุงํเสี้ยว

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจกบัหญงิ

หลงัคลอด 

ผ๎ูปกครองเดก็

อายุ 0-5 ปแีละ

แกนน าชุมชน

กอง

สาธารณสขุฯ

24 โครงการชวํยลดปญัหาการ

ตดิเอดสจ์ากแมสํูํลกู 

สภากาชาดไทยพระเจ๎าว

รวงคเ์ธอพระองคเ์จ๎าโสมสวลี

เพือ่ใหเ๎ยาวชน

และประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจและ

ตระหนกัเร่ือง

โรคเอดส์

ประชาชน

บา๎นทุงํเสี้ยว

  -        8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจเร่ืองการ

ปอูงกนัโรคเอดส์

กอง

สาธารณสขุฯ

บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ชุมชนในการ

จดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

จดัการขยะใน

ชุมชน

ประชาชน

บา๎นตน๎กอก

    8,000       8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

26 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นตน๎กอก

    4,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

27 โครงการรรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพื่อนใจ

วัยรํุนในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัตน์

ราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นตน๎กอก

    8,000        6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านต้นกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

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

28 โครงการชวํยลดปญัหาการ

ตดิเอดสจ์ากแมสํูํลกู 

สภากาชาดไทยพระเจ๎าว

รวงคเ์ธอพระองคเ์จ๎าโสมสวลี

เพือ่ใหเ๎ยาวชน

และประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจและ

ตระหนกัเร่ือง

โรคเอดส์

ประชาชน

บา๎นตน๎กอก

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจเร่ืองการ

ปอูงกนัโรคเอดส์

กอง

สาธารณสขุฯ

29 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพือ่สงํเสริม

การมสีวํนรํวม

ของชุมชนใน

การจัดการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

จัดการขยะใน

ชุมชน

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

ทองทพิย์

    8,000       8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านต้นกอก (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

บ้านพระเจา้ทองทิพย์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพือ่นใจ

วัยรํุนในชุมชน/หมูํบา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัต

นราชกลัยาฯ

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

ทองทพิย์

    8,000        6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

31 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

ทองทพิย์

    4,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

32 โครงการปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหาโรคขาดสารไอโอดนี

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของ

ประชาชนบา๎น

พระเจา๎ทองทพิย์

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

ทองทพิย์

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

บ้านพระเจา้ทองทิพย ์(ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพือ่นใจ

วัยรํุนในชุมชน/หมูํบา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัต

นราชกลัยาฯ

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นปาุสกั

    8,000        6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

34 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นปาุสกั

    4,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

35 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ชุมชนในการ

จดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

จดัการขยะใน

ชุมชน

ประชาชน

บา๎นปาุสกั

    8,000       8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านป่าสัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการชวํยลดปญัหาการ

ตดิเอดสจ์ากแมสํูํลกู 

สภากาชาดไทยพระเจ๎าว

รวงคเ์ธอพระองคเ์จ๎าโสมสวลี

เพือ่ใหเ๎ยาวชน

และประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจและ

ตระหนกัเร่ือง

โรคเอดส์

ประชาชน

บา๎นปาุสกั

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจเร่ืองการ

ปอูงกนัโรคเอดส์

กอง

สาธารณสขุฯ

37 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นทอ๎งฝาย

    4,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

38 โครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพือ่นใจ

วัยรํุนในชุมชน/หมูํบา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัต

นราชกลัยาฯ

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นทอ๎งฝาย

    8,000        6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

บ้านป่าสัก (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

บ้านท้องฝาย

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ชุมชนในการ

จดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

จดัการขยะใน

ชุมชน

ประชาชน

บา๎นทอ๎งฝาย

    8,000       8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

40 โครงการชวํยลดปญัหาการ

ตดิเอดสจ์ากแมสํูํลกู 

สภากาชาดไทยพระเจ๎าว

รวงคเ์ธอพระองคเ์จ๎าโสมสวลี

เพื่อใหเ๎ยาวชน

และประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจและ

ตระหนกัเร่ืองโรค

เอดส์

ประชาชน

บา๎นทอ๎งฝาย

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจเร่ืองการ

ปอูงกนัโรคเอดส์

กอง

สาธารณสขุฯ

41 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพือ่กระตุ๎นให๎

สตรีศกึษารู

ปบบการตรวจ

มะเร็งเตา๎นม

ดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นตน๎แหน

หลวง

    5,960       5,160       5,160   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านท้องฝาย (ต่อ)

บ้านต้นแหนหลวง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี ของสมเดจ็

พระเทพรัตนร์าชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมให๎

ครัวเรือนมกีารใช๎

เกลอืไอโอดนีปรุง

อาหารเปน็ประจ า

ประชาชน

บา๎นตน๎แหน

หลวง

    6,080       5,280       5,280   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมกีาร

บริโภคเกลอืเสริม

ไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

43 โครงการควบคมุโรคพยาธ ิ

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อใหป๎ระชาชน

มคีวามร๎ูและ

ความตระหนกัตอํ

โรคหนอนพยาธิ

ประชาชน

บา๎นตน๎แหน

หลวง

    7,960   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

44 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของ

สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ประชาชนในชุมชน

ในการจดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

การจดัการขยะ

ในชุมขน

ประชาชน

บา๎นตน๎แหน

หลวง

  -        9,560       9,560   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการ

จัดการและรักษา

ระบบสขุาภบิาล

ในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

บ้านต้นแหนหลวง (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี ของสมเดจ็

พระเทพรัตนร์าชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

เพือ่สงํเสริมให๎

ครัวเรือนมกีาร

ใชเ๎กลอืไอโอดนี

ปรุงอาหารเปน็

ประจ า

ประชาชน

บา๎นทุงํแปงู

    6,080       5,280       5,280   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมกีาร

บริโภคเกลอืเสริม

ไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

46 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นทุงํแปงู

    5,960       5,160       5,160   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

47 โครงการควบคมุโรคพยาธ ิ

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

เพือ่ให๎

ประชาชนมี

ความร๎ูและ

ความตระหนกั

ตอํโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน

บา๎นทุงํแปงู

    7,960   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

บ้านทุ่งแป้ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของ

สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ประชาชนในชุมชน

ในการจดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

การจดัการขยะ

ในชุมขน

ประชาชน

บา๎นทุงํแปงู

  -        9,560       9,560   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการ

จัดการและรักษา

ระบบสขุาภบิาล

ในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

49 โครงการควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี ของสมเดจ็

พระเทพรัตนร์าชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมให๎

ครัวเรือนมกีารใช๎

เกลอืไอโอดนีปรุง

อาหารเปน็ประจ า

ประชาชน

บา๎นทุงํหลกุ

    6,080       5,280       5,280   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมกีาร

บริโภคเกลอืเสริม

ไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

50 โครงการควบคมุโรคพยาธ ิ

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อใหป๎ระชาชน

มคีวามร๎ูและ

ความตระหนกัตอํ

โรคหนอนพยาธิ

ประชาชน

บา๎นทุงํหลกุ

    7,960   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาระบบสขุภิ

บาลในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านทุ่งหลุก

บ้านทุ่งแป้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

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

51 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นทุงํหลกุ

    5,960       5,160       5,160   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

52 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของ

สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพือ่สงํเสริม

การมสีวํนรํวม

ของประชาชน

ในชุมชนในการ

จัดการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

การจัดการขยะ

ในชุมขน

ประชาชน

บา๎นทุงํหลกุ

  -        9,560       9,560   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการ

จัดการและรักษา

ระบบสขุาภบิาล

ในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านทุ่งหลุก (ต่อ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุภาพอนามยัแมแํละ

เดก็ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมใหส๎ตรี

มคีวามร๎ูในการจัด

อาหารและ

สภาพแวดลอ๎ม 

สุขอนามัยที่

เหมาะสมแกหํญงิ

มคีรรภ ์หญงิหลัง

คลอด แมแํละเด็ก

ประชาชน

บา๎นแทนํ

ทอง-ขวํงมื่น

    5,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูการจัด

อาหารและ

สภาพแวดลอ๎ม 

เหมาะแกหํญงิมี

ครรภ ์หญงิหลงั

คลอด แมแํละเดก็

กอง

สาธารณสขุฯ

54 โครงการการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ

รัตนสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี

เพื่อสงํเสริมการมี

สวํนรํวมของชุมชน

ในการจัดการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ๎ม

ประชาชน

บา๎นแทนํ

ทอง-ขวํงมื่น

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมสีวํน

รํวมจัดการและ

รักษาสขุาภบิาล

ในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

55 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นแทนํ

ทอง-ขวํงมื่น

    7,000       4,000       4,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านแท่นทอง-ขว่งม่ืน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพือ่นใจ

วัยรํุนในชุมชน/หมูํบา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัต

นราชกลัยาฯ

เพื่อใหค๎วามร๎ู

ความเขา๎ใจและ

ทกัษะในการ

ปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ

ในชุมชน

ประชาชน

บา๎นแทนํ

ทอง-ขวํงมื่น

  -        9,000       9,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนไดรั๎บ

ความร๎ูความ

เขา๎ใจในการ

แกไ๎ขปญัหาและ

ปอูงกนัยาเสพตดิ

ในชุมชน

กอง

สาธารณสขุฯ

57 โครงการควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของสมดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุารี

เพื่อปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของ

ประชาชนบา๎น

แทนํทอง-ขวํงมื่น

ประชาชน

บา๎นแทนํ

ทอง-ขวํงมื่น

  -        7,000       7,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

58 โครงการสบืสานปณิธาน

สมเดจ็ยํา ตา๎นภยัมะเร็งเตา๎

นม

เพื่อกระตุน๎ให๎

สตรีศกึษารูปบบ

การตรวจมะเร็ง

เตา๎นมดว๎ยตนเอง

ประชาชน

บา๎นทุงํฟาูบด

    7,000       7,000       7,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการ

ตรวจคดักรอก

มะเร็งเตา๎นมได๎

ดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านแท่นทอง-ขว่งม่ืน (ต่อ)

บ้านทุ่งฟา้บด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุภาพอนามยัแมแํละเดก็

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี

เพื่อสงํเสริมให๎

สตรีมคีวามร๎ูใน

การจดัอาหาร

และ

สภาพแวดลอ๎ม ที่

เหมาะสมแกํ

หญงิมคีรรภ ์

หญงิหลงัคลอด 

แมแํละเดก็

ประชาชน

บา๎นทุงํฟาูบด

     6,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูการจดั

อาหารและ

สภาพแวดลอ๎ม 

เหมาะแกหํญงิมี

ครรภ ์หญงิหลงั

คลอด แมแํละเดก็

กอง

สาธารณสขุฯ

60 โครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพือ่นใจ

วัยรํุนในชุมชน/หมูํบา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัต

นราชกลัยาฯ

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นทุงํฟาูบด

    7,000       7,000       7,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

61 โครงการปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหาโรคขาดสารไอโอดนี

ของสมดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของ

ประชาชนบา๎น

พระเจา๎ทองทพิย์

ทุงํฟาูบด

ประชาชน

บา๎นทุงํฟาูบด

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาํจะไดรั๎บ
หนวํยงาน

รับผิดชอบหลัก

บ้านทุ่งฟา้บด (ต่อ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุภาพอนามยัแมแํละเดก็

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี

เพื่อสงํเสริมให๎

สตรีมคีวามร๎ูใน

การจดัอาหาร

และ

สภาพแวดลอ๎ม ที่

เหมาะสมแกํ

หญงิมคีรรภ ์

หญงิหลงัคลอด 

แมแํละเดก็

ประชาชน

บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

    5,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูการจดั

อาหารและ

สภาพแวดลอ๎ม 

เหมาะแกหํญงิมี

ครรภ ์หญงิหลงั

คลอด แมแํละเดก็

กอง

สาธารณสขุฯ

63 โครงการรรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพื่อใจวัยรํุน

ในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัตน์

ราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

    7,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

64 โครงการตรวจสขุภาพเคลื่อนที่

 สมเดจ็พระเจา๎ลกูเธอ เจา๎ฟาู

จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์อัครราช

กมุารี

เพื่อสกระตุน๎ให๎

ประชาชนตื่นตวั 

ตระหนกัในการ

ดแูลสขุภาพของ

ตนเอง

ประชาชน

บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

เหมาะสม มี

สขุภาพแข็งแรง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านพระบาทยัง้หวีด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 โครงการปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหาโรคขาดสารไอโอดนี

เพือ่ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

ของประชาชน

บา๎นพระบาทย้ัง

หวดี

ประชาชน

บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

66 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของ

สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ประชาชนในชุมชน

ในการจดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

การจดัการขยะ

ในชุมขน

ประชาชน

บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

  -        8,000       8,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการ

จัดการและรักษา

ระบบสขุาภบิาล

ในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

67 โครงการสบืสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยําตา๎นภยั

มะเร็งเตา๎นม

เพื่อใหผ๎ู๎หญงิไทย

พน๎ภยัมะเร็งเตา๎

นมและขยาย

ระบบคดักรอง

มะเร็งเตา๎นมดว๎ย

การตรวจเตา๎นม

ตนเอง

ประชาชน

บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

  -         6,000       6,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการคดั

กรองมะเร็งเตา๎

นมดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

บ้านพระบาทยัง้หวีด (ต่อ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 โครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพื่อใจวัยรํุน

ในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัตน์

ราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

สององค์

    7,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

69 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุภาพอนามยัแมแํละเดก็

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี

เพื่อสงํเสริมให๎

สตรีมคีวามร๎ูใน

การจดัอาหาร

และ

สภาพแวดลอ๎ม ที่

เหมาะสมแกํ

หญงิมคีรรภ ์

หญงิหลงัคลอด 

แมแํละเดก็

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

สององค์

    5,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูการจดั

อาหารและ

สภาพแวดลอ๎ม 

เหมาะแกหํญงิมี

ครรภ ์หญงิหลงั

คลอด แมแํละเดก็

กอง

สาธารณสขุฯ

70 โครงการตรวจสขุภาพเคลื่อนที่

 สมเดจ็พระเจา๎ลกูเธอ เจา๎ฟาู

จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์อัครราช

กมุารี

เพื่อสกระตุน๎ให๎

ประชาชนตื่นตวั 

ตระหนกัในการ

ดแูลสขุภาพของ

ตนเอง

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

สององค์

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี

พฤตกิรรมสขุภาพ

ที่เหมาะสม มี

สขุภาพแข็งแรง

กอง

สาธารณสขุฯ

บ้านพระเจา้สององค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหาโรคขาดสารไอโอดนี

เพือ่ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

ของประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

สององค์

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

สององค์

  -        5,000       5,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

72 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของ

สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ประชาชนในชุมชน

ในการจดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

การจดัการขยะ

ในชุมขน

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

สององค์

  -      10,000     10,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการ

จัดการและรักษา

ระบบสขุาภบิาล

ในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

73 โครงการสบืสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยํา ตา๎นภยั

มะเร็งเตา๎นม

เพื่อใหผ๎ู๎หญงิไทย

พน๎ภยัมะเร็งเตา๎

นมและขยาย

ระบบคดักรอง

มะเร็งเตา๎นมดว๎ย

การตรวจเตา๎นม

ตนเอง

ประชาชน

บา๎นพระเจ๎า

สององค์

  -        5,000       5,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการคดั

กรองมะเร็งเตา๎

นมดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด

บ้านพระเจา้สององค์ (ต่อ)

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 โครงการรรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปญัหายาเสพตดิ To be 

number one (ศนูย์เพื่อใจวัยรํุน

ในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทลูกระหมอํมหญงิอุบลรัตน์

ราชกญัญาสริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อเสริมสร๎าง

ภมูคิุม๎กนัทาง

จติใจใหแ๎กํ

เยาวชนและ

พัฒนาทกัษะชวีิต

และเคร่ือขาํย

การปอูงกนัและ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

บา๎นมวํงพีน่อ๎ง

    7,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เดก็และเยาวชน

มคีวามร๎ูในการ

ปอูงกนัตนเองให๎

หาํงไกลยาเสพตดิ

กอง

สาธารณสขุฯ

75 โครงการสงํเสริมโภชนาการ

และสขุภาพอนามยัแมแํละเดก็

ของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี

เพื่อสงํเสริมให๎

สตรีมคีวามร๎ูใน

การจดัอาหาร

และ

สภาพแวดลอ๎ม ที่

เหมาะสมแกํ

หญงิมคีรรภ ์

หญงิหลงัคลอด 

แมแํละเดก็

ประชาชน

บา๎นมวํงพีน่อ๎ง

    5,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูการจดั

อาหารและ

สภาพแวดลอ๎ม 

เหมาะแกหํญงิมี

ครรภ ์หญงิหลงั

คลอด แมแํละเดก็

กอง

สาธารณสขุฯ

76 โครงการตรวจสขุภาพเคลื่อนที่

 สมเดจ็พระเจา๎ลกูเธอ เจา๎ฟาู

จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์อัครราช

กมุารี

เพื่อสกระตุน๎ให๎

ประชาชนตื่นตวั 

ตระหนกัในการ

ดแูลสขุภาพของ

ตนเอง

ประชาชน

บา๎นมวํงพีน่อ๎ง

    8,000   -    -    -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมี

พฤตกิรรม

สขุภาพที่

เหมาะสม มี

สขุภาพแข็งแรง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด

บ้านม่วงพี่น้อง

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 โครงการปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหาโรคขาดสารไอโอดนี

