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หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 2) 

 

ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น 
  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นมาจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นท าให้ประชาชนประสบภาวะภัยแล้ง         
ขาดแคลนน้ า บางหมู่ประสบปัญหาบ้านบ่อน้ าตื้นในครัวเรือนของประชาชนแห้งขอดท าให้ไม่มีน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภค ในทุกๆวัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกบริการน าน้ าไปส่งตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ชาวบ้าน
ร้องขอความช่วยเหลือ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาล
ต าบลเมืองงายจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ด้วย   

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันทีผู่้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

 

2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 12852 ลงวันที่ 16   
เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง 
ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
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ข้อ 22/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ ชม ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 12852 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ตลอดถึงเพ่ือความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

๑. ส่งเสรมิและพฒันาการ
ท่องเที่ยวและบรกิารสขุภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 

๒. ส่งเสรมิการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า การลงทนุ 
สู่สากล 

3.เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลกัษณ์
ทางวัฒนธรรม 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

๔.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ ์
โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

7. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ทางด้าน
การ
ท่องเที่ยว
และบริการ
สุขภาพ 

ยกระดับ
การผลิต
สินค้าและ
บริการให้มี
มูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึน 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

การป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสร้างระบบ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของเครือข่าย 

ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   
 

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบล 
เมืองงาย 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแลสาธารณูปโภค 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตร์สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

สร้างการ
เชื่อมโยงของ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่
ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

สร้างรายได้
จากการ
จ าหน่ายสินค้า
และบริการใน
ตลาดที่
เหมาะสม 

พัฒนา
คุณภา
พชีวิต
ของคน
ทุก
กลุ่มวัย 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

การมีส่วนร่วมใน
การ ใช้ประโยชน์
และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5.เสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน 

การสร้าง
จิตส านึก
สาธารณะ 
เพิ่มพ้ืนที่สี
เขียว 

พัฒนาเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพ การจัดการ
ของเสียและ
พลังงาน 

ชุมชน
เข้มแข็ง 
สังคม
เมือง
ปลอดภัย
และสงบ
สุข 

ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 1.ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในด้านการ
แข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมทางสังคม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1.ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

2.ยุทธศาสตร์
ที่ 2 
 

3.ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
 

4.ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

5.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 
 

6.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
 

7.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
 

8.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 
 

9.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 
 

10.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 10 
 

พื้นที่
ชายแ
ดนมี
ความ
มั่นคง 
สงบ
สุข 



 

 
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5 (ต่อ) 

 
 
    
   

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   * แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

                             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 โครงการก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค
ในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาแหล่ง
กระจายสินค้า ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์/
สนับสนุนวัฒนธรรม 
ประเพณีและวัน
ส าคัญ 

โครงการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการ
ให้บริการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                         
2.แผนงานการเกษตร 
3. .แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1.แผนงานสาธารณสุข                         
2.แผนงานการเกษตร                         
3.แผนงานเคหะและชุมชน                    
4.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.แผนงานการศึกษา            
 

แผนงาน 
1.แผนงานการศึกษา     2.แผนงานบริหารงานทั่วไป                               
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน    4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6.แผนงานสังคมสงเคราะห์   
7.แผนงานงบกลาง                 8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                            

โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา
ทุกระดับ 

โครงการส่งเสริม
ให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

โครงการด้าน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
ความม่ันคง 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มข้ึน 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนา 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค     
และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 420,000     14 8,786,000  6 3,850,000  21 13,056,000  

รวม  -  -  -  - 1 420,000    14 8,196,000  6 3,850,000 21 12,466,000  

3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  - 1 35,000       1 35,000       2 70,000         

  3.3 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  3.4 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  - 1 100,000     1 100,000     2 200,000       

รวม  -  -  -  -  -  - 2 135,000     2 135,000    4 270,000      

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 1 420,000    16 8,331,000  8           3,985,000 25 12,736,000  

รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
โครงการเพ่ิมเตมิ

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

แบบ ผ 01
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชมุชน การค้า การลงทุน สู่สากล

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. 
โดยการเทคอนกรีต
ทบัหรือ Overlay 
ด้วยแอสฟลัต์
คอนกรีต สาย
เทศบาล ซอย 25 
(หมู่ที่ 1)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็หลุม
เปน็บอ่                 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3.เพื่อลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ถนน คสล. สาย
เทศบาล ซอย 25 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 340.00 เมตร

 -  -  - 478,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

1.ประชาชน
สามารถขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาด ร้อยละ 
100 ของผลผลิต   
 2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. 
โดยการเทคอนกรีต
ทบัหรือ Overlay 
ด้วยแอสฟลัต์
คอนกรีต สาย
เทศบาล ซอย 28 
(หมู่ที่ 1)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็หลุม
เปน็บอ่                 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3.เพื่อลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ถนนสายเทศบาล ซอย
 28 กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว  343.00 เมตร

 -  -  - 540,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

1.ประชาชน
สามารถขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาด ร้อยละ 
100 ของผลผลิต   
 2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
หลังบา้นนายเดช  
ค าคง (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
 0.50 เมตร ยาว 
135.00 เมตร

 -  -  -  - 210,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างราว
เหล็กกั๋นหลังโรง
ครัวอาคาร
อเนกประสงค์ (หมู่ที่
 1)

เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยักับ
ประชาชนที่เดินทาง
สัญจร

ราวเหล็กสูง 1.00 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร

 -  -  -  - 50,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจร

กองช่าง
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1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. 
โดยการเทคอนกรีต
ทบัหรือ Overlay 
ด้วยแอสฟลัต์
คอนกรีต สาย
เทศบาล  ซอย 24 
(หมู่ที่ 2)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็หลุม
เปน็บอ่                 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3.เพื่อลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
 คสล. โดยการเท
คอนกรีตทบัหรือ 
Overlay ด้วย
แอสฟลัต์คอนกรีต 
จากซุ้มประตูเชียงมั่น
ถึงสามแยกปา่ช้าเมือง
งาย   ถนน คสล. สาย
เทศบาล ซอย 24 
กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 700.00. มตร

 -  -  - 1,400,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

1.ประชาชน
สามารถขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาด ร้อยละ 
100 ของผลผลิต   
 2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
รูปตัววจีากบา้นนาย
สมชาย เก่งกล้า ถึง 
บา้นนางศรีออน อุ
ประ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ราง คสล.รูปตัวว ีกวา้ง
 1.00 เมตร ลึก 1.00
 เมตร ยาว 590.00 
เมตร

 -  -  - 1,180,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง
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1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
รูปตัวว ีจากบน่นาย
วรัิช ยืนนาน ถึงล า
หว้ยหลวง (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ราง คสล.รูปตัวว ีกวา้ง
 1.00 เมตร ลึก 1.00
 เมตร ยาว 130.00 
เมตร

 -  -  - 260,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
รูปตัววขี้างบา้นนาย
บริพนัธ ์ ถาวรรุ่ง
รัตน์ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ราง คสล.รูปตัววกีวา้ง
 0.80-1.00 เมตร ลึก
 0.50 เมตร ยาว 
150.00 เมตร

 -  -  -  - 300,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นใหม-่
สหกรณ์ ซอย 1 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กวา้งประมาณ  4.00 
เมตร ยาวประมาณ 
276.00 เมตร      
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางกวา้ง 
0.20-0.50 เมตร  
ยาว 276.00 เมตร 
ทั้งสองด้าน

 -  -  - 666,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองช่าง





ผ  02

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเทศบาล 
6 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนน คสล. กวา้ง 
5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
350.00 เมตร จาก
ปา่ช้าถึงทางเข้าศูนย์
ฝึกอาชีพผู้พกิารอาเซียน