เพื่อปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนีของ

ประชาชนบา๎น

มวํงพี่นอ๎ง

ประชาชน

บา๎นมวํงพีน่อ๎ง

  -        5,000       5,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมี

ความร๎ูเร่ืองการ

ปอูงกนัและ

ควบคมุโรคขาด

สารไอโอดนี

กอง

สาธารณสขุฯ

78 โครงการพัฒนาระบบ

สขุาภบิาลในชุมชนของ

สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรม

ราชกมุารี

เพื่อสงํเสริมการ

มสีวํนรํวมของ

ประชาชนในชุมชน

ในการจดัการ

สิ่งแวดลอ๎มและ

การจดัการขยะ

ในชุมขน

ประชาชน

บา๎นมวํงพีน่อ๎ง

  -      10,000     10,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการ

จัดการและรักษา

ระบบสขุาภบิาล

ในหมูํบา๎น

กอง

สาธารณสขุฯ

79 โครงการสบืสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยํา ตา๎นภยั

มะเร็งเตา๎นม

เพื่อใหผ๎ู๎หญงิไทย

พน๎ภยัมะเร็งเตา๎

นมและขยาย

ระบบคดักรอง

มะเร็งเตา๎นมดว๎ย

การตรวจเตา๎นม

ตนเอง

ประชาชน

บา๎นมวํงพีน่อ๎ง

  -        5,000       5,000   -    -  ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

สตรีในพื้นที่มี

ความร๎ูในการคดั

กรองมะเร็งเตา๎

นมดว๎ยตนเอง

กอง

สาธารณสขุฯ

บ้านม่วงพี่น้อง (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       5.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

กลุํมสตรี/แมบํา๎น เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่เพิม่

ศกัยภาพการ

สงํเสริมอาชพี

ใหก๎ลุํมสตรี

แมบํา๎น

15 หมูํบา๎น

ในเขตเทศบาล

  50,000     70,000     70,000   70,000    70,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

กลุมํสตรีแมบํา๎นมี

ความร๎ูความเขา๎ใจ

และสามารถน า

ความร๎ูที่ไดรั๎บมาใช๎

ในชวีิตประจ าวันได๎

ส านกัปลดั

2 โครงการชวํยเหลอืผ๎ูยากไร๎ 

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส ผ๎ูสงูอายุ และ

ผ๎ูพกิาร

เพือ่ให๎

ผ๎ูดอ๎ยโอกาสมี

ที่อยํูอาศยัที่

คงทนขึ้น

ซอํมแซมที่

อยํูอาศยัให๎

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส

   100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ที่อยํูอาศยัที่

ไดรั๎บการ

ซอํมแซม

คงทนขึ้น

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส

ไดรั๎บการ

ชวํยเหลอืดา๎นที่

อยํูอาศยั

ส านกัปลดั

3 โครงการตลาดประชารัฐ

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

เพือ่สงํเสริม

ตลาดประชารัฐ

เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ตลาดประชา

รัฐเทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง จ านวน

 1  แหงํ

  40,000   -    -    -    -  ตลาด

ประชารัฐ

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลางจ านวน

  1  แหงํ

 - มตีลาด

ประชารัฐให๎

ประชาชนได๎

จ าหนาํยผลผลติ

ทางการเกษตร

และผลผลติตาํงๆ

ส านกัปลดั 

งานพัฒนา

ชุมชน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงํเสริมคณุภาพ

ชวีติผ๎ูสงูวัย ใจหวาน

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ของผ๎ูสงูวัยใน

เขตเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ของผ๎ูสงูวัยใน

เขตเทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง

   280,000   280,000   280,000    280,000  280,000 ผ๎ูสงูอายุเขา๎

รํวม

โครงการไมํ

นอ๎ยกวาํ

ร๎อยละ 60

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติของ

ผ๎ูสงูวัยในเขต

เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านกัปลดั

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ

 ผ๎ูพกิาร ผ๎ูดอ๎ยโอกาส

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ ผ๎ู

พกิาร 

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง

  50,000      60,000     60,000    60,000     60,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

จ านวน 

100 คน

คณุภาพชวีติ     

ผ๎ูพกิาร 

ผ๎ูดอ๎ยโอกาสดขีึ้น

ส านกัปลดั

6 โครงการชวํยเหลอืผ๎ูยากไร๎ 

 ผ๎ูดอ๎ยโอกาส  ผ๎ูสงูอายุ  

และผ๎ูพกิาร

เพือ่ชวํยเหลอื  

ผ๎ูยากไร๎  

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส  

ผ๎ูสงูอายุ  และ

ผ๎ูพกิาร

ผ๎ูพกิาร , 

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส 

ในเขต

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง

  50,000      60,000     80,000   80,000     80,000 ร๎อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ประฃาฃน

คณุภาพชวีติของ

ผ๎ูยากไร๎ 

ผ๎ูดอ๎ยโอกาส 

ผ๎ูสงูอายุ และผ๎ู

พกิารดขีึ้น

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       5.5  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคนืความสขุให๎

ประชาชนเทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็เยาวชนและ

ประชาชนได๎

ออกก าลงักาย

และเลนํกฬีา

1 คร้ัง/ปี    200,000   200,000   200,000    200,000   200,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

จ านวน 

300 คน

เยาวชนและ

ประชาชนได๎

แขงํขันกฬีา ร๎ูแพ๎

 ร๎ูชนะ ร๎ูอภยั

กองการศกึษา

2 โครงการสงํเสริมกฬีาและ

นนัทนาการส าหรับเยาวชน

และประชาชน

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็เยาวชนและ

ประชาชนได๎

ออกก าลงักาย

และเลนํกฬีา

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

จ านวน 

1,000 คน

เยาวชนและ

ประชาชนได๎

แขงํขันกฬีา ร๎ูแพ๎

 ร๎ูชนะ ร๎ูอภยั

กองการศกึษา

3 โครงการพัฒนาบคุลากร

ดว๎ยกฬีาระหวาํงองคก์ร

ปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขต

อ าเภอสนัปาุตอง

เพื่อสร๎าง

สมัพันธไมตรี

ระหวํางองคก์ร

ปกครองสวํน

ทอ๎งถิ่นในเขต

อ าเภอสนัปาุตอง

โครงการ      

   1  คร้ัง/ปี

 - 30,000 30,000 30,000 30,000 อปท.ในเขต

อ าเภอสนัปาุ

ตองเขา๎รํวม

โครงการไมํ

นอ๎ยกวําร๎อย

ละ  60

ผ๎ูบริหาร  

พนกังานสวํน

ทอ๎งถิ่น  ไดม๎ี

โอกาสเลนํกฬีา

รํวมกนัระหวําง

องคก์รปกครอง

สวํนทอ๎งถิ่น

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการแขงํขันกฬีา

เยาวชนและประชาชน

อ าเภอสนัปาุตอง

เพือ่สงํเสริมให๎

เดก็เยาวชนและ

ประชาชนได๎

ออกก าลงักาย

และเลนํกฬีา

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

จ านวน 

1,000 คน

เยาวชนและ

ประชาชนได๎

แขงํขันกฬีา ร๎ูแพ๎

 ร๎ูชนะ ร๎ูอภยั

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั



 

 

แบบ  ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ

ร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
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แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบ๎ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา๎นเมอืงที่ด ี ดว๎ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

  6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร๎างความรํวมมอืในการรักษาความสงบเรียบร๎อย

       6.1  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงนิส ารองจําย เพือ่ใชจ๎ํายใน

กรณีมเีหตกุารณ์

เรํงดวํนกรณีเกดิ

สาธารณภยั

สาธารณภยั

ที่อาจเกดิขึ้น

ตลอด

ปงีบประมาณ

   400,000   400,000   600,000    600,000   600,000 ประชาชนที่

เดอืดร๎อน

ไดรั๎บการ

ชวํยเหลอื

ร๎อยละ 100

มงีบประมาณที่

จะไดใ๎ช๎

ด าเนนิการ

ชวํยเหลอื

ประชาชนเมื่อมี

สาธารณภยั

เกดิขึ้น

ส านกัปลดั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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       6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงํเสริมและ

สนบัสนนุการสร๎างความ

ปรองดองสมานฉนัท์

เพือ่สร๎างความ

สามคัคขีองคนใน

ชาติ

ตลอดปี   10,000     10,000     10,000   10,000     10,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

เกดิความ

สามคัคขีองคน

ในชาติ

ส านกัปลดั

2 อุดหนนุโครงการปอูงกนั

และแกไ๎ขปญัหามลพษิ

หมอกควันไฟปาุ

เพือ่ทเุลาเบาบาง

ปญัหามลพษิ

หมอกควันไฟปาุ 

และไมปํระสบ

ปญัหาสขุภาพอัน

เนื่องมาจาก

มลพษิหมอกควัน

และไฟปาุ

หมูํบา๎น/ชุมชน

  ในพื้นที่

อ าเภอสนัปาุ

ตอง  ทัง้ 11

 ต าบล 120

 หมูํบา๎น

    1,000    -      -      -      -   ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดรั๎บ

องคค์วามร๎ู

เกี่ยวกบัการ

ก าจัดขยะ ก าจัด

วัชพชื วัสดทุาง

การเกษตร

ส านกัปลดั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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       6.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอ านวยความ

สะดวกดา๎นการจราจรและ

อุบตัภิยั

เพือ่ให๎

ระบบสื่อสารงาน

ปอูงกนัฯ มี

ประสทิธภิาพและ

เพยีงพอตอํการ

ปฏบิตังิาน

1 คร้ัง/ปี   20,000     20,000     20,000   20,000     20,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

มเีคร่ืองมอืใน

การสื่อสารการ

ปฏบิตังิานอยําง

เพยีงพอทั่วถงึ

ส านกัปลดั

2 โครงการประชาชนอุํนใจ

ดว๎ยบริการระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิยุคใหม ํ24 ชั่วโมง

เพือ่ใหบ๎ริการแกํ

ประชาชนและ

ผ๎ูบาดเจ็บทั่วไป

ตลอดปี   20,000     20,000     20,000   20,000     20,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดรั๎บ

การบริการใน

เบื้องตน๎กอํนสงํ

โรงพยาบาล

ส านกัปลดั

3 โครงการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู

เกี่ยวกบัการซกัซอ๎มแผน

ปอูงกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั

เพือ่เพิม่ความร๎ู

และทกัษะดา๎น

การปอูงกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภยั

2 คร้ัง/ปี   20,000     20,000     20,000   20,000     20,000 จ านวนผ๎ูเขา๎

รับการ

ฝึกอบรม

พนกังานสงักดั

งานปอูงกนัฯ 

และทกัษะการ

ปฏบิตังิาน

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั



190 
 

 
 

 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการของศนูย์ อปพร.  

และพัฒนาศกัยภาพของ 

อปพร.

เพือ่เพิม่จ านวน

สมาชกิ อปพร. 

และเพิม่

ประสทิธภิาพการ

ใหบ๎ริการ

1 คร้ัง/ปี    100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 จ านวนผ๎ูเขา๎

รับการ

ฝึกอบรม

อปพร. มคีวามร๎ู

ความสามารถ

และเพิม่ทกัษะ

การปฏบิตังิาน

ส านกัปลดั

5 โครงการใหค๎วามชวํยเหลอื

ผ๎ูยากไร๎เพือ่บรรเทาความ

เดอืดร๎อนจากปญัหาขาด

แคลนเคร่ืองกนัหนาว

เพือ่บรรเทาความ

เดอืดร๎อนจากภยั

หนาวใหแ๎กํ

ประชาชนผ๎ูยากไร๎

ประชาชนผ๎ู

ยากไร๎ไดรั๎บ

ผ๎าหมํกนั

หนาวคนละ 

1 ผืน

  99,000     99,000     99,000   99,000     99,000 ประชาชนผ๎ู

ยากไร๎ไดรั๎บ

ผ๎าหมํกนั

หนาวคนละ

 1 ผืน

ประชาชนที่

ยากไร๎ไดรั๎บผ๎า

หมํกนัหนาวเพือ่

บรรเทาภยัหนาว

ส านกัปลดั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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       6.4  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการของศนูย์

ประสานงานเพือ่เอาชนะยา

เสพตดิ

เพือ่ใหม๎สีถานที่

ท าการของศนูย์

ประสานงานตอํสู๎

เพือ่เอาชนะยา

เสพตดิ

ศนุย์

ประสานงาน

ของเทศบาลฯ

  20,000     20,000     20,000   20,000     20,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มสีถานที่ท าการ

ของศนูย์

ประสานงานตอํสู๎

เพือ่เอาชนะยา

เสพตดิ

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั



 

 

แบบ  ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมที่

เหมาะสม 
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แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบ๎ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา๎นเมอืงที่ด ี ดว๎ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

  7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา๎นเมอืงที่ด ีดว๎ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

       7.1   แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาํช าระหนี้เงนิตน๎และ

ดอกเบี้ย

เพือ่ช าระหนี้เงนิ

ตน๎พร๎อมดอกเบี้ย

ของเทศบาล

ตลอดปี     3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000     3,500,000 ประสทิธิ

ภายในการ

บริการ

ประชาชน

เพิ่มขึ้น

มเีงนิในการ

บริหารการช าระ

หนี้และดอกเบี้ย

ใหก๎บัสถาบนั

การเงนิ

กองคลงั

2 เงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม

เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

ในการสงํเสริม

สวัสดกิาร, สทิธิ

ตาํงๆ

ตลอดปี        520,000   520,000   520,000      520,000        520,000 สทิธทิี่

ลกูจ๎างไดรั๎บ

 100%

ลกูจ๎างไดรั๎บ

สทิธคิวาม

คุ๎มครองจาก

นายจ๎าง

กองคลงั

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เงนิชวํยเหลอืงบประมาณ

รายจํายเฉพาะการประปา

เพือ่เปน็เงนิ

สมทบการบริการ

งานของกจิการ

ประปาของ

เทศบาล

ตลอดปี   600,000   600,000   600,000    600,000   600,000 ประสทิธภิาพ

ในการ

บริการและ

บริการ

ประชาชน

เพิม่ขึ้น

มงีบประมาณ

บริหารงาน

ประปาอยําง

เพยีงพอ

กองชาํง

4 เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็/

บ านาญ

เพือ่สมทบ

กองทนุบ าเหนจ็/

บ านาญขา๎ราชการ

จํายสมทบ

กองทนุฯ

  2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

ไดด๎ าเนนิการ

สมทบกองทนุฯ 

ตามระเบยีบ

ก าหนดไว๎

กองคลงั

5 คาํบ ารุงสนันบิาตเทศบาล

แหงํประเทศไทย

เพื่อบ ารุงสนันบิาต

เทศบาลแหงํ

ประเทศไทยตาม

ขอ๎บงัคบัของ

สมาคม ส.ท.ท.

คาํบ ารุง

สนันบิาตฯ

  100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

บ ารุงสนันบิาต

เทศบาลแหงํ

ประเทศไทยตาม

ขอ๎บงัคบัของ

สมาคม ส.ท.ท.

กองคลงั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 เงนิสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพระดบั

ทอ๎งถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลฯ

เพื่อสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ระดบัทอ๎งถิ่น

เงนิสมทบ

กองทนุ

หลกัประกนั

สขุภาพ

  300,000   300,000   300,000    300,000   300,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

ไดด๎ าเนนิการ

สมทบกองทนุฯ 

ตามระเบยีบ

ก าหนดไว๎

กองคลงั

7 เงนิสมทบกองทนุส ารอง

เลี้ยงชพีของลกูจ๎างประจ าที่

ปฏบิตัหินา๎ที่ในโรงเรียนถาํย

โอน (กสจ.)

เพื่อสมทบกองทนุ

ส ารองเลี้ยงชพีของ

ลกูจา๎งประจ าใน

โรงเรียนถาํยโอน

ตลอดปี       8,000       8,000       8,000     8,000       8,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

ไดด๎ าเนนิการ

สมทบกองทนุฯ 

ตามระเบยีบ

ก าหนดไว๎

กองคลงั

8 เงนิสมทบกองทนุสวัสดกิาร

ชุมชน

เพื่อสมทบกองทนุ

สวัสดกิารชุมชน

ตลอดปี     50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

ไดด๎ าเนนิการ

สมทบกองทนุฯ 

ตามระเบยีบ

ก าหนดไว๎

ส านกัปลดั

9 เงนิคาํท าขวัญพนกังานสวํน

ทอ๎งถิ่นและลกูจ๎าง

เพือ่สงํเสริม

สวัสดกิาร

พนกังานเทศบาลฯ

ตลอดปี     30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

พนกังานไดรั๎บ

สวัสดกิาร

ชวํยเหลอืตาํงๆ

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 เงนิชวํยเหลอืพเิศษ เพือ่สงํเสริม

สวัสดกิาร

พนกังานเทศบาลฯ

ตลอดปี     10,000     10,000     10,000   10,000     10,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

พนกังานไดรั๎บ

สวัสดกิาร

ชวํยเหลอืตาํงๆ

ส านกัปลดั

11 เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

เพือ่จํายเปน็เงนิ

สมทบกองทนุเงนิ

ทดแทน เพือ่ให๎

ลกูจ๎างไดรั๎บ

ความคุ๎มครอง

และไดรั๎บสทิธิ

ประโยชนท์ี่

เหมาะสมย่ิงขึ้น

1  คร้ัง / ปี   -  30,000 40,000 40,000 40,000
พนกังาน

จ๎างไดรั๎บ

ความ

คุ๎มครอง

อยํางทั่วถงึ

และไดรั๎บ

สทิธิ

ประโยชน ์ 

100%

พนกังานจ๎าง

ไดรั๎บความ

คุ๎มครองและ

ไดรั๎บสทิธิ

ประโยชนท์ี่

เหมาะสมย่ิงขึ้น

กองคลงั

12 เงนิชวํยคาํครองชพีผ๎ูรับ

บ านาญ

เพือ่ชวํยคาํครอง

ชพีผ๎ูรับบ านาญ

ตลอดปี   -  67,500 67,500 67,500 67,500 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

ชวํยคาํครองชพี

ผ๎ูรับบ านาญ

กองคลงั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 เงนิบ าเหนจ็รายเดอืน

ลกูจ๎างประจ า

เพือ่จํายเปน็เงนิ

บ าเหนจ็รายเดอืน

ลกูจ๎างประจ า

เงนิบ าเหนจ็

รายเดอืน

ลกูจ๎าง 

ประจ า

  -    -  180,000 180,000 180,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

เพือ่จํายเปน็เงนิ

บ าเหนจ็ราย

เดอืน

ลกูจ๎างประจ า

กองคลงั

14 เงนิชวํยเหลอืการศกึษาบตุร

ขา๎ราชการบ านาญ

เพือ่จํายเปน็เงนิ

ชวํยเหลอื

การศกึษาบตุร

ขา๎ราชการบ านาญ

เงนิ

ชวํยเหลอื

การศกึษา

บตุร

ขา๎ราชการ

บ านาญ

     50,000 50,000 75,000 75,000 75,000 ได๎

ด าเนนิการ

เบกิจําย

ถกูตอ๎ง

เพือ่จํายเปน็เงนิ

ชวํยเหลอื

การศกึษาบตุร

ขา๎ราชการ

บ านาญ

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.2  แผนงานบริหารทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ๎างเหมาบริการ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชนและ

การบริการ

สาธารณะตาํงๆ

ตลอดปี   350,000   350,000   350,000    350,000   350,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

ส านกัปลดั

2 คาํด าเนนิคดี เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

ในการด าเนนิคดี

ความตาํงๆ

คาํคดี

ความตาํงๆ

    10,000     10,000     10,000   10,000     10,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีาํใชจ๎ํายใน

การด าเนนิคดี

ตาํงๆ

ส านกัปลดั

3 การจัดการเลอืกตั้ง เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

จัดการเลอืกตั้ง

การ

เลอืกตั้ง

ผ๎ูบริหาร/

สมาชกิสภา

  1,000,000   1,000,000   1,500,000   1,000,000   1,000,000 ผ๎ูมาใชส๎ทิธิ

ร๎อยละ 60

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั



198 
 

 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพือ่สร๎างความร๎ู

ความเขา๎ใจใน

บทบาทหนา๎ที่ของ

เทศบาล

1  คร้ัง/ปี     30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

ประชาชนไดรั๎บร๎ู

บทบาทหนา๎ที่

ของเทศบาล

ส านกัปลดั

5 พวงมาลยั ชอํดอกไม ๎พวง

มาลา

เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

ในการปฎบิตัิ

ราชการของ

เทศบาล

ตลอดปี       5,000       5,000       5,000      5,000       5,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มงีบประมาณใน

การบริหาร

จัดการของ

เทศบาลฯ

ส านกัปลดั

6 โครงการวันทอ๎งถิ่นไทย ไดรั๎บร๎ูถงึวัน

ส าคญัของทอ๎งถิ่น

ไทย

1 คร้ัง/ปี     40,000     50,000     50,000   50,000     50,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

บคุลากรของ

เทศบาลไดร๎ู๎จัก

วันส าคญัของ

ทอ๎งถิ่นไทย

ส านกัปลดั

7 โครงการเทศบาลเคลื่อนทึ่ เพือ่เปน็การออก

หนวํยใหบ๎ริการ

ดา๎นตาํงๆ แกํ

ประชาชนในเขต

15 หมูํบา๎น

ในเขต

เทศบาล

  100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดรั๎บ

บริการตาํงๆจาก

เทศบาลฯ โดยไมํ

เสยีเวลามา

ส านกังานเทศบาลฯ

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรม สมัมนา 

และทศันศกึษาดงูานของคณะ

ผ๎ูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 

ผ๎ูน าชุมชนกลุมํตาํงๆ และ

บคุลากรของเทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

เพือ่เพิม่พูนทกัษะ

และ

ประสบการณ์มา

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

1 คร้ัง/ปี   350,000   350,000   350,000    350,000   350,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการไดรั๎บ

ความร๎ูและ

ประสบการณ์

จากการศกึษาดู

งาน

ส านกัปลดั

9 โครงการศนูย์ยุตธิรรมชุมชน

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

เพือ่สงํเสริมการมี

สวํนรํวมของ

ประชาชน

ตลอดปี     50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ความ

โปรํงใสของ

หนวํยงาน

ประชาชนมสีวํน

รํวมในการ

ตรวจสอบเพื่อ

สร๎างความโปรํงใส

ในการปฏบิตังิาน

ส านกัปลดั

10 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูแกํ

ประชาชนเกี่ยวกบัการบงัคบั

ใชก๎ฎหมายตาํงๆ

เพือ่ใหป๎ระชาชน

มคีวามร๎ูความ

เขา๎ใจในกฎหมาย

ทอ๎งถิ่น

ประชาชนใน

เขต

เทศบาลฯ

    30,000     30,000     30,000   30,000     30,000 ผ๎ูผํานการ

อบรมมี

ความเขา๎ใจ

กฎหมาย

ร๎อยละ 80

ประชาชนผ๎ูเขา๎

อบรมมคีวาม

เขา๎ใจในดา๎น

กฎหมายมาก

ย่ิงขึ้น

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 การจดัท าแผนพัฒนา คาํ

สนบัสนนุการจดัท าแผนชุมชน 

แผนด าเนนิงาน รายงาน

ตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาล เทศ

บญัญัตงิบประมาณรายจาํย

ประจ าปฯี

เพือ่ด าเนนิการ

ตามอ านาจหนา๎ที่

 และสร๎างกรอบ

แนวทางในการ

ปฏบิตังิานประจ า

ตลอดปี   100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มกีารด าเนนิการ

ตามอ านาจ

หนา๎ที่และกรอบ

แนวทางการ

ด าเนนิงานที่

ชัดเจน

ส านกัปลดั

12 โครงการดอกดาวเรือง 

ดอกไมส๎เีหลอืงความภกัดี

และนอ๎มร าลกึในพระมหา

กรุณาธคิณุพระบามสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอ

ดลุยเดช

เพือ่ถวายความ

ภกัดแีละนอ๎ม

ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคิณุ

1 คร้ัง/ปี     30,000   -    -    -    -  ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการมคีวาม

ภกัดแีละนอ๎ม

ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคิณุ

ส านกัปลดั

13 โครงการพัฒนาเทศบาล

เปน็องคก์รแหงํการเรียนร๎ู

เพือ่เพิม่พูนทกัษะ

และ

ประสบการณ์มา

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

1 คร้ัง/ปี     30,000   150,000   150,000    150,000   150,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

ผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ

ไดรั๎บความร๎ูและ

ประสบการณ์จาก

การเขา๎รํวม

โครงการ

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการฝึกอบรมสมัมนา

และทศันศกึษาดงูานของ

พนกังาน และลกูจ๎าง

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

เพือ่เพิม่พูนทกัษะ

และ

ประสบการณ์มา

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

1  คร้ัง 250,000  - 300,000  -  - จ านวน

บคุลากร

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

ผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ

น าทกัษะและ

ประสบการณ์มาใช๎

ในการปฏบิตังิาน

ส านกัปลดั

15 โครงการอบรมระบบบญัชี

คอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ทกัษะ

ดา๎นคอมพวิเตอร์

ใหแ๎กผ๎ูํเขา๎รับการ

อบรม

1 คร้ัง/ปี     10,000     10,000     10,000   10,000     10,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

ผ๎ูเขา๎รับการอบรม

น าความร๎ูที่ไดรั๎บใช๎

ใหเ๎กดิประโยชนใ์น

การท างาน

กองคลงั

16 โครงการอบรมระบบบญัชี

คอมพวิเตอร์ขององคก์ร

ปกครองสวํนทอ๎งถิ่น 

(e-LAAS)

เพือ่พัฒนา

สงํเสริมสร๎าง

ความร๎ู ความ

เขา๎ใจ ใหแ๎กํ

พนกังาน

เจ๎าหนา๎ที่ใหม๎ี

ศกัยภาพในการ

ปฏบิตัริาชการ

1 คร้ัง/ปี     10,000   -    -    -    -  ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการมี

ความร๎ู ความ

เขา๎ใจ 

สามารถ

ปฏบิัตงิานใน

ระบบบัญชฯี 

ไดอ๎ยํางถูกตอ๎ง

 ครบถว๎น

พนกังาน

เจ๎าหนา๎ที่มี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจมศีกัยภาพ

ในการปฏบิตัิ

ราชการย่ิงขึ้น

กองคลงั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ู

เกี่ยวกบัการปฏบิตัติาม  พรบ.

การจดัซื้อจดัจา๎งและการ

บริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ.

2560  และระเบยีบที่

เกี่ยวขอ๎งแกเํจา๎หนา๎ที่

ผ๎ูปฏบิตังิานดา๎นพัสดแุละ

คณะกรรมการจดัซื้อจดัจา๎ง

 -เพื่อใหค๎วามร๎ูความ

เขา๎ใจในขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิานดา๎นพัสดุ 

 ตาม  พรบ.และ

ระเบยีบฯ การจัดซื้อ

จัดจา๎งบทบาทหนา๎ที่

ในการเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจา๎ง

1  คร้ัง/ปี     20,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ร๎อยละของผ๎ู

เขา๎รับการ

อบรมมี

ความร๎ูความ

เขา๎ใจเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัด

จา๎งด๎

 -ผ๎ูเขา๎รับการอบรม

มคีวามร๎ูความเขา๎ใจ

ในการปฏบิัตงิาน

ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจา๎ง และ

ระเบยีบที่เกี่ยวขอ๎ง

สามารถปฏบิัตงิาน

ไดอ๎ยํางมี

ประสทิธภิาพ

กองคลงั

18 โครงการปรับปรุงระบบแผน

ที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิ

เพือ่ปรับปรุง

ขอ๎มลูระบบแผน

ที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สนิ

ในเปน็ปจัจุบนั

ตลอดปี     40,000     40,000     50,000   50,000     50,000 ขอ๎มูลพื้นที่ใน

ระบบแผนที่

ภาษแีละ

ทะเบยีน

ทรัพย์สนิเป็น

ปัจจุบัน

สามารถสบืคน๎

ได๎

น าระบบแผนที่ภาษี

และทะเบยีน

ทรัพย์สนิมาใชใ๎น

การประเมนิการ

จัดเก็บภาษแีละ

สามารถใชใ๎นการ

สบืคน๎ขอ๎มูลได๎

กองคลงั

19 จ๎างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการใหบ๎ริการ

ประชาชนและการ

บริการสาธารณะ

ตาํงๆ

ตลอดปี   -      50,000     50,000   50,000     50,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

การด าเนนิงานของ

เทศบาลมี

ประสทิธิภาพและ

สนองความตอ๎งการ

ของประชาชน

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการประชาสมัพันธก์าร

ช าระภาษขีองเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่

ประชาสมัพันธใ์ห๎

ผ๎ูอยํูในขาํยตอ๎ง

ช าระภาษ ี

เกี่ยวกบัขัน้ตอน 

ระยะเวลาในการ

ย่ืนแบบแสดง

รายการและการ

ช าระภาษี

2 คร้ัง/ปี   -      20,000     20,000   20,000     20,000 ผ๎ูอยํูในขาํย

ตอ๎งช าระภาษี

ไดรั๎บความร๎ู 

ความเขา๎ใจ

เกี่ยวกบัภาษี

ทอ๎งถิ่น และ

ลดปญัหา

ลกูหนี้ภาษี

คา๎งช าระ

ผ๎ูอยํูในขาํยช าระ

ภาษดี าเนนิการ

ตามขัน้ตอนและ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไดอ๎ยําง

ถกูตอ๎งและ

เทศบาลฯจัดเกบ็

ภาษไีดอ๎ยํางทั่วถงึ

กองคลงั

21 คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม

ทรัพย์สนิ

เพือ่ใหก๎าร

ประชาสมัพันธ์

ขาํวสารตาํงๆ 

ใหแ๎กปํระชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูํบา๎น

ในเขต

เทศบาล

  200,000   300,000   300,000    300,000   300,000 ร๎อยละของ

ขอ๎มลู

ขาํวสารที่

ประชาชน

ไดรั๎บ

ประชาชนไดรั๎บร๎ู

ขาํวสารตาํงๆ 

อยํางทั่วถงึ

ส านกัปลดั  

กองคลงั

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 อุดหนนุโครงการศนูย์ขอ๎มลู

ขาํวสารและสารสนเทศ

อ าเภอสนัปาุตอง

เพือ่ให ๎อปท. ใน

เขตอ าเภอสนัปาุ

ตองมศีนูย์รวม

ขอ๎มลูขาํวสาร

การจัดซื้อจัดจ๎าง

ตลอดปี     32,000     32,000     32,000   32,000     32,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

อปท. ในอ าเภอ

สนัปาุตองมศีนุย์

รวบรวมขอ๎มลู

ขาํวสารการ

จัดซื้อจัดจ๎าง

ส านกัปลดั

23 อุดหนนุเทศบาลต าบลสนั

ปาุตองตามโครงการบริหาร

จัดการศนูย์ปฏบิตักิารรํวม

ในการชวํยเหลอืประชาชน

ขององคก์รปกครองสวํน

ทอ๎งถิ่น

เพื่อใหก๎ารใหบ๎ริการ

ของสวํนราชการ 

(อปท.) สามารถ

สงํเสริมการ

ชวํยเหลอืประชาชน

ตามอ านาจหนา๎ที่ของ

 อปท.

อุดหนุน

เทศบาลต าบล

สันปาุตองตาม

โครงการ

บริหารจัดการ

ศูนย์

ปฏบิัตกิารรํวม

ในการ

ชวํยเหลอื

ประชาชน

    32,000     32,000     32,000   32,000     32,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดรั๎บ

บริการของสวํน

ราชการ (อปท.) ซึ่ง

สามารถสงํเสริม

การชวํยเหลอื

ประชาชนตาม

อ านาจหนา๎ที่ของ 

อปท.