 -  -  - 1,470,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มา

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บา้น (หมู่ที่ 4)

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขยายเขตวางทอ่เมน
ประปา ยาว 900.00 
เมตร และทอ่ลอดข้าม
ถนน

 -  -  - 180,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
จากบา้นนางบญุ
เทยีน ทองพนิิจ ถึง
สวนนายวเิชียร ชมพู
 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ราง คสล.มีฝาปดิ กวา้ง
 0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ยาว 420.00 
เมตร

 -  -  -  - 630,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง





ผ  02

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบา้น
แม่ข้อน-บา้น
สหกรณ์ ซอย 2 ถึง
นานายดุสิต  กอง
สถาน (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กวา้ง 
4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 500
 เมตร

 -  -  -  - 1,400,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

1.ประชาชน
สามารถขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาด ร้อยละ 
100 ของผลผลิต   
 2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุง
ฝายน้ าล้นล าหว้ย
โปง่ขาม ตรงข้ามวดั
อัมพาราม (หมูที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว

กวา้ง 2.00 เมตร ยาว
 10 เมตร

 -  -  - 100,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัว
ยูแบบไม่มีฝาปดิ 
จากบา้นนายสินธุ ์
สุวรรณ ไปทางทศิใต้
 ถึงล าเหมืองเก๊าหา้ 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัวและเพื่อ
ปอ้งกันน้ าทว่มขังใน
พื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง





ผ  02

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
 (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัวและเพื่อ
ปอ้งกันน้ าทว่มขังใน
พื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูแบบมีฝาปดิ จาก
นายพายับ ชมพ ูถึง
ศาลาอเนกประสงค์ 
ขนาดภายใน กวา้ง 
0.30 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 96.00 
เมตร พร้อมวางทอ่ 
คสล.จ านวน 1 ทอ่น

 -  -  - 162,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ า
บาดาล  (หมู่ที่ 10)

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบกรองน้ า
บาดาลขนาด 10 ม./
ซม.(แบบกรม
ทรัพยากรน้ า)

 -  -  - 300,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดิจาก
สามแยกปา่ช้าบา้น
หนองบวัถึงสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นม่วงง้ม (หมู่ที่ 
11)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัวและเพื่อ
ปอ้งกันน้ าทว่มขังใน
พื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.30 
เมตร ลึก 0.55 เมตร 
ยาว 232.00 เมตร 
พร้อมขยายผิวจราจร

 -  -  - 590,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง





ผ  02

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 โครงการขุดเจาะบอ่
น้ าบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ าเพื่อใช้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค

เพื่อแก้ไขปญัหาภยั
แล้ง ใหก้ับประชาชน
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค ภายในเขต
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เจาะบอ่บาดาล 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4- 6
 นิ้ว ลึก 100.00 -
150.00 เมตร ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบล
เมืองงาย

 -  - 420,000 1,260,000 1,260,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

รวม 19 โครงการ  -  -  -  - 420,000 8,786,000 3,850,000  -  -  -

 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั
เทศบาลต าบลเมืองงาย

 1.เพื่อทบทวนและ
เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นใหม้ีบคุลากรที่
สามารถปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ    2.เพื่อ
สนับสนุนใหโ้ครงการจิต
อาสาพระราชทาน ใน
ระดับพื้นที่ใหม้ีความ
เข้มแข็ง มีทกัษะความรู้ใน
การจัดการภยัพบิติั

จัดฝึกอบรมจิตอาสาภยั
พบิติัเทศบาลต าบล    
เมืองงาย

 -  -  - 35,000 35,000 จ านวน 1 คร้ัง จิตอาสาภยั
พบิติัมีความรู้
สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้
อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เปน็
ระบบ และมี
มาตรฐาน
เดียวกัน

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  - 35,000 35,000  -  -  -

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (โครงการเพ่ิมเตมิ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน

แบบ ผ 02



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย
 หรือ โรคอุบติัใหม่

เพื่อปอ้งกัน ควบคุมและ
ระงับโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคอุบติัใหม่ ในเขต
พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ

ประชาชนในเขตเทศบาล
และประชาชนทั่วไป

 -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนรู้จัก
วธิปีอ้งกันตัว
และดูแล
สุขภาพ

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปอ้งกันและ
ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อ หรือ
โรคอุบติัใหม่

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  - 100,000 100,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข (โครงการเพ่ิมเตมิ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชมุชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการเรียงหนิ
ยาแนวล าหว้ย
หลวง (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบาย
น  าคล่องตัว

เรียงหนิยาแนวริมล า
หว้ยหลวง จาก หมู่ที่ 
10 ถึง หมู่ที่ 1 ด้าน
ละ 200.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร

 -  -  - 4,800,000 4,800,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน  าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน  าทว่มขัง 
ตล่ิงล าหว้ยมีความ
มั่นคงแข็งแรง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่
 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื นที่ได้มีน  าสะอาด
ในการอุปโภค-
บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 แหง่

 -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้มีน  าไวใ้ช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง และ
สามารถบริหารจัดการ
ระบบน  าในชุมชน

กรมทรัพยกรน  า
บาดาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชมุชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

3 โครงการขุดเจาะ
บอ่บาดาล (หมู่ที่
 3 ,หมู่ที่ 4 และ
 หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื นที่ได้มีน  าใช้ใน
การอุปโภค เพื่อ
แก้ไขปญัหาภยัแล้ง

ขุดเจาะบอ่บาดาล 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ ว ลึก 100.00  -
120.00 เมตร   
(หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 และ
 หมู่ที่ 10)

 -  - 1,260,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคอย่างทั่วถึง

       อบจ.   
(โครงการ ม.3 เปน็
โครงการขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์)
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชมุชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

4 โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจร Overlay
 ด้วยแอสฟลัต์
คอนกรีตถนน
สายบา้นใหม-่
บา้นหนองบวั 
เชื่อมระหวา่ง
เทศบาลต าบล
เมืองงาย กับ
เทศบาลต าบล
พระธาตุปู่ก่ า (หมู่
 3, หมู่ 11)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่         
 2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
ยิ่งขึ น 3.เพื่อลด
อุบติัเหตุจากการใช้
ยานพาหนะสัญจร
บนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.04 
เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร

 -  -  - 3,000,000 3,000,000 1.ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตรออก
สู่ตลาด ร้อยละ
 100 ของ
ผลผลิตทั งหมด 
  2.อุบติัเหตุ
จากการใช้
เส้นทางลดลง

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิตทั งหมด          
   2.ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้เส้นทาง           
  3. เปน็เส้นทางออก
ก าลังกาย ปั่นจักรยาน 
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน

กองช่าง

รวม 4 โครงการ  -  -  -  - 6,260,000 12,800,000 12,800,000  -  -  -
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ครุภัณฑ์ทีเ่พ่ิมเตมิ

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)

1 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาโต๊ะพบัอเนกประสงค์ 
จ านวน 20 ตัว

 -  -  - 44,000  - ส านักปลัด

๒ แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดหาเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
 จ านวน 1 เคร่ือง   ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ประจ าปี

 -  -  - 32,700  - ส านักปลัด

3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาขาต้ังชนิดเหล็กส าหรับ
ต้ังถังน้ าขนาดความสูง 50 
เซนติเมตร จ านวน 20 อัน

 -  -  - 80,000  - ส านักปลัด

๔ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดหาเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด
เคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า  
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  - 18,000  -  - ส านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
             เปา้หมาย         

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ครุภัณฑ์ทีเ่พ่ิมเตมิ

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
             เปา้หมาย         

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถบรรทกุ(ดีเซล) แบบ
บรรทกุน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่
 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 
170 กิโลวตัต์ ตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าปี