ส านกัปลดั

24

โครงการประชุม สมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิารเพือ่สร๎างความร๎ู 

 ความเขา๎ใจในกระบวนการ

จัดท าแผนพัฒนาทอ๎งถิ่น  

และการประชาคมหมูํบา๎น

เพือ่จัดท าแผนพัฒนาทอ๎งถิ่น

เพือ่สร๎างความร๎ู 

 ความเขา๎ใจใน

กระบวนการ

จัดท าแผนพัฒนา

ทอ๎งถิ่น

 1 คร้ัง/ปี 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึ

พอใจของ

กลุํมเปาู 

หมายที่เขา๎

รํวมโครงการ

ความร๎ู  ความ

เขา๎ใจใน

กระบวนการ

จัดท า

แผนพัฒนา

ทอ๎งถิ่น

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการปรับปรุง , 

ซอํมแซมระบบเสยีงตามสาย

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

ปรับปรุง , 

ซอํมแซมระบบ

เสยีงตามสาย

เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ระบบเสยีง

ตามสายใน

พื้นที่

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง

  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนในพื้นที่

ไดรั๎บร๎ูขอ๎มมลู

ขาํวสารตาํงๆ

อยํางทั่วถงึ

ส านกัปลดั

26 คาํเบี้ยประกนั เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

เบี้ยประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับรถยนต์

และ

รถจักรยานยนต์

1 คร้ัง/ปี 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับ

รถยนตแ์ละ

รถจักรยานย

นต์

จํายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถ

ยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

ส านกัปลดั  

กองคลงั

27 คาํโฆษณาและเผยแพรํ เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

โฆษณาและ

เผยแพรํขาํวสาร

ทางสื่อและ

สิ่งพมิพต์าํงๆ

ตลอดปี 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ

มสีื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ เพือ่

ประชาสมัพันธ์

ส านกัปลดั  

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 คาํวัสดุ เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 800,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

ส านกัปลดั

29 คาํวัสดุ เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองคลงั

30 คาํเดนิทางไปราชการ เพื่อใหบ๎ุคลากรมี

ความร๎ูเพื่อใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 350,000 350,000 450,000 450,000 450,000 ร๎อยละ

บคุลากรที่

เขา๎รับการ

ฝึกอบรม

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

ส านกัปลดั

31 คาํเดนิทางไปราชการ เพื่อใหบ๎ุคลากรมี

ความร๎ูเพื่อใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ

บคุลากรที่

เขา๎รับการ

ฝึกอบรม

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม

ทรัพย์สนิ

เพื่อใหก๎าร

ประชาสัมพันธ์

ขาํวสารตาํงๆ ใหแ๎กํ

ประชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูํบา๎น

ในเขต

เทศบาล

    40,000   100,000   300,000    300,000   300,000 ร๎อยละของ

ขอ๎มูลขาํวสาร

ที่ประชาชน

ไดรั๎บ

ประชาชนไดรั๎บร๎ู

ขาํวสารตาํงๆ 

อยํางทั่วถงึ

ส านกัปลดั

2 จ๎างเหมาบริการ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชนและ

การบริการ

สาธารณะตาํงๆ

ตลอดปี   -    300,000   600,000    600,000      600,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

ส านกัปลดั

3 คาํวัสดุ เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

ส านกัปลดั

4 คาํบ ารุงรักษาที่ดนิและ

สิ่งกอํสร๎าง

เพื่อใหก๎ารปฏบิัตงิาน

ของเทศบาลมคีวาม

พร๎อมในการ

ปฏบิัตงิานอยํูเสมอ

ตลอดปี   100,000   150,000   150,000    150,000   150,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงานของ

เทศบาลมี

ประสทิธภิาพและ

สนองความตอ๎งการ

ของประชาชน

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.4  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาครูผ๎ูดแูลเดก็/ผ๎ูดแูล

เดก็ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เพือ่ใหบ๎คุลากร

ในสถานศกึษามี

ความร๎ูทกัษะและ

ประสบการณ์

ตลอดปี     20,000     20,000     20,000   20,000     20,000 จ านวน

ผ๎ูเขา๎รํวม

โครงการ

ครูและบคุลากร

น าความร๎ูจาก

การอบรมมา

พัฒนาการสอน

ใหม๎ี

ประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

2 พัฒนาครูและบคุลากร

ทางการศกึษา

เพือ่ใหบ๎คุลากร

ในสถานศกึษามี

ความร๎ู ทกัษะ

และประสบการณ์

ตลอดปี     90,000     90,000     90,000   90,000     90,000 ครูและ

บคุลากรน า

ความร๎ูมา

พัฒนาการ

สอนใหม๎ี

ประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

ครูและบคุลากร

น าความร๎ูจาก

การอบรมมา

พัฒนาการสอน

ใหม๎ี

ประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ระบบอนิเตอร์เนต็ ADSL 

และ LAN

เพือ่ใชต๎รวจสอบ

ขอ๎มลูขาํวสาร

และบริการผ๎ูมา

ตดิตอํราชการ

ตลอดปี   100,000   100,000   100,000    100,000   100,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ไดรั๎บขอ๎มลูตาํงๆ

 จากเว็บไซต์

กองการศกึษา

4 โครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการศกึษาโดยใชโ๎รงเรียน

เปน็ฐานในการพัฒนาทอ๎งถิ่น

เพอืใํหส๎ถานศกึษา

เปน็ฐานในการ

พัฒนาบคุลากร

ทอ๎งถิ่น

1 คร้ัง/ปี  750,000   750,000  750,000    750,000  750,000 นกัเรียน

และ

ประชาชนใน

เขต

นกัเรียนและ

ประชาชนไดรั๎บ

การพัฒนาตาม

อัจฉริยะภาพ

กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

5 คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม

ทรัพย์สนิ

เพือ่ใหก๎าร

ประชาสมัพันธ์

ขาํวสารตาํงๆ 

ใหแ๎กปํระชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูํบา๎น

ในเขต

เทศบาล

    30,000     50,000     80,000   80,000     80,000 ร๎อยละของ

ขอ๎มลู

ขาํวสารที่

ประชาชน

ไดรั๎บ

ประชาชนไดรั๎บร๎ู

ขาํวสารตาํงๆ 

อยํางทั่วถงึ

กองการศกึษา

6 คาํจ๎างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการใหบ๎ริการ

ประชาชนและการ

ใหบ๎ริการสาธารณะ

ตาํงๆ

จ๎างเหมา

บริการ 

(ตลอดป)ี

600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ไมนํอ๎ยกวาํ

ร๎อยละ 60

การปฎบิัตงิานของ 

ทต.บา๎นกลาง (กอง

การศกึษา) มี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 คาํเบี้ยประกนั เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

เบี้ยประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับรถยนต์

และ

รถจักรยานยนต์

1 คร้ัง/ปี 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับ

รถยนตแ์ละ

รถจักรยานย

นต์

จํายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถ

ยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

กองการศกึษา

8 คาํโฆษณาและเผยแพรํ เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

โฆษณาและ

เผยแพรํขาํวสาร

ทางสื่อและ

สิ่งพมิพต์าํงๆ

ตลอดปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ

มสีื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ เพือ่

ประชาสมัพันธ์

กองการศกึษา

9 คาํวัสดุ เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั



211 
 

 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 คาํวัสด ุ (อาหารเสริมนม) เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองการศกึษา

11 คาํเดนิทางไปราชการ เพื่อใหบ๎ุคลากรมี

ความร๎ูเพื่อใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ

บคุลากรที่

เขา๎รับการ

ฝึกอบรม

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองการศกึษา

12 คาํเดนิทางไปราชการ เพื่อใหบ๎ุคลากรมี

ความร๎ูเพื่อใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ

บคุลากรที่

เขา๎รับการ

ฝึกอบรม

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองการศกึษา 

 โรงเรียน

เทศบาล 1

13 คาํบ ารุงรักษาที่ดนิและ

สิ่งกอํสร๎าง

เพือ่ใหก๎าร

ปฏบิตังิานของ

เทศบาลมคีวาม

พร๎อมในการ

ปฏบิตังิานอยํูเสมอ

ตลอดปี   350,000   350,000   400,000    400,000   400,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.5 แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ๎างเหมาบริการ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชนและ

การบริการ

สาธารณะตาํงๆ

ตลอดปี   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กอง

สาธารณสขุฯ

2 คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม

ทรัพย์สนิ

เพือ่ใหก๎าร

ประชาสมัพันธ์

ขาํวสารตาํงๆ 

ใหแ๎กปํระชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูํบา๎น

ในเขต

เทศบาล

  200,000   150,000   150,000    150,000   150,000 ร๎อยละของ

ขอ๎มลู

ขาํวสารที่

ประชาชน

ไดรั๎บ

ประชาชนไดรั๎บร๎ู

ขาํวสารตาํงๆ 

อยํางทั่วถงึ

กอง

สาธารณสขุฯ

3 คาํเบี้ยประกนั เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

เบี้ยประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับรถยนต์

และ

รถจักรยานยนต์

1 คร้ัง/ปี 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับ

รถยนตแ์ละ

รถจักรยานย

นต์

จํายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถ

ยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

กอง

สาธารณสขุฯ

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 คาํโฆษณาและเผยแพรํ เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

โฆษณาและ

เผยแพรํขาํวสาร

ทางสื่อและ

สิ่งพมิพต์าํงๆ

ตลอดปี 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ

มสีื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ เพือ่

ประชาสมัพันธ์

กอง

สาธารณสขุฯ

5 คาํวัสดุ เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กอง

สาธารณสขุฯ

6 คาํบ ารุงรักษาที่ดนิและ

สิ่งกอํสร๎าง

เพือ่ใหก๎าร

ปฏบิตังิานของ

เทศบาลมคีวาม

พร๎อมในการ

ปฏบิตังิานอยํูเสมอ

ตลอดปี   100,000   150,000   150,000    150,000   150,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 คาํเดนิทางไปราชการ เพื่อใหบ๎ุคลากรมี

ความร๎ูเพื่อใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ

บคุลากรที่

เขา๎รับการ

ฝึกอบรม

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ๎างเหมาบริการ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชนและ

การบริการ

สาธารณะตาํงๆ

ตลอดปี  280,000   500,000   500,000    500,000   500,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กองชาํง

2 คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม

ทรัพย์สนิ

เพือ่ใหก๎าร

ประชาสมัพันธ์

ขาํวสารตาํงๆ 

ใหแ๎กปํระชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูํบา๎น

ในเขต

เทศบาล

  300,000   400,000   400,000    400,000      400,000 ร๎อยละของ

ขอ๎มลู

ขาํวสารที่

ประชาชน

ไดรั๎บ

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กองชาํง

3 คาํจัดซื้อวัสดซุอํมแซมถนน

 ที่ดนิและสิ่งกอํสร๎าง

เพือ่จัดซื้อวัสดุ

ซอํมแซมถนน 

ที่ดนิและ

สิ่งกอํสร๎าง

เพื่อให๎

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยําง

สะดวก

ปลอดภยั

  400,000   400,000   400,000    400,000   400,000 ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชนสญัจร

ไปมาอยําง

สะดวกปลอดภยั

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 คาํบ ารุงรักษาที่ดนิและ

สิ่งกอํสร๎าง

เพือ่ใหก๎าร

ปฏบิตังิานของ

เทศบาลมคีวาม

พร๎อมในการ

ปฏบิตังิานอยํูเสมอ

ตลอดปี   300,000   300,000   300,000    300,000   300,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กองชาํง

5 คาํเบี้ยประกนั เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

เบี้ยประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับรถยนต์

และ

รถจักรยานยนต์

1 คร้ัง/ปี 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประกนัภยั

ตาม พ.ร.บ.

ส าหรับ

รถยนตแ์ละ

รถจักรยานย

นต์

จํายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถ

ยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

กองชาํง

6 คาํโฆษณาและเผยแพรํ เพือ่เปน็คาํใชจ๎ําย

โฆษณาและ

เผยแพรํขาํวสาร

ทางสื่อและ

สิ่งพมิพต์าํงๆ

ตลอดปี 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ

มสีื่อสิ่งพมิพ์

ตาํงๆ เพือ่

ประชาสมัพันธ์

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 คาํวัสดุ เพือ่ใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองชาํง

8 คาํเดนิทางไปราชการ เพื่อใหบ๎ุคลากรมี

ความร๎ูเพื่อใหม๎คีวาม

พร๎อมในการ

ใหบ๎ริการประชาชน

ตลอดปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ

บคุลากรที่

เขา๎รับการ

ฝึกอบรม

มคีวามพร๎อมใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชน

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.7  แผนงานพาณิชย์

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ๎างเหมาบริการ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การใหบ๎ริการ

ประชาชนและ

การบริการ

สาธารณะตาํงๆ

ตลอดปี     50,000     50,000     50,000   50,000     50,000 ความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กจิการประปา

2 คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม

ทรัพย์สนิ

เพือ่ใหก๎าร

ประชาสมัพันธ์

ขาํวสารตาํงๆ 

ใหแ๎กปํระชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูํบา๎น

ในเขต

เทศบาล

    35,000     35,000     35,000   35,000     35,000 ร๎อยละของ

ขอ๎มลู

ขาํวสารที่

ประชาชน

ไดรั๎บ

การด าเนนิงาน

ของเทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

และสนองความ

ตอ๎งการของ

ประชาชน

กจิการประปา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา



 

 

แบบ  ผ. 02/1 
โครงการประสานแผน โครงการเกินศักยภาพ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกจิอยํางสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหมํ

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของเมอืงและชนบท

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านพระเจา้ทองทิพย์

1 โครงการกอํสร๎างราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหลก็บา๎นพระเจา๎ทอง

ทพิย์ ม.6 ต.บา๎นกลาง 

ไปบา๎นสนัหาํว

เพือ่ใหป๎ระชาชน

เดนิทางสะดวกและมี

ความปลอดภยัในการ

สญัจร และเพือ่การ

ระบายน้ า

กอํสร๎างราง

ระบายน้ า  คสล.

 กวา๎ง 1.20 

เมตร ลกึ 1.50 

เมตร ยาว 154 

เมตร

  -   1,260,000    1,260,000   -  รางระบาย

น้ าจ านวน 1

 แหงํ

ประชาชน

สามารถ

เดนิทางได๎

สะดวกและ

ปลอดภยัใน

การสญัจร

กองชาํง

2 โครงการปรับปรุงถนน 

Overlay จากปากทางเก๏า

ไมล๎านนาบา๎นพระเจา๎

ทองทพิย์ถงึเขตตดิตอํ

บา๎นสนัหาํว

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

ปรับปรุงถนน

ทางเขา๎เก๏าไม๎

ลานนาไป

บา๎นสนัหาํว

3,500,000    -      -      - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

แบบ ผ. 02/1

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
ตวัชี้วัด

ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านพระเจา้ทองทิพย ์(ต่อ)

3 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 

Over-lay ดว๎ยแอสฟัลท์

ตกิคอนกรีต  บา๎นพระ

เจา๎ทองทพิย์ หมูทํี่ 6 

ต าบลบา๎นกลาง (เขต 

ทต.บา๎นกลาง) เชื่อมบา๎น

สนัหาํว หมูทํี่  7 ต าบล

บา๎นกลาง (เขต อบต.

บา๎นกลาง) อ าเภอสนัปาุ

ตอง จงัหวัดเชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวก

ปลอดภยั

ปรับปรุงผิว

จราจรแบบ 

Over-lay ดว๎ย

แอสฟัลทต์กิคอ

นกรีต)

  -   644,000   -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยั

กองชาํง

4 ปรับปรุงผิวจราจรดว๎ย

แอสฟัลทต์กิ คอนกรีต 

(Overlay) ทางหลวง

ทอ๎งถิ่น  สาย  ชม.ถ.

32-024 บา๎นพระเจา๎

ทองทพิย์ - บา๎นดงกอ๎ม 

 อ าเภอสนัปาุตอง  

จงัหวัดเชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวก

ปลอดภยั

ปรับปรุงผิว

จราจรดว๎ย

แอสฟัลทต์กิ 

คอนกรีต

  -  3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยั

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา



221 
 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านแท่นทอง-ขว่งมืน่

5 โครงการปรับปรุงถนน

 Overlay บา๎นทุงํฟาูบด

 วัดหนองอึ่ง-วัดขวํงมื่น

เพือ่ใหป๎ระชาชน

เดนิทางสะดวกและมี

ความปลอดภยัในการ

สญัจร

ปรับปรุงถนน

 Overlay 

บา๎นทุงํฟาูบด 

วัดหนองอึ่ง-

วัดขวํงมื่น

  -   2,234,400        2,234,400   -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

บ้านต้นกอก

6 โครงการปรับปรุงถนน

 Overlay บา๎นตน๎กอก

 - บา๎นสนักาวาฬ 

ชม.ถ.32-011

เพือ่ใหป๎ระชาชน

เดนิทางสะดวกและมี

ความปลอดภยัในการ

สญัจร

ถนนบา๎นตน๎

กอกถงึบา๎น

สนักาวาฬ 

จ านวน 1 สาย

  -     744,800        744,800   -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

7 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. สายบา๎นตน๎กอก

เชื่อมทางหลวง 108

เพือ่ใหป๎ระชาชน

เดนิทางสะดวกและมี

ความปลอดภยัในการ

สญัจร

ถนนคสล. 

จ านวน 1 สาย

  -   1,065,000   -    -  ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านต้นกอก (ต่อ)

8 ปรับปรุงซอํมแซม

ระบบประปาหมูํบา๎น

แบบบาดาลขนาดใหญํ

 หมูํ 4  บา๎นตน๎กอก 

ต าบลบา๎นกลาง

ปรับปรุงซอํมแซม

ระบบประปาหมูํบา๎น  

แบบบาดาลขนาดใหญํ

  หมูํ  4   บา๎นตน๎กอก

 ต าบลบา๎นกลาง

ปรับปรุง

ซอํมแซม

ระบบประปา

หมูํบา๎น  แบบ

บาดาลขนาด

ใหญํ

 - 688,000  -  - ในพื้นที่มนี้ า

ไวใ๎ชใ๎นการ

อุปโภค  

บริโภคอยําง

เพยีงพอ

ปรับปรุง

ซอํมแซม

ระบบประปา

หมูํบา๎น  แบบ

บาดาลขนาด

ใหญํ

กองชาํง  

เงนิอุดหนนุ

เฉพาะกจิ

บ้านพระเจา้สององค์

9 โครงการลานกฬีา/

สนามกฬีา บา๎นพระ

เจ๎าสององค์

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่ในการออก

ก าลงักาย

ลานกฬีา/

สนามกฬีา

  -   500,000   500,000   -  ลานกฬีา/

สนามกฬีา  

จ านวน  1  

แหงํ

มสีถานที่ออก

ก าลงักาย

ภายในหมูํบา๎น

กองชาํง

10 กอํสร๎างสนามตะกร๎อ 

 2  คอร์ท  ขนาดกวา๎ง 

 18  เมตร  ยาว  20  

เมตร บา๎นพระเจ๎าสอง

องค ์ หมูํที่  8  ต าบล

มะขุนหวาน

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่ในการออก

ก าลงักาย

กอํสร๎าง

สนามตะกร๎อ 

 2  คอร์ท  

ขนาดกวา๎ง  

18  เมตร  

ยาว  20  

เมตร

 - 195,000  -  - ประชาชน

ในพื้นที่ออก

ก าลงักาย

เพิม่ขึ้นร๎อย

ละ  60

มสีถานที่ออก

ก าลงักาย

ภายในหมูํบา๎น

กองชาํง  

เงนิอุดหนนุ

เฉพาะกจิ

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านพระเจา้สององค์ (ต่อ)

11 กอํสร๎างฝายน้ าลน๎   

พ.ศ.2527  จุดที่ 1   

 บา๎นพระเจ๎าสององค ์

 หมูํ  8  ต าบลมะขุน

หวาน  อ าเภอสนัปาุ

ตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ

มนี้ าไวใ๎ชใ๎นการอุปโภค

  บริโภค

สนัฝายสงู 

1.00 เมตร 

ผนงัขา๎งสงู 

2.50 เมตร 

กวา๎ง 6.00 

เมตร

  -  355,000 355,000 355,000 ลดปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

ในฤดูแลง๎ 

และลดปัญหา

น้ าทวํมในฤดูฝน

มแีหลงํกกั

เกบ็น้ า  ไวใ๎ช๎

ในการเกษตร

กองชาํง

12 กอํสร๎างฝายน้ าลน๎   

พ.ศ.2527 จุดที่ 2   

 บา๎นพระเจ๎าสององค ์

 หมูํ  8  ต าบลมะขุน

หวาน  อ าเภอสนัปาุ

ตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ

มนี้ าไวใ๎ชใ๎นการอุปโภค

  บริโภค

สนัฝายสงู 

1.00 เมตร 

ผนงัขา๎งสงู 

2.50 เมตร 

กวา๎ง 6.00 

เมตร

  -  355,000 355,000 355,000 ลดปญัหา

การขาด

แคลนน้ าใน

ฤดแูลง๎ 

และลด

ปญัหาน้ า

ทวํมในฤดฝูน

มแีหลงํกกั

เกบ็น้ า  ไวใ๎ช๎

ในการเกษตร

กองชาํง

13 กอํสร๎างฝายน้ าลน๎   

พ.ศ.2527 จดุที่  3    

บา๎นพระเจา๎สององค ์ หมูํ

  8  ต าบลมะขุนหวาน  

อ าเภอสนัปาุตอง  จงัหวัด

เชยีงใหมํ

มนี้ าไวใ๎ชใ๎นการอุปโภค

  บริโภค

สนัฝายสงู 

1.00 เมตร 

ผนงัขา๎งสงู 

2.50 เมตร 

กว๎าง 6.00 

เมตร

  -  355,000 355,000 355,000 ลดปญัหา

การขาด

แคลนน้ าใน

ฤดแูลง๎ และ

ลดปญัหาน้ า

ทวํมในฤดฝูน

มแีหลงํกกั

เกบ็น้ า  ไวใ๎ช๎

ในการเกษตร

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านพระเจา้สององค์ (ต่อ)

14 โครงการกอํสร๎างราง

ระบายน้ า คสล. 

เหมอืงลอ๎งฟาูผํา บา๎น

พระเจ๎าสององค ์– 

บา๎นพระเจ๎าทองทพิย์

เพือ่ปอูงกนัปญัหาน้ า

ทวํมในพื้นที่

ขนาดกว๎าง 3 

เมตร  ยาว 

994 เมตร  ลกึ

 1.50 เมตร

  -   14,910,000   14,910,000  14,910,000 ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ปอูงกนัปญัหา

น้ าทวํมในพื้นที่

กองชาํง

บ้านทุ่งฟา้บด

15 โครงการปรับปรุงถนน

 Overlay ดา๎นทศิใตข๎า๎ง

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์บ ารุง)

 ถงึบา๎นสนัทราย

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

ปรับปรุงถนน 

ดา๎นทศิใตข๎า๎ง

โรงเรียน

เทศบาล 1

1,800,000    -      -      - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

16 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. จากแยกบา๎นทุงํฟาู

บด ถงึ หนา๎โรงเรียนสนั

ปาุตองวิทยาคม พร๎อม

ทางเทา๎และทางระบายน้ า

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

ถนน คสล.เสน๎

แยกทุงํฟาูบด

ถงึหนา๎

โรงเรียนสนัปาุ

ตอง 1 สาย

5,000,000  - - - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านทุ่งฟา้บด (ต่อ)

17 ปรับปรุงผิวจราจรดว๎ย

แอสฟัลทต์กิ คอนกรีต 

(Overlay) ทางหลวง

ทอ๎งถิ่น  สาย  ชม.ถ.

32-001 (บา๎นทุงํฟาูบด

 - วัดหนองอึ่ง - วัดขวํง

มื่น)  อ าเภอสนัปาุตอง  

จงัหวัดเชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวก

ปลอดภยั

ปรับปรุงผิว

จราจรดว๎ย

แอสฟัลทต์กิ 

คอนกรีต

  -  2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยั

กองชาํง

18 โครงการลานกฬีา/

สนามกฬีา บา๎นทุงํฟาู

บด

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่ในการออก

ก าลงักาย

ลานกฬีา/

สนามกฬีา

  -   500,000       500,000   -  ลานกฬีา/

สนามกฬีา  

จ านวน  1  

แหงํ

ลานกฬีา/

สนามกฬีา  

จ านวน  1  

แหงํ

กองชาํง

นกัเรียนทกุ

คนมคีวาม

ปลอดภยัใน

การสญัจร

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

  ,

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรดว๎ยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต  (Overlay) 

 สายทางหลวงทอ๎งถิ่น 

 สาย  ชม.ถ.32-008 

 เชื่อม  ชม.ถ.32-006

ปรับปรุงผิวจราจรดว๎ย

แอสฟัลทต์กิ คอนกรีต 

 (Overlay)  สายทาง

หลวงทอ๎งถิ่น  สาย  

ชม.ถ.32-008  เชื่อม

  ชม.ถ.32-006

ปรับปรุงผิว

จราจรดว๎ย

แอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต

4,866,015 4,866,015 กองชาํง19 4,866,015 4,866,015

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านท้องฝาย

20 กอํสร๎างตลิ่งริมน้ าแมํ

ขาน บา๎นทอ๎งฝาย

เพือ่ปอูงกนัตลิ่งพัง ตลิ่งริมน้ าขาน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ตลิ่ง 1 แหงํ ตลิ่งไมพํังทลาย กองชาํง

21 โครงการปรับปรุงถนน

ยางพาราดนิซเีมนต ์ 

บา๎นทอ๎งฝาย หมูํที่ 11

 ต.บา๎นกลาง(เขต ทต.

บา๎นกลาง) เชื่อมบา๎น

หนองพันเงนิ หมูํที่ 13

 ต.ยุหวาํ(เขตเทศบาล

ต าบลยุหวาํ)  

อ.สนัปาุตอง จ.เชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวก

ปลอดภยั

กวา๎ง 5 เมตร 

 ยาวประมาณ

  1,300 เมตร

  -   1,252,500   1,252,500  1,252,500 ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

บ้านทุ่งเสี้ยว

22 โครงการขุดเจาะและ

กอํสร๎างระบบประปา

หมูํบา๎นทุงํเสี้ยว

เพือ่ใหม๎นี้ าอุปโภค

และบริโภคอยําง

เพยีงพอ

ขุดเจาะและ

กอํสร๎าง

ระบบประปา

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร๎อยละของ

ผ๎ูใชร๎ะบบ

ประปา

หมูํบา๎น

ประชาชนใน

หมูํบา๎นมนี้ า

อุปโภคและ

บริโภคอยําง

เพยีงพอ

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)

23 โครงการกอํสร๎างคนั

ตลิ่งกั้นน้ าฝายบา๎นทุงํ

เสี้ยว

เพือ่ปอูงกนัและแกไ๎ข

ปญัหาอุทกภยั

คนัตลิ่งกั้นน้ า

ฝายบา๎นทุงํ

เสี้ยว

1,000,000    -      -      - ร๎อยละ

ความพงี

พอใจของ

ประชาชน

ในหมูํบา๎น

สามารถ

ปอูงกนัและ

แกไ๎ขปญัหา

อุทกภยัที่อาจ

เกดิขึ้นได๎

กองชาํง

24 โครงการกอํสร๎างลาน

กจิกรรมบริเวณลาน

หนา๎วัดศรีนวรัฐ(ทุงํ

เสี้ยว)

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่ท ากจิกรรม

ประจ าหมูํบา๎น

ลานกจิกรรม

หมูํบา๎น

700,000    -      -      - ลาน

กจิกรรม1 

แหงํ

ประชาชนมี

ลานกจิกรรม

ประจ าหมูํบา๎น

กองชาํง

25 โครงการกอํสร๎าง

ร๎านคา๎ชุมชนในหมูํบา๎น

ทุงํเสี้ยว

เพือ่ใหม๎ร๎ีานคา๎ชุมชน

หมูํบา๎น

ร๎านคา๎ชุมชน 500,000    -      -      - ร๎านคา๎ชุมชน

 1 แหงํ

ชุมชนมร๎ีานคา๎

ชุมชนของ

หมูํบา๎น

กองชาํง

26 โครงการกอํสร๎างศนูย์

ออกก าลงักายชุมชน

พร๎อมอุปกรณ์ออก

ก าลงักายบา๎นทุงํเสี้ยว

เพือ่ใหป๎ระชาชนมี

สถานที่ออกก าลงักาย

ประจ าหมูํบา๎น

ศนูย์ออก

ก าลงักาย

600,000    -      -      - ร๎อยละของ

ประชาชน

ที่มาใช๎

บริการ

ประชาชนมี

สถานที่ออก

ก าลงักาย

ประจ าหมูํบา๎น

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)

27 โครงการกอํสร๎างตลิ่ง

ริมน้ าแมขําน  บา๎นทุงํ

เสี้ยว  หมูํที่  3  ต าบล

บา๎นกลาง

กอํสร๎างตลิ่งริมน้ าแมํ

ขาน  บา๎นทุงํเสี้ยว  

หมูํที่  3  ต าบลบา๎น

กลาง

กอํสร๎างตลิ่ง

ริมน้ าแมขําน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตลิ่ง 1 แหงํ ตลิ่งไมพํังทลาย กองชาํง

28 โครงการปรับปรุงผิว

จราจร (Overlay)  สาย

สะพานแพะแมปํกุ – 

ถนนสายหลกั  บา๎นทุงํ

เสี้ยว  หมูํที่  3  ต าบล

บา๎นกลาง

โครงการปรับปรุงผิว

จราจร (Overlay)  

สายสะพานแพะแมปํกุ

 – ถนนสายหลกั  

บา๎นทุงํเสี้ยว  หมูํที่  3 

 ต าบลบา๎นกลาง

ปรับปรุงผิว

จราจร 

(Overlay)

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยั

กองชาํง

29 กอํสร๎างระบบประปา

แบบบาดาลขนาดใหญ ํ

 บา๎น  ทุงํเสี้ยว  หมูํ  3 

 ต าบลบา๎นกลาง  

อ าเภอสนัปาุตอง  

จังหวัดเชยีงใหมํ

มนี้ าไวใ๎ชใ๎นการอุปโภค

  บริโภค

กอํสร๎าง

ระบบประปา

แบบบาดาล

ขนาดใหญ ํ 

บา๎นทุงํเสี้ยว

  -  2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปญัหาการ

ขาดแคลน

น้ าในการ

อุปโภค  

บริโภคใน

พื้นที่ลดลง

ร๎อยละ 60

มนี้ าไวใ๎ชใ๎น

การอุปโภค  

บริโภค

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านทุ่งเสี้ยว (ต่อ)

30 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ

สายทุงํเสี้ยว - บา๎นเปยีง

กอํสร๎างถนนเฉลมิพระ

เกยีรตสิายทุงํเสี้ยว - 

บา๎นเปยีง

กอํสร๎างถนน

เฉลมิพระ

เกยีรตสิายทุงํ

เสี้ยว - บา๎น

เปยีง  จ านวน 

 1  สาย

  -    -  5,000,000   -    -  กอํสร๎าง

ถนนเฉลมิ

พระเกยีรติ

สายทุงํเสี้ยว

 - บา๎นเปยีง

  จ านวน  1

  สาย

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

  และมคีวาม

สวยงาม

กองชาํง

31 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ

สายทุงํเสี้ยว - ทาํกาน

กอํสร๎างถนนเฉลมิพระ

เกยีรตสิายทุงํเสี้ยว - 

ทาํกาน

กอํสร๎างถนน

เฉลมิพระ

เกยีรตสิายทุงํ

เสี้ยว - ทาํ

กาน  จ านวน 

 1  สาย

  -    -  5,000,000   -    -  กอํสร๎าง

ถนนเฉลมิ

พระเกยีรติ

สายทุงํเสี้ยว

 - ทาํกาน  

จ านวน  1 

 สาย

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

  และมคีวาม

สวยงาม

กองชาํง

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

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

บ้านปวงสนุก

32 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. เชื่อมระหวาํงเขต

เทศบาลต าบลบา๎น

กลาง และ อบต.บา๎น

กลาง (แนวร้ัวปศสุตัว์) 

บา๎นปวงสนกุ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

กอํสร๎างถนน 

คสล.เชื่อมเขต

 อบต.บา๎น

กลาง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

33 โครงการกอํสร๎างถนน

ลกูรังบดอัด ตั้งแตํ

สะพานขา๎งปาุชา๎ปวง

สนกุถงึสะพานบา๎น

นายวลิาส ไชยหนดุ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

ถนนลกูรังบด

อัด

850,000    -      -      - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

บ้านหนองแท่น

34 โครงการขุดเจาะน้ า

บาดาล เปลี่ยนทอํ

น้ าประปาทัง้หมด 

พร๎อมตดิตั้งถงัเกบ็น้ า

และแทง็คบ์า๎นหนอง

แทนํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอยําง

เพยีงพอ

ขุดเจาะน้ า

บาดาล

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระบบ

น้ าประปาที่

เพยีงพอ

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภค

อยํางเพยีงพอ

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านหนองแท่น (ต่อ)

35 โครงการปรับปรุงถนน

 Overlay จากวทิยาลยั

เกษตรยาวไปถงึวัดแสง

สวาํง

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

ปรับปรุงถนน

จากวทิยาลยั

เกษตรไปวัด

แสงสวาํง

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

36 กอํสร๎างถนน คสล.  

ถนนสายขา๎งปั้มพที ีม.

2 ต.บา๎นกลาง ถงึบา๎น

ทอ๎งฝาย ม.11 ต.บา๎น

กลาง

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

ถนน คสล.

สายขา๎งปั๊ม 

พ.ีท.ีม.2

4,500,000    -      -      - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

37 โครงการขุดเจาะน้ า

บาดาล บา๎นหนองแทนํ

เพือ่ใหม๎นี้ าอุปโภค

และบริโภคอยําง

เพยีงพอ

ขุดเจาะน้ า

บาดาลบา๎น

หนองแทนํ

800,000 800,000 800,000 800,000 ร๎อยละของ

ผ๎ูใชร๎ะบบ

ประปา

หมูํบา๎น

ประชาชนใน

หมูํบา๎นมนี้ า

อุปโภคและ

บริโภคอยําง

เพยีงพอ

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการซอํมสร๎างผิวพารา

แอสฟัลทต์กิคอนกรีตสาย

บา๎นหนองแทนํ หมูทํี่ 2 

(เขตเทศบาลต าบลบา๎น

กลาง)  ต.บา๎นกลาง เชื่อม

บา๎นศาลา หมูทํี่ 11 (เขต

เทศบาลต าบลยุหวาํ) ต.ยุ

หวาํ อ.สันปาุตอง จ.

เชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวก

ปลอดภยั

กวา๎ง 9 เมตร  

ยาวประมาณ  

1,258 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

  หรือพื้นที่รวม

ไมนํอ๎ยกวาํ 

11,322 ตาราง

เมตร

  -   5,110,000    5,110,000  5,110,000 ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

39 โครงการซอํมสร๎างผิว

พาราแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรีต สายบา๎นหนอง

แทนํ หมูทํี่ 2 (เขต

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง)

 ต.บา๎นกลาง เชื่อม บา๎น

หนองสะเรียม   หมูทํี่ 5 

(เขตเทศบาลต าบลยุหวํา) 

ต.ยุหวํา อ.สนัปาุตอง  จ.

เชยีงใหมํ

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวก

ปลอดภยั

ชวํงที ่1  กวา๎ง 5 

เมตร  ยาว  176 

เมตร หนา 0.05 

เมตร

ชวํงที ่2  กวา๎ง 4 

เมตร  ยาว  635 

เมตร หนา 0.05 

เมตร

ชวํงที ่3  กวา๎ง 4 

เมตร  ยาว  805 

เมตร หนา 0.05 

เมตร

หรือพื้นทีร่วมไมํ

นอ๎ยกวาํ 6,640 

ตารางเมตร

  -   2,909,000    2,909,000  2,909,000 ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านป่าสัก

40 กอํสร๎างตลิ่งริมน้ าแมํ

ขาน บา๎นปาุสกั

เพือ่ปอูงกนัตลิ่งพัง ตลิ่งริมน้ าขาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตลิ่ง 1 แหงํ ตลิ่งไมพํังทลาย กองชาํง

41 โครงการกอํสร๎างถนน 

คสล. ถนนสายบา๎นตน๎

กอกเชื่อมบา๎นปาุสกั 

ม.4 บา๎นตน๎กอก

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวก

ปลอดภยั

ถนน กวา๎ง 4 

เมตร ยาว 

654 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร พื้นที่

รวมไมนํอ๎ย

กวาํ 2,616 

ตารางเมตร

1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

ประชาชน

สญัจรไปมา

อยํางสะดวก

ปลอดภยั

กองชาํง

บ้านต้นแหนหลวง

42 กอํสร๎างถนน คสล. 

ถนนหนา๎ปาุชา๎บา๎นตน๎

แหนหลวง – บา๎นปาุสกั

เพือ่ใหป๎ระชาชนสญัจร

ไปมาอยํางสะดวกและ

ปลอดภยั

ถนน คสล.

หนา๎ปาุชา๎

บา๎นตน๎แหน

หลวง

5,000,000    -      -      - ร๎อยละของ

ระยะทางที่

กอํสร๎าง

การสญัจรไป

มามคีวาม

สะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชาํง

43 กอํสร๎างตลิ่งริมน้ าแมํ

ขาน บา๎นตน๎แหนหลวง 

 ม.1  ต.ทาํวังพร๎าว

กอํสร๎างตลิ่งริมน้ าแมํ

ขาน  บา๎นตน๎แหน

หลวง ม.1  ต.ทาํวัง

พร๎าว

กอํสร๎างตลิ่ง

ริมน้ าแมขําน 

 บา๎นตน๎แหน

หลวง

 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอํสร๎างตลิ่ง

  1  แหงํ

เพือ่ปอูงกนั

ตลิ่งพัง

กองชาํง

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา



234 
 

 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านทุ่งแป้ง

44 กอํสร๎างตลิ่งริมน้ าแมํ

ขาน บา๎นทุงํแปงู

เพือ่ปอูงกนัตลิ่งพัง กอํสร๎างตลิ่ง

ริมน้ าแมขําน 

 บา๎นตน๎แหน

หลวง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอํสร๎างตลิ่ง

  1  แหงํ

เพือ่ปอูงกนั

ตลิ่งพัง

กองชาํง

บ้านทุ่งหลุก

45 กอํสร๎างตลิ่งริมน้ าแมํ

ขาน บา๎นทุงํหลกุ

เพือ่ปอูงกนัตลิ่งพัง กอํสร๎างตลิ่ง

ริมน้ าแมขําน 

 บา๎นตน๎แหน

หลวง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอํสร๎างตลิ่ง

  1  แหงํ

เพือ่ปอูงกนั

ตลิ่งพัง

กองชาํง

บ้านม่วงพี่น้อง

46 ปรับปรุงซอํมแซม

ระบบประปาหมูํบา๎น  

แบบบาดาลขนาดใหญํ

หมูํ  4  บา๎นมวํงพีน่อ๎ง 

 ต าบลมะขุนหวาน  

เทศบาลต าบล

ปรับปรุงซอํมแซม

ระบบประปาหมูํบา๎น  

แบบบาดาลขนาดใหญํ

ปรับปรุง

ซอํมแซม

ระบบประปา

หมูํบา๎น

 - 696,000  -  - ในพื้นที่มนี้ า

ไวใ๎ชใ๎นการ

อุปโภค  

บริโภคอยําง

เพยีงพอ

ปรับปรุง

ซอํมแซม

ระบบประปา

หมูํบา๎น  แบบ

บาดาลขนาด

ใหญํ

กองชาํง  

เงนิอุดหนนุ

เฉพาะกจิ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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       1.2  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอํสร๎าง

อาคารเรียน 4 ชัน้ 12

 หอ๎งเรียน แบบตอก

เสาเข็ม (รหสั สน.ศท.

4/12)

เพือ่ใหน๎กัเรียนมอีาคาร

เรียนใชส๎ าหรับจัด

กจิกรรมการเรียนการ

สอน

1 คร้ัง/ปี  13,000,000    13,000,000      13,000,000     13,000,000 ร๎อยละของ

พื้นที่ที่

กอํสร๎าง

นกัเรียนมี

หอ๎งเรียนที่

เพยีงพอ

กอง

การศกึษา 

รร.เทศบาล

 1

2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ๎งเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาดว๎ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  DLTV  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง  

อ าเภอสันปาุตอง  จังหวัด

เชยีงใหมํ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา

ดว๎ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด  เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง  อ าเภอสันปาุ

ตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ

พัฒนาคุณภาพ

การศกึษาดว๎ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

DLTV  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด  

เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง  

อ าเภอสันปาุตอง

  จังหวัดเชยีงใหมํ

 - 30,700 30,700 30,700 เดก็เลก็ใน

สงักดัมี

คณุภาพ

การศกึษาดี

ขึ้นร๎อยละ  

60

พัฒนาคุณภาพ

การศกึษาดว๎ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

DLTV  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด  เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง 

 อ าเภอสันปาุตอง

  จังหวัดเชยีงใหมํ

กอง

การศกึษา  

เงนิอุดหนนุ

เฉพาะกจิ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ
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       1.3  แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศนูย์ขอ๎มลูการ

ทอํงเที่ยวชุมชน

เทศบาลต าบลบา๎น

กลาง  อ าเภอสนัปาุ

ตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ

เพือ่เปน็ศนูย์กลางการ

ประชาสมัพันธส์นบั 

สนนุ สงํเสริม และ

เชื่อมโยงกจิกรรมการ

ทอํงเที่ยวของชุมชน

ศนูย์ขอ๎มลู

การทอํงเที่ยว

ชุมชน

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง

  - 2,729,900 2,729,900 2,729,900 ศนูย์ขอ๎มลู

การ

ทอํงเที่ยว

ชุมชน

เทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง  

จ านวน  1  

แหงํ

เปน็แหลงํศนูย์

ขอ๎มลูการ

ทอํงเที่ยว

ชุมชนเทศบาล

ต าบลบา๎น

กลาง

ส านกัปลดั 

 กองชาํง

2 ศนูย์ขอ๎มลูและสงํเสริม

ศลิปะชุมชน อ าเภอ  

สนัปาุตอง

ศนูย์ขอ๎มลูและ

สงํเสริมศลิปะชุมชน 

อ าเภอสนัปาุตอง

ศนูย์ขอ๎มลู

และสงํเสริม

ศลิปะชุมชน 

อ าเภอสนัปาุ

ตอง  จ านวน 

 1  แหงํ

  -   - 20,000,000   -   -
ศนูย์ขอ๎มลู

และ

สงํเสริม

ศลิปะชุมชน

 อ าเภอสนั

ปาุตอง  

จ านวน  1  

แหงํ

เปน็แหลงํ

ทอํงเที่ยวและ

ศนูย์ขอ๎มลู

และสงํเสริม

ศลิปะชุมชน 

อ าเภอสนัปาุ

ตอง

ส านกัปลดั 

 และกองชาํง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปาูหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผํานมา

ตวัชี้วัด
ผลที่คาดวาํจะ

ไดรั๎บ

หนวํยงาน

รับผิดชอบ

หลกั



 

 

 

แบบ  ผ. 03 
ครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ.03

เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

โต๏ะท างานเหลก็  

4  ฟุต  จ านวน 2

 ตวั

7,800      -    -    -    -  ส านกัปลดั

2 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

โต๏ะวาง

คอมพวิเตอร์  

จ านวน  2  ตวั

3,000       -    -    -    -  ส านกัปลดั

3 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

เพยีงพอตอํการใช๎

งานในหอ๎งประชุม

โต๏ะโฟเมกา๎ ขาว 

ไมต๎นั ขนาด 

60x180x75 

ซม. จ านวน 30 

ตวั

45,000     -    -    -    -  ส านกัปลดั

4 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เกา๎อี้ท างาน  

จ านวน  3  ตวั

4,500       -    -    -  ส านกัปลดั

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

เพยีงพอกบัการใช๎

งานในอาคาร 

หอประชุมส านกังาน

เทศบาลต าบลบา๎น

กลาง

พัดลมตดิผนงั

ขนาด 18 นิ้ว 

ควบคมุการ

ท างานดว๎ยรีโมท

คอนโทรล จ านวน

 5 ตวั

10,890    -    -    -    -  ส านกัปลดั

6 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

คอมพวิเตอร์ 

จ านวน 3 เคร่ือง

66,000     -    -    -    -  ส านกัปลดั

7 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ใชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

จอคอมพวิเตอร์ 

จ านวน 1 ตวั

4,000       -    -    -    -  ส านกัปลดั

8 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพยีงพอตอํการใชง๎าน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction 

แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet) จ านวน 2

 ตวั

15,400    -    -    -    -  ส านกัปลดั

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟาู เพือ่ใชใ๎นการ

ประชาสมัพันธ์

ระบบเสยีงตาม

สายภายใน

ส านกังาน จ านวน

 1 ชุด

67,400    -    -    -  ส านกัปลดั

10 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใชใ๎นการ

บนัทกึภาพ

เหตกุารณ์ตาํงๆ เพือ่

ความปลอดภยัใน

ทรัพย์สนิของทาง

ราชการ

กลอ๎งโทรทศัน์

วงจรปดิ จ านวน 

8 ตวั

77,944   -    -    -    -  ส านกัปลดั

11 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

โต๏ะประชุมชุดเลก็ 

  พร๎อมชุดเกา๎อี้  

 6 ตวั

12,400    -    -    -    -  ส านกัปลดั

12 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

โต๏ะท างานเหลก็  

3  ฟุต  จ านวน 1

 ตวั

4,500       -    -    -    -  ส านกัปลดั

13 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานภายใน

องคก์ร

พัดลมตดิผนงั  

จ านวน  5  เคร่ือง

      6,300   -    -    -    -  ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ์ื่นฯ เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานภายในพื้นที่

กระจกโคง๎  

จ านวน  7  จุด

    24,500   -    -    -    -  ส านกัปลดั

15 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ์ื่นฯ เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานภายในพื้นที่

สัญญาณไฟกระพริบ 

(สัญญาณไฟจราจร) 

 จ านวน  3  จุด

    43,500   -    -    -    -  ส านกัปลดั

16 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานภายใน

องคก์ร

คอมพวิเตอร์  

จ านวน  1  เคร่ือง

    22,000   -    -    -    -  ส านกัปลดั

17 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์าน

บา๎นงานครัว

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

เคร่ืองท าน้ าร๎อน -

 เย็น จ านวน 1 

เคร่ือง

      4,990   -    -    -    -  ส านกัปลดั

18 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

โทรทศัน ์ จอ

ขนาด  49  นิ้ว    

  จ านวน  1  

เคร่ือง

   17,500   -    -    -    -  ส านกัปลดั

19 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

โปรเจคเตอร์  

จ านวน  1  เคร่ือง

    42,500   -    -    -    -  ส านกัปลดั

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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เปาูหมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์

ส าหรับงาน

ประมวลผล  

จ านวน  1  เคร่ือง

  -      16,000   -    -  ส านกั

ปลดัเทศบาล 

 งานทะเบยีน

21 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เกา๎อี้ส านกังาน

จ านวน  2  ตวั

  -        3,000   -    -    -  ส านกั

ปลดัเทศบาล

22 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ

และขนสงํ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

รถยนตส์ี่ประตู

ส านกั

ปลดัเทศบาล

จ านวน  1  คนั

  -   729,000   -    -    -  ส านกัปลดั

23 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

เคร่ืองพมิพช์นดิ

เลเซอร์ หรือชนดิ 

LED  ขาวด า 

จ านวน 1 เคร่ือง

  -        2,600   -    -    -  ส านกัปลดั

24 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เกา๎อี้ส านกังาน  

(เกา๎อี้ผ๎ูบริหาร)

จ านวน  1  ตวั

  -        3,300   -    -    -  ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟาูและวทิยุ

 -เพือ่ใชค๎รุภณัฑใ์น

การปฏบิตังิานของ

องคก์ร

ระบบเสยีงตาม

สายภายใน

ส านกังานจ านวน 

 1  ชุด

  -      76,650   -    -    -  ส านกัปลดั

26 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่ใชค๎รุภณัฑใ์น

การปฏบิตังิานของ

องคก์ร

คอมพวิเตอร์แทป็

เลต็จ านวน  1  

เคร่ือง

  -      21,000   -    -    -  ส านกัปลดั

27 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

อุปกรณ์อาํนบตัร

แบบอเนกประสงค์

 (Smart  Card  

Reader)  จ านวน 

 6  เคร่ือง

   - 4,200 4,200    -    - ส านกัปลดั

28 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

พัดลมตดิผนงั  

ขนาด  16  นิ้ว  

จ านวน  7  ตวั

   - 16,030    -    -    - ส านกัปลดั

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

โต๏ะท างาน เหลก็ 

4 ฟุต จ านวน 1 

ตวั

      4,500       4,500   -    -    -  กองคลงั

30 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

โต๏ะวาง

คอมพวิเตอร์ 

จ านวน 2 ตวั

      4,800   -    -    -    -  กองคลงั

31 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เกา๎อี้พนกัพงิ

ลอ๎เลื่อน จ านวน 

1 ตวั

      1,700   -    -        1,590       1,590 กองคลงั

32 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

ตู๎เกบ็เอกสารบาน

เลื่อนกระจก 4 

ฟุต จ านวน 1 ใบ

  -        3,500   -    -    -  กองคลงั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เกา๎อี้พนกัพงิ

ลอ๎เลื่อน จ านวน 

2 ตวั

  -        3,000   -    -    -  กองคลงั

34 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

ตู๎เหลก็เกบ็เอกสาร

 2 บาน จ านวน 7

 ใบ

    33,000     33,000     38,500     33,000     33,000 กองคลงั

35 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

ตู๎เหลก็เกบ็เอกสาร

 4 ชัน้ จ านวน 1 

ใบ

4,000           3,500   -    -    -  กองคลงั

36 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

ฉากกั้นโต๏ะ 5,000       -    -    -    -  กองคลงั

37 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

คอมพวิเตอร์

ส าหรับงาน

ส านกังานจ านวน 

1 เคร่ือง

16,000       16,000     17,000   -    -  กองคลงั

38 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑส์ า

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction ชนดิ

เลเซอร์หรือชนดิ 

LED สี

3,300        17,000   -    -    -  กองคลงั

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส ารวจ

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส ารวจไวใ๎ชใ๎นการ

ปฏบิตังิาน

เทปวัดระยะ ยาว 

100 เมตร

      5,000   -    -    -    -  กองคลงั

40 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เกา๎อี้พนกัพงิ

ลอ๎เลื่อน จ านวน 

3 ตวั

  -        3,000      4,770   -    -  กองคลงั

41 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์

มคีรุภณัฑก์ู๎ชพีกู๎ภยั

ใชใ๎นการใหบ๎ริการ

ประชาชน

เปลล าเลยีงผ๎ูปวุย

พร๎อมอุปกรณ์ 

จ านวน 1 ชุด

8,000       -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

42 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์

มคีรุภณัฑก์ู๎ชพีกู๎ภยั

ใชใ๎นการใหบ๎ริการ

ประชาชน

เคร่ืองวัดความดนั

แบบอัตโนมตัชินดิ

มอืถอื จ านวน 1 

ชุด

2,450       -    -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

43 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์

มคีรุภณัฑก์ู๎ชพีกู๎ภยั

ใชใ๎นการใหบ๎ริการ

ประชาชน

เคร่ืองวัดระดบั

น้ าตาลในเลอืด

ชนดิเชื่อมตอํกบั

คอมพวิเตอร์ได ๎

จ านวน 1 ชุด

2,800      -    -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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44 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์