 -  - 2,500,000  -  - ส านักปลัด

๖ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดหาเคร่ืองเปา่ลม เปา่ใบไม้
แบบสะพายหลัง เพื่อใช้ใน
การปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 
จ านวน ๓ เคร่ือง

 -  -  - 60,000  - ส านักปลัด

๗ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถบรรทกุขยะ ขนาด 6
 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กวา่ 170 กิโลวตัต์ แบบอัด
ทา้ย ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ประจ าปี

 -  -  - 2,400,000  - กองสาธารณสุขฯ

 - -          2,518,000  2,616,700  -รวม



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค     
และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 2,330,000  7 3,835,000       -  - 8 6,165,000     

รวม  -  -  -  - 1 2,330,000 7 3,835,000      -  - 8 6,165,000    

รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

แบบ ผ 01
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชมุชน การค้า การลงทุน สู่สากล

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้้าสะอาด
ในการอุปโภค-บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จ้านวน 1 แหง่
 (งานก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ 
พร้อมระบบไฟฟา้ 
และระบบสูบน้้า)

 -  - 2,330,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก้าหนด

ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง และ
สามารถบริหาร
จัดการระบบน้้าใน
ชุมชน

    กองช่าง   
สถาบนัส่งเสริม

และพฒันา
กิจกรรมปดิทอง

หลังพระฯ 
(โครงการขยาย
ผลโครงการร้อย

ใจรักษ์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก





ผ  02

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
บริเวณ  บา้นนาย
สุรินทร์  สุรินทต๊์ะ 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  
เมตร ความกวา้ง  4   
เมตร   หนา  0.15  
เมตร

 -  -  - 86,000  - ถนนที่ท้าได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้ารูป
ตัวยูไม่มีฝาปดิ
หน้าบา้นนายทอง
เยี่ยม แก้วโพธิ ์ไป
ทางทศิใต้ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้้า
ได้ดีและรองรับน้้าได้
มากขึ้น

กวา้งภายใน 1.20 
เมตร ลึก 1  เมตร 
ยาว 52 เมตร

 -  -  - 364,000  - ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก้าหนด

ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้
ในการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง





ผ  02

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า รูป
ตัวยู  แบบมีฝาปดิ
 จากบา้นนายณัฐ
พล กันแก้ว ถึง
บา้นนายสินธุ ์ 
สุวรรณ  (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้้า
คล่องตัวและเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มขังในพื้นที่

กวา้งภายใน 1 เมตร  
 ลึก 0.80 เมตร ยาว 
38 เมตร

 -  -  - 120,000  - ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก้าหนด

การระบายน้้าคล่องตัว
 ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูแบบ
ฝาปดิจากบา้น
นางชมจันทร์  
ใจทนัน ไปทางทศิ
ตะวนัตก (หมู่ที่ 
10)

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมฝา
ปดิทั้งหมู่บา้น

จ้านวน 1 โครงการ   
 จากจุดเดิมตรงหน้า
บา้นนางชมจันทร์  
ใจทนัน ไปทางทศิ
ตะวนัตก กวา้งภายใน
 0.30 เมตร   ลึก 
0.55 เมตร ยาว 133
 เมตร พร้อมขยายผิว
จราจร

 -  -  - 405,000  - ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก้าหนด

การระบายน้้าคล่องตัว
 ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

กองช่าง
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1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้ารูป
ตัวยูแบบมีฝาปดิ 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหก้ารระบายน้้า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มขังในพื้นที่

ช่วงที่ 1 จากศาลาถึง
สะพาน ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ลึก 0.60
 เมตร ยาว 530.00 
เมตร         ช่วงที่ 2  
ขนาดกวา้ง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร

 -  -  - 1,060,000  - ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก้าหนด

การระบายน้้าคล่องตัว
 ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

กองช่าง

7 โครงการพฒันา
ระบบน้้าเพื่อ
อุปโภค บริโภค

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
สะอาดส้าหรับอุปโภค
 บริโภค อย่างทั่วถึง