มคีรุภณัฑก์ู๎ชพีกู๎ภยั

ใชใ๎นการใหบ๎ริการ

ประชาชน

เคร่ืองวัดความ

อิ่มตวัของ

ออกซเิจนภายใน

เลอืดชนดิมอืถอื 

จ านวน 1 ชุด

12,840    -    -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

45 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองเชื่อม

อาร์กอนกระแส

เชื่อม  200  

แอมป ์ จ านวน 1 

เคร่ือง

  -        4,050   -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

46 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ คาํ

บ ารุงรักษา

และปรับปรุง

ครุภณัฑ์

เพือ่ใหก๎ารปฏบิตังิาน

ของเทศบาล  มี

ความพร๎อมในการ

ปฏบิตังิานอยํูเสมอ

ในการใหบ๎ริการแกํ

ประชาชนในพื้นที่

บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์

  250,000   250,000   250,000   250,000   250,000 งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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47 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

กอํสร๎าง

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองอัดอากาศ

หรือเคร่ืองปั๊มลม 

 จ านวน  1  เคร่ือง

  -      41,500   -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

48 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟาูและวทิยุ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองชาร์ต

แบตเตอร์ร่ี  

จ านวน  1  เคร่ือง

  -        2,840   -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

49 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การแพทย์

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร
รถเข็นส าหรับ

ผ๎ูปวุยส าหรับ

รถพยาบาลปรับ

นั่ง - นอน ได ๎ 

จ านวน  1  ตวั

  -    37,000   -   -   - งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

50 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชอ๎ านวยความ

สะดวกในการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองปรับอากาศ

และแยกสวํน 

ชนดิตดิผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ)

 ขนาดไมตํ่ ากวาํ 

12,000 บทียูี

  -      17,000   -    -    -  งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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51 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ คาํ

บ ารุงรักษา

และปรับปรุง

ครุภณัฑ์

เพือ่ใหก๎ารปฏบิตังิาน

ของเทศบาล  มี

ความพร๎อมในการ

ปฏบิตังิานอยํูเสมอ

ในการใหบ๎ริการแกํ

ประชาชนในพื้นที่

บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์

  -    150,000   150,000   150,000   150,000 งานพัฒนา

ชุมชน   

ส านกัปลดั

52 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ

และขนสงํ

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

รถรางบริการ    

ไมนํอ๎ยกวาํ  25   

 ที่นั่ง จ านวน       

   1  คนั

  - 594,033   -   -   - งานพัฒนา

ชุมชน   

ส านกัปลดั

53 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

ตู๎เหลก็แบบ  2  

บาน  จ านวน  2 

 ตู๎ตู๎ละ  5,500  

บาท

  - 11,000   -   -   - งานพัฒนา

ชุมชน   

ส านกัปลดั

54 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ดนตรีและ

นาฎศลิป์

เพือ่เปน็กจิกรรม

ส าหรับนกัเรียนใน

การเลนํวงดนตรี

เคร่ืองวงดริุยางค์   500,000   500,000   500,000   500,000   - กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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55 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

คอมพวิเตอร์

พกพา (Note book)

 จ านวน 2 เคร่ือง

30,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

56 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

โต๏ะเลคเชอร์ 

จ านวน 100 ตวั

100,000      -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

57 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

โต๏และเกา๎อี้

นกัเรียน

ระดบัประถม 

จ านวน 60 ชุด

90,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

58 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

เคร่ืองปรับอากาศ

ภายในหอ๎งเรียน 4

 เคร่ือง

120,000      -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

59 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

โปรเจคเตอร์ 

จ านวน 2 เคร่ือง

40,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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60 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

เคร่ืองฉายทบึแสง

 จ านวน 2 เคร่ือง

50,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

61 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

เคร่ืองโทรทศัน ์

จ านวน 2 เคร่ือง

40,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

62 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

ชัน้วางหนงัสอื 

จ านวน 4 หลงั

40,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

63 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

ตู๎เหลก็ จ านวน 2

 บาน

14,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

64 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

โต๏ะและเกา๎อี้

ส าหรับครู จ านวน

 4 ชุด

20,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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65 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟาู เพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน

ใหม๎ปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

เคร่ืองขยายเสยีง 

พร๎อมล าโพง 

จ านวน 2 เคร่ือง

40,000     -    -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

66 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานภายใน

องคก์ร

เตน็ทท์รงโคง๎  

จ านวน  1  หลงั

    62,000   -    -    -    -  กองการศกึษา

67 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ คาํ

บ ารุงรักษา

และปรับปรุง

ครุภณัฑ์

เพือ่ใหก๎ารปฏบิตังิาน

ของเทศบาล  มี

ความพร๎อมในการ

ปฏบิตังิานอยํูเสมอ

ในการใหบ๎ริการแกํ

ประชาชนในพื้นที่

บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์

  100,000   100,000   100,000   -    -  กองการศกึษา

68 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

เคร่ืองปร้ินเตอร์

แบบเลเซอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

  -        7,900   -    -    -  กองการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ คาํ

บ ารุงรักษา

และปรับปรุง

ทรัพย์สนิ

เพื่อใหก๎ารปฏบิัตงิานของ

เทศบาล  มคีวามพร๎อม

ในการปฏบิัตงิานอยํูเสมอ

ในการใหบ๎ริการแกํ

ประชาชนในพื้นที่

บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงทรัพย์สนิ

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 กองการศกึษา

70 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์แบบ

พกพา (Note book)

 จ านวน 1 เคร่ือง

  -      16,000   -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

71 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เกา๎อี้ส านกังาน

จ านวน  2  ตวั

  -        2,000   -    -    -  กองการศกึษา

72 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ 

จ านวน  31  

เคร่ือง

  -    496,000   -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

ตูเ๎หลก็เกบ็เอกสาร 

 2  บาน  เปดิ

จ านวน  2 หลงั

  -      11,000   -    -    -  กองการศกึษา

74 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ าฟ

ฟาูและวทิยุ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

โทรทศันแ์อลอดี ี

จอขนาดไมนํอ๎ย

กวาํ 48 นิ้ว 

จ านวน   2 เคร่ือง

  -      26,200   -    -    -  กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

75 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ าฟ

ฟาูและวทิยุ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองเลนํดวีดี ี

จ านวน 2 เคร่ือง

  -        4,000   -    -    -  กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

76 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองมลัตมิเีดยี

โปรเจคเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

  -      13,300   -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

77 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ าฟ

ฟาูและวทิยุ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองขยายเสยีง

พร๎อมไมค ์จ านวน

 2 เคร่ือง

  -      10,000   -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1 /

ศดพ.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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78 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์าน

บา๎นงานครัว

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เตาไมโครเวฟ  

จ านวน  1  เคร่ือง

  -      13,000   -    -    -  กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

79 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์าน

บา๎นงานครัว

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองซกัผ๎า ขนาด

 15 kg. จ านวน 1

 เคร่ือง

  -      18,000   -    -    -  กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

80 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองฉายภาพ 3

 มติ ิจ านวน 1 

เคร่ือง

  -      20,800   -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

81 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

จอภาพชนดิ

มอนเิตอร์ 100 

นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง

  -        9,500   -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

82 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 24,000 

BTU จ านวน 2 

เคร่ือง

  -      64,800   -    -    -  กองการศกึษา

 โรงเรียน

เทศบาล 1

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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83 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 32,000 

BTU จ านวน 3 

เคร่ือง

  -    126,900   -    -    -  กองการศกึษา

 ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

84 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การศกึษา

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

ชุดเคร่ืองเลนํสนาม   -    300,000   -    -    -  กองศกึษา

85 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การศกึษา

 -เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิาน (ใชเ๎คร่ือง

เลนํสนามเพือ่ฝึก

ทกัษะประสบการณ์

ใหแ๎กเํดก็เลก็

ชุดเคร่ืองเลนํ

สนาม -ชงิชา๎

คูํสไลเดอร์  1  ชุด

 - อุโมงคบ์า๎น

กระดานลื่น  1  ชุด

   58,315   300,000   300,000   300,000   300,000 กองการศกึษา

86 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

 -เพื่อใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร  

(เพื่อสงํเสริมการจดั

กจิกรรมการเรียนการ

สอนใหก๎บัเดก็เลก็

โทรทศันแ์อล อ ีด ี

(LED  TV)  ขนาด 

 55  นิ้ว  จ านวน 

 1  เคร่ือง

  -     26,500   -   -   - กองการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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87 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การศกึษา

 -เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานของกอง

การศกึษา เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง  

(ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ในพื้นที่เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง)

ชุดอุปกรณ์

ส าหรับหอ๎งเรียน

โครงการพัฒนา

คณุภาพ

การศกึษาดว๎ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV

  -    30,700    30,700    30,700    30,700 กองการศกึษา

  (เงนิอุดหนนุ

เฉพาะกจิ)

88 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การศกึษา

 -เพือ่สนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานของกอง

การศกึษา เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง  

(ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ในพื้นที่เทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง)

ชุดอุปกรณ์

ส าหรับหอ๎งเรียน

โครงการพัฒนา

คณุภาพ

การศกึษาดว๎ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV

  -    30,700    30,700    30,700    30,700 กองการศกึษา

  (เงนิอุดหนนุ

เฉพาะกจิ)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)



257 
 

 

เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

  (เพือ่สงํเสริมการ

จัดกจิกรรมการเรียน

การสอนใหก๎บัเดก็เลก็

โทรทศันแ์อล อ ีด ี

(LED  TV)  ขนาด 

 55  นิ้ว  จ านวน 

 1  เคร่ือง

  -     26,500   -   -   - กองการศกึษา

90 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  

ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาด

ไมนํอ๎ยกวาํ 19 นิ้ว)  

เคร่ืองละ  17,000 

 บาท    จ านวน  6  

เคร่ือง

   -   102,000    -    -    - กองการศกึษา

91 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

เพือ่ใชใ๎นงานสงํเสริม

สขุภาพและควบคมุ

โรค

เคร่ืองพนํหมอก

ควัน จ านวน  1  

เคร่ือง

   78,000    78,000    78,000   -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

92 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ

และขนสงํ

เพือ่ใชจ๎ัดเกบ็ขยะใน

ชุมชน

รถขยะเทศบาลฯ   2,119,000   -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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93 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

เพือ่เปน็การบริการ

ประชาชนในพื้นที่

เคร่ืองปัน่ขนสกุร   1,200,000   -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

94 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑส์ า

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์

ส านกังาน

    16,000   -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

95 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction 

แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet)

      4,300   -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

96 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์าน

บา๎นงานครัว

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑง์าน

บา๎นงานครัวไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

ผ๎ามาํน     14,656   -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

97 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

พัดลมผนงั       5,580   -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

98 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

พัดลมดดูอากาศ 6,550       -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เคร่ืองส ารองไฟ 9,000       -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

100 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ คาํ

บ ารุงรักษา

และปรับปรุง

ครุภณัฑ์

เพือ่ใหก๎ารปฏบิตังิาน

ของเทศบาล  มี

ความพร๎อมในการ

ปฏบิตังิานอยํูเสมอ

ในการใหบ๎ริการแกํ

ประชาชนในพื้นที่

บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์

  550,000   800,000   800,000   800,000   800,000 กอง

สาธารณสขุฯ

101 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

เทอร์โมมเิตอร์

แบบอนิฟาเรต  

สามารถใชแ๎สง

อนิฟาเรตในการ

วัดอุณภมู ิ จ านวน

  2  เคร่ือง

      5,467   -   -   -   - กอง

สาธารณสขุฯ

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์  ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

ฉากกัน้หอ๎งชนดิ

แผํนทบึคร่ึงกระจก

ใส พร๎อมอุปกรณ์ 

ขนาดกว๎างไมนํอ๎ย

กวํา 100 ซม. สงู

ไมนํอ๎ยกวํา 120  

ซม.  จ านวน  2  ชิ้น

  และขนาดกว๎างไมํ

นอ๎ยกวํา 80ซม. สงู

ไมนํอ๎ยกวํา 120 

ซม. จ านวน 4 ชิ้น

    22,000   -    -    -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

103 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟาูและวทิยุ

เพือ่ใชใ๎นการ

บนัทกึภาพ

เหตกุารณ์ตาํงๆ เพือ่

ความปลอดภยัใน

ทรัพย์สนิของทาง

ราชการ

กลอ๎งโทรทศัน์

วงจรปดิ จ านวน 

8 ตวั

  -    -     79,203   -    -  กอง

สาธารณสขุฯ

104 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ

และขนสงํ

เพือ่ส าหรับใช๎

ปฏบิตังิานราชการ

รถแบค็โฮ   2,800,000   -    -    -    -  กองชาํง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ

และขนสงํ

เพือ่ส าหรับใช๎

ปฏบิตังิานราชการ

รถบรรทกุ 6 ลอ๎

เททา๎ย

  1,980,000   -    -    -    -  กองชาํง

106 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟาู เพือ่ใชเ๎ปน็เคร่ืองมอื

อ านวยความสะดวก

ที่ใชป๎ฏบิตังิานราชการ

ไมด๎งึฟวิส ์จ านวน

 1 อัน

20,000     -    -    -    -  กองชาํง

107 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองเจาะ

คอนกรีต (แบบ

กระแทก) จ านวน

 1 เคร่ือง

  -      55,000   -    -    -  กองชาํง

108 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองเจาะ

คอนกรีต (คอร่ิง) 

พร๎อมหวัเจาะ

  -      98,000   -    -    -  กองชาํง

109 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

ตู/๎เคร่ืองเชื่อม

ไฟฟาู  พร๎อม

อุปกรณ์ 1 เคร่ือง

  -        9,000   -    -    -  กองชาํง

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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เปาูหมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ

เคร่ืองพมิพ ์ 

จ านวน  3  เคร่ือง

  -      24,000   -    -    -  กองชาํง

111 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองตดัคอนกรีต

  จ านวน  1  

เคร่ือง

  -      25,000   -    -    -  กองชาํง

112 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

สวาํนไฟฟาู 

จ านวน  1  เคร่ือง

  -        8,500   -    -    -  กองชาํง

113 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เคร่ืองลบัคมเลื่อย

ไฟฟาู จ านวน 1 

เคร่ือง

  -        1,500   -    -    -  กองชาํง

114 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ

และขนสงํ

 -เพือ่มคีรุภณัฑ ์ ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

รถยนตส์ี่ประต ู

จ านวน  1  คนั

  -   729,000   -    -    -  กองชาํง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

ปั๊มน้ าลกึ 

Submersible Pump 

 ขนาดสบูน้ าไมนํอ๎ย

กวํา 9 ลกูบาศก์

เมตรตอํชั่วโมง 

พร๎อมสายไฟและ

อุปกรณ์  จ านวน  1

  ชุด  จ านวน  2  

เคร่ือง

  -     86,000   -   -   - กองชาํง

116 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส ารวจ

เพือ่ใชเ๎ปน็เคร่ืองมอื

อ านวยความสะดวก

ที่ใชป๎ฏบิตังิานราชการ

ลอ๎วัดระยะแบบ

ลอ๎ลาก จ านวน 1

 อัน

    10,000   -    -    -    -  กองชาํง

117 แผนงานพาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

ปั้มน้ าลกึ 

(Submersible 

Pump) จ านวน 2 

ชุด

90,000     -    -    -    -  กองชาํง     

กจิการประปา

118 แผนงานพาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์  ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

เคร่ืองสบูน้ า  

(submersible)  

จ านวน  2  เคร่ือง

    86,000   -    -    -    -  กองชาํง งาน

กจิการประปา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์  ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifuntion แบบ

ฉดีหมกึพร๎อม

ตดิตั้งถงัหมกึพมิพ์

  จ านวน  2  

เคร่ือง

 -  - 16,000  -  - กองคลงั

120 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์  ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifuntion 

เลเซอร์หรือ LED  

ขาวด า  จ านวน  

1  เคร่ือง

 -  - 9,000  -  - กองคลงั

121 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ ์  ไว๎

ใชใ๎นการปฏบิตังิาน
เคร่ืองสแกนเนอร์ 

 ส าหรับงานเกบ็

เอกสาร  จ านวน 

 1  เคร่ือง

 -  - 18,000  -  - กองคลงั

122 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

โต๏ะท างานเหลก็  

จ านวน 1 ตวั

  -    -  4,500       -    -  ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เกา๎อี้ท างาน  

จ านวน  1  ตวั

  -    -        1,500   -    -  ส านกัปลดั

124 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  

ส าหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่  

1  (จอขนาดไมนํอ๎ย

กวาํ  19  นิ้ว)

   -    -     22,000    -    - ส านกัปลดั

125 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction 

แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet)  จ านวน 1

 เคร่ือง

   -    -       7,900    -    - ส านกัปลดั

126 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

โต๏ะวาง

คอมพวิเตอร์ 

จ านวน 1 ตวั

  -    -        1,200   -    -  ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)



266 
 

 

เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  (งานวางแผน

สถติแิละวชิาการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  

ส าหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่  

1  (จอขนาดไมนํอ๎ย

กวาํ  19  นิ้ว)

   -    -     22,000    -    - ส านกัปลดั

128 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  (งานวางแผน

สถติแิละวชิาการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction 

แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet)  จ านวน 1

 เคร่ือง

   -    -       7,900    -    - ส านกัปลดั

129 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์าน

บา๎นงานครัว

มคีรุภณัฑเ์พือ่ใชใ๎น

การปฏบิตังิาน

เคร่ืองลวกและขูด

ขน , ปัน่ขนสกุร  

จ านวน  1  เคร่ือง

  -    -    -    1,050,300   -  กอง

สาธารณสขุฯ

130 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ

และขนสงํ

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

รถบรรทกุ (ดเีซล)

 ขนาด 6 ตนั 6 

ลอ๎ แบบบรรทกุน้ า

  (ใชด๎บัเพลงิ)

  -   -   2,500,000   -   - งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

131 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

เคร่ืองสบูน้ า  

จ านวน  1  เคร่ือง

  -   -        11,000   -   - งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

132 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

เคร่ืองดดูฝุุน  

จ านวน  1  เคร่ือง

  -   -        13,000   -   - งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

133 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

เคร่ืองอัดฉดีน้ า

แรง จ านวน  1  

เคร่ือง

  -   -          2,300   -   - งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

134 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟาูและวทิยุ

เพือ่ใชใ๎นการ

บนัทกึภาพ

เหตกุารณ์ตาํงๆ เพือ่

ความปลอดภยัใน

ทรัพย์สนิของทาง

ราชการ

กลอ๎งโทรทศัน์

วงจรปดิ จ านวน 

3 จุด

  -   - 490,700   -   - งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

135 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟาูและวทิยุ

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

ชุดไมโครโฟนตั้ง

โต๏ะหอ๎งประชุม  

จ านวน  1  ชุด

  -   - 53,000   -   - ส านกัปลดั

136 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

พัดลมไอเย็น  

จ านวน  4  เคร่ือง

  -   - 80,000   -   - ส านกัปลดั

137 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟาูและวทิยุ

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

ระบบเสยีงตาม

สายภายใน

ส านกังาน

  -     84,100   -   -   - ส านกั

ปลดัเทศบาล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

138 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โรงงาน

 -เพือ่ใชใ๎นการ

ปฏบิตังิานขององคก์ร

เคร่ืองเชื่อม

อาร์กอน จ านวน 

 1 เคร่ือง

  -    13,803   -   -   - งานปอูงกนัฯ 

ส านกัปลดั

139 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

โต๏ะท างานเหลก็  

จ านวน 1 ตวั

  -    -  4,500       -    -  ส านกัปลดั

140 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑ์

ส านกังานไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตังิาน

โต๏ะวาง

คอมพวิเตอร์ 

จ านวน 1 ตวั

  -    -        1,200   -    -  ส านกัปลดั

141 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์

ส านกังาน

มคีรุภณัฑส์ านกังาน

ใชใ๎นการปฏบิตัิ

ราชการ

เกา๎อี้ท างาน  

จ านวน  1  ตวั

  -    -        1,500   -    -  ส านกัปลดั

142 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  

ส าหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่  

1  (จอขนาดไมนํอ๎ย

กวาํ  19  นิ้ว)

   -    -     22,000    -    - ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

143 แผนงานสร๎างความ

เขม๎แข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction 

แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet)  จ านวน 1

 เคร่ือง

   -    -       7,900    -    - ส านกัปลดั

144 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  (งานวางแผน

สถติแิละวชิาการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  

ส าหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่  

1  (จอขนาดไมนํอ๎ย

กวาํ  19  นิ้ว)

   -    -     22,000    -    - ส านกัปลดั

145 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  (งานวางแผน

สถติแิละวชิาการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

 -เพือ่มคีรุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ไวใ๎ชใ๎น

การปฏบิตัริาชการ  

และบริการประชาชน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction 

แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet)  จ านวน 1

 เคร่ือง

   -    -       7,900    -    - ส านกัปลดั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน
เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

ตู๎เหลก็แบบ 2 

บานจ านวน 4 หลงั

   -    -     22,000    -    - กองการศกึษา

147 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

เคร่ืองปรับอากาศ

 แบบแยกสวํน

แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 

30,000 บทียูี

จ านวน  8  เคร่ือง

   -    -   321,600    -    - กองการศกึษา

148 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

เคร่ืองปรับอากาศ

 แบบแยกสวํน

แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 

20,000 บทียูี

จ านวน 4 เคร่ือง

   -    -   122,400    -    - กองการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

149 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

โต๏ะท างานเหลก็ 

ขนาด 4 ฟุต  

จ านวน 4  ตวั

   -    -     18,800    -    - กองการศกึษา

150 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

เกา๎อี้ส านกังาน  

จ านวน  4 ตวั

   -    -       5,160    -    - กองการศกึษา

151 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

โต๏ะเกา๎อี้นกัเรียน

ระดบั

ประถมศกึษา  

จ านวน  60  ตวั

   -    -     66,000    -    - กองการศกึษา

152 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

โต๏ะเกา๎อี้แลคเชอร์

  จ านวน 100 ตวั

   -    -     69,000    -    - กองการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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153 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในหอ๎งสมดุโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุงํฟาู

บดราษฎร์บ ารุง)

ชัน้วางหนงัสอื  

จ านวน 4  หลงั

   -    -     19,200    -    - กองการศกึษา

154 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

เคร่ืองฉายภาพ   

 3 มติ ิ จ านวน   

 2  เคร่ือง

   -    -     40,000    -    - กองการศกึษา

155 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

เคร่ืองมลัตมิเีดยี

โปรเจคเตอร์  

ระดบั SVGA  

ขนาด 3,000 

ANSI Lumens 

จ านวน  2  เคร่ือง

   -    -     28,200    -    - กองการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

156 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

โฆษณาและ

เผยแพรํ

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

จอรับภาพ ชนดิ

มอเตอร์ไฟฟาู 

ขนาดเสน๎ทแยงมมุ

 100 นิ้ว  จ านวน

  2  เคร่ือง

   -    -     26,000    -    - กองการศกึษา

157 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์

โนต๎บุ๏ก ส าหรับ

งานส านกังาน  

จ านวน  2  เคร่ือง

   -    -     32,000    -    - กองการศกึษา

158 การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟาูและวทิยุ

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟาูบดราษฎร์

บ ารุง)

เคร่ืองขยายเสยีง

เคลื่อนที่  จ านวน 

 2 ชุด

   -    -     30,000    -    - กองการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

159 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

และบริการประชาชน

ปั้มน้ าลกึ 

(Submersible 

Pump) พร๎อม

อุปกรณ์  จ านวน 

 1  ชุด

  -    -      43,000   -    -  กองชาํง

160 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

คอมพวิเตอร์

ส าหรับส านกังาน 

 จ านวน  1  

เคร่ืองเคร่ืองละ  

17,000  บาท

  -    -      17,000   -    -  กองชาํง

161 แผนงานพาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

คอมพวิเตอร์

ส าหรับส านกังาน 

 จ านวน  1  

เคร่ืองเคร่ืองละ  

17,000  บาท

  -    -      17,000   -    -  งานกจิการ

ประปา

162 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

คอมพวิเตอร์

ส าหรับงาน

ประมวลผล  แบบ

ที่  2    จ านวน  1

  ชุด

  -    -      30,000   -    -  กองชาํง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

163 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction  

แบบฉดีหมกึ

พร๎อมตดิตั้งถงั

หมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) 

จ านวน  1  เคร่ือง

  -    -        8,000   -    -  กองชาํง

164 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

เคร่ืองส ารองไฟฟาู

  ขนาด  800  

VAจ านวน  4  

เคร่ือง

  -    -      10,000   -    -  กองชาํง

165 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

โต๏ะท างานเหลก็  

4  ฟุต  พร๎อม

กระจก

  -    -       3,970   -    -  กองชาํง

166 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

เกา๎อี้ส านกังาน

จ านวน  2  ตวั

  -    -        3,180   -    -  กองชาํง

167 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน

ตู๎เอกสาร  3  

ลิ้นชัก  จ านวน    

 1  ตู๎

  -    -        2,690   -    -  กองชาํง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เปาูหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

168 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพือ่ใหม๎คีรุภณัฑไ์วใ๎ช๎

ในการปฏบิตังิาน  

และบริการประชาชน

ชุดรับแขก  (โซฟา 

 5  ที่นั่ง)  จ านวน 

 1  ชุด

  -    -      13,990   -    -  กองชาํง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์

งบประมาณที่ผํานมา
หนวํยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)



 

 

 

 

ส่วนที่  4  

การติดตามประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

------------------- 

 

  เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการให้

คะแนนตามเกณฑท์ี่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้

แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแตว่ันที่ประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  20  คะแนน 

1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร ์ 60  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  10  คะแนน 

(4) วิสัยทัศน ์ 5  คะแนน 

(5) กลยุทธ์  5  คะแนน 

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5  คะแนน 

(8) แผนงาน  5  คะแนน 

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  5  คะแนน 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 

2.4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  10  คะแนน 

2.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 

 (2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
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 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5  

คะแนน 

 (4) โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ  20 ปี 5 คะแนน 

 (5) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5  คะแนน 

 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  

ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 

 (9) งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 

 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 

 (11) มีการกําหนดตัวชีว้ัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5  

คะแนน 

 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

 คะแนนรวม  100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอ้มูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะหส์ภาพการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (10) 

    3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์ (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง

ของหมู่ บ้ าน / ชุมชน /ตํ าบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป้าไม้ 

ฯลฯ ดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

 (2 )  ข้อมูล เกี่ ย วกับด้ านการ เมือง /การ

ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน

ประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร 

ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 

การศกึษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ

ติด  การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 

การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 

โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เ ช่น  

การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ

บริการ การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม การ

พาณชิย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  

 ( 6 )  ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ศ าส น า  ป ร ะ เ พ ณี 

วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี

และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น 

ๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น 

น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2)  



281 
 

  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(ต่อ) 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 

จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 

วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม

ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา 

ร่ วมตัดสิน ใจ   ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ

ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการ

พัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ

ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ

ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง

เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ

บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุ ข  ความยากจน 

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 

จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ

ศักยภาพ (ต่อ) 

(4) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้น

รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชพี กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ 

กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ

เป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 

ธรรมชาติตา่ง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ

หรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส

การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ

ดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-

Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 

และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้ อ งกั บสภาพสั งคม  เ ศรษฐกิ จ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตรข์อง

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 

4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ

น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ห ลั ก ป ร ะช า รั ฐ   แผ น

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น

หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้อง

กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์

กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่ง

ที่ ต้ อ งทํ าตามอํ านาจหน้ าที่ ขององค์ กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน

สิ่งที่จะดําเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(5)  

3.6  เป้าประสงค์ของ

แตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ

สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  

มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7  จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พืน้ที่จรงิ ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน

อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ ง  หรือแผนงานที่ เกิดจาเป้าประสงค์ 

ตัว ชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่

ก า รจั ดทํ า โ คร งก า รพั ฒน าท้ อ งถิ่ น ใ น

แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ

ความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนา

ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

5.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

     5.1ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

     5.2  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

     5.3เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้

ถูกต้อง 

(5) 

     5.4โครงการมคีวามสอดคล้องกับบยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (5) 

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

     5.10มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

     5.11มกีารกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

(5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

 6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุป

สถานการณก์ารพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดทํายุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ

วิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand   

(Demand Analysis)/Global  Demand และ 

Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อย

ต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพ

ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ , ด้ า น สั ง ค ม , ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ

นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัด

จํานวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ก็คือ

ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย

เอาไว้หรอืไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้

กําหนดไว้ เท่าไหร่   จํานวนที่ ไม่สามารถ

ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่สามารถ

อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ที่ได้

กําหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โ ค ร งก า รที่ ดํ า เ นิ นก า ร ใ น เ ชิ ง ปริ ม าณ 

(Quantitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา

ในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่าง ๆ มา

ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน

ต่าง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อ

ความต้องการของประชาชนหรือไม่ และ

เป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชน

พึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ ์ 

การดําเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ

ถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ

ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับ

งบประมาณมาดําเนินการ  รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  

โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ  

(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง 

ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน

นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย

ใช้  SWOT  Analysis/Demand(Demand  

Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก

การบูรณาการ  ( Integration)  กั บองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่มพีืน้ที่ติดตอ่กัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง 

ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน หลักประชารัฐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และดําเนนิการเพื่อให้การพัฒนา

บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ

ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจ

ได้วา่จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับโครงการ 

มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เ จ น  ( clearobjective) 

โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผลวิธีการดําเนินงานต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้

ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชัดเจนนําไปสู่

การตัง้งบประมาณได้

ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง

ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ

ระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอย่ า ง ไ ร  กลุ่ ม เป้ าหมาย  พื้ นที่

ดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย

ให้ดชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้น

ในช่วง เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ห า ก

กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป

ว่ า ใ ครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก  ใครคื อ

กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.4 โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร ์20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 

(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดเวิสัย

ทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี (4) ยึด

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด

หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่

เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ

พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน

และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่

รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง

วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลี่ยมล้ํา

ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง

ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร

ราชการแผ่นดนิที่มีประสทิธิภาพ  

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ

สอดคล้องกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรมทํานอ้ย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยน

จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง

นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การ

ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี  ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก

การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค

บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย

วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ

พัฒนาแล้ วต่อยอดความได้ เ ปรี ยบ เ ชิ ง

เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เ ก ษ ต ร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 

ฯลฯ  

(5)  

5.7 โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ

ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้

กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก

กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง

เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน

กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่เป็น

ปัจจุบัน 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.8 โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรอืการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติม่ันคง มั่ง

คั่ง ยั่งยนื ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐาน

ความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือ

ร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ

ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะต้อง

ให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณ มี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึกถึง

หลั กสํ าคัญ  5  ประการ  ในการ จั ดทํ า

โ ค ร งก า ร  ไ ด้ แ ก่  ( 1 )  ค ว าม ป ร ะหยั ด 

( Economy)  ( 2 )  ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

( Efficiency)  ( 3 )  ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ําในการ

พัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 

(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ

ราคาถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้

สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก

วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา

กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนด

ราคาและตรวจสอบได้ในเชงิประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 

มีการกํ าหนดดั ชนี ตั ว ชี้ วั ดผลงาน ( Key 

Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 

( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล

( effectiveness)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

(efficiency)  ได้  เ ช่น การกําหนดความพึง

พอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิด

จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ 

(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

 

 

 



292 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ

ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น

วัตถุประสงค์ควรคํานึกถึง (1) มีความเป็นไป

ได้ และมี ค ว าม เฉพาะ เ จา ะจง  ใ น กา ร

ดํ า เนิ นงานตามโครงการ  (2 )  วั ดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) ระบุ

สิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 

(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น

จรงิ (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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7. การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 โดยใช้รูปแบบเชงิพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอภบิายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ 

จาก 

 7.1 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  (1)  แบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

  (2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรอื Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 

  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 

  (4) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชงิเหตุผล หรอื Logical Model 

  (5) แบบวักกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรอื PPMS 

  (6) แบบประเมินโดยใช้วธิีการแก้ปัญหาหรือเรยีนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้หรอื Problem-Solving 

Method 

  (7) แบบการประเมนิแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Methods) 

  (8) แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  (9) แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

  (10) แบบการประเมนิตนเอง (Selt-assessment Model) และ 

  (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกําหนดขึน้ ทั้งนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 

(1)-(10) หรอืเป็นแบบผสมก็ได้ 

 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จรงิ ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรอืไม่ 

 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

 7.4 วัดผลนัน้ได้จรงิหรอืไม่ หรอืวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 

 7.5 ผลกระทบ (Impact) 

 

 