การวางทอ่ ท้าบอ่พวง
เพื่อการจัดท้าระบบ
ประปาหมู่บา้น 
(ประปาภเูขา)

 -  -  - 1,500,000  - จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค อย่างทั่วถึง

กองช่าง  
(โครงการขยาย
ผลโครงการร้อย

ใจรักษ์)

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารส้าหรับเก็บ
วสัดุ,อุปกรณ์, 
เอกสาร ฯลฯ ของ
เทศบาลต้าบล
เมืองงาย

เพื่อใหม้ีสถานที่เก็บ
วสัดุ, อุปกรณ์ ,
เอกสาร ฯลฯ ของ
เทศบาลฯ อย่างเปน็
สัดส่วน และสะดวก
ในการค้นหา

จ้านวน 1 แหง่  -  -  - 300,000  - จ้านวน 1 แหง่ มีสถานที่จัดเก็บวสัดุ,
 อุปกรณ์, เอกสาร 
ฯลฯ อย่างเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

 - 2,330,000  3,835,000   -  -รวม 8 โครงการ



 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชมุชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง)
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

 2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้
มีน้้าสะอาดในการอุปโภค-
บริโภค

ระบบประปา
พร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 1 แหง่ 
(งานวางทอ่ประปา
 ค่าวสัดุ อุปกรณ์)

 -  - 817,930  -  - ก่อสร้าง
ตามแบบที่
ก้าหนด

ประชาชนได้มีน้้า
ไวใ้ช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง และ
สามารถบริหาร
จัดการระบบน้้า
ในชุมชน

      กองช่าง         
สถาบนัส่งเสริมและ
พฒันากิจกรรมปดิ

ทองหลังพระฯ       
(โครงการขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์)

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - 817,930  -  -  -  -  -

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ครุภัณฑ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)

1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาถังเก็บน  าขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 2,000 ลิตร 
รายละเอียดตามมาตราฐาน
ครุภณัฑ์ประจ าป ีจ านวน 20 ใบ

 -  -  - 166,000  - ส านักปลัด

2 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง ได้รับมาตรฐาน 
มอก. ส าหรับหอประชุมเทศบาล
ต าบลเมืองงาย จ านวน 8 เคร่ือง

 -  -  - 20,000  - ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบตั งพื นหรือ
แบบแขวน ส าหรับหอประชุม
เทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 4
 เคร่ือง ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ประจ าปี

 -  -  - 160,000     - ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจัดซื อหรือจ้างเหมาติดตั งจุด
กระจายเสียง ลูกข่ายเคร่ืองรับ
สัญญาณกระจายเสียงไร้สายเพื่อ
เพิ่มจุดบริการใหค้รอบคลุมทั่วทั ง
พื นที่

 -  -  -  - 500,000  ส านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

             เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ครุภัณฑ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

             เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 แผนงานการรักษา
ความสนงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การแพทย์ จัดหาเคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้
ขนาดกะทดัรัดสามารถ
เคล่ือนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ใช้
กระตุกหวัใจได้ทั งเด็กและผู้ใหญ่ 
ใช้ส าหรับงานกู้ชีพกู้ภยัตาม
มาตรฐานของระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

 -  -  - 120,000  - ส านักปลัด

6 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองพน่หมอกควนั (แบบพน่
ละออง)ได้รับมาตรฐาน มอก. 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 80,000  - กองสาธารณสุขฯ

7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดหาเคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้ง 
จ านวน 1 ชุด

 -  -  - 150,000     - กองช่าง

8 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

ตะแกรงเหล็กรองรับขยะ  จ านวน
 80 หลัง

 -  - 496,000 496,000  - กองสาธารณสุขฯ

 -  - 496,000 1,192,000 500,000  รวม


