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หลักการและเหตุผล 

ในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งท่ี 2) 

 

ตามท่ีเทศบาลตําบลเมืองงาย ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ครั้งท่ี 1) เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น 
  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ต้ังแต่วันท่ี 
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นมาจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึนทําให้ประชาชนประสบภาวะภัยแล้ง         
ขาดแคลนน้ํา บางหมู่ประสบปัญหาบ้านบ่อน้ําต้ืนในครัวเรือนของประชาชนแห้งขอดทําให้ไม่มีน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภค ในทุกๆวัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกบริการนําน้ําไปส่งตามหมู่บ้านต่าง ๆ ท่ีชาวบ้าน
ร้องขอความช่วยเหลือ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เทศบาล
ตําบลเมืองงายจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.25๖๑  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี
เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
ด้วย   

เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้  

 

2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ชม ด่วนท่ีสุด ท่ี ชม 0023.3/ว 12852 ลงวันท่ี 16   
เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง 
ในการยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
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ข้อ 22/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้  

ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ 
ท่ี ชม ด่วนท่ีสุด ท่ี ชม 0023.3/ว 12852 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563 เทศบาลตําบลเมืองงายจึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) ของเทศบาลตําบลเมืองงาย 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค     
และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 420,000     13 8,196,000  7 4,110,000  21 12,726,000  

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตําบลเมืองงาย
โครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

   แบบ ผ 01

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 420,000     13 8,196,000  7 4,110,000  21 12,726,000  

รวม  -  -  -  - 1 420,000     13 8,196,000  7 4,110,000  21 12,726,000  

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

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

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

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

  3.4 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  - 1 30,000       1 30,000       2 60,000         

รวม  -  -  -  -  -  - 2 65,000       2 65,000      4 130,000      

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 1 420,000    15 8,261,000  9           4,175,000 25 12,856,000  



ผ  02
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

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

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. 
โดยการเทคอนกรีต
ทับหรือ Overlay 
ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย
เทศบาล ซอย 25 
(หมู่ที่ 1)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ชํารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ                 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3.เพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ถนน คสล. สาย
เทศบาล ซอย 25 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 300.00 เมตร

 -  -  - 600,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิต    2.ลด
อุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทาง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตําบลเมืองงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(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
ทับหรือ Overlay 
ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย
เทศบาล ซอย 28 
(หมู่ที่ 1)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ชํารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ                 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3.เพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ถนนสายเทศบาล ซอย
 28 กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 270.00 เมตร

 -  -  - 540,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิต    2.ลด
อุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทาง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หลัง
บ้านนายเดช  คําคง 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 
135.00 เมตร

 -  -  -  - 210,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างราว
เหล็กกั๋นหลังโรงครัว
อาคารอเนกประสงค์
 (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับ
ประชาชนที่เดินทาง
สัญจร

ราวเหล็กสูง 1.00 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร

 -  -  -  - 50,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(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
ทับหรือ Overlay 
ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย
เทศบาล  ซอย 24 
(หมู่ที่ 2)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ชํารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ                 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3.เพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
 คสล. โดยการเท
คอนกรีตทับหรือ 
Overlay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต 
จากซุ้มประตูเชียงมั่น
ถึงสามแยกป่าช้าเมือง
งาย   ถนน คสล. สาย
เทศบาล ซอย 24 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว
 700.00. มตร

 -  -  - 1,400,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิต    2.ลด
อุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทาง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.รูป
ตัววีจากบ้านนาย
สมชาย เก่งกล้า ถึง 
บ้านนางศรีออน อุ
ประ (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

ราง คสล.รูปตัววี กว้าง
 1.00 เมตร ลึก 1.00
 เมตร ยาว 590.00 
เมตร

 -  -  - 1,180,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

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

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.รูป
ตัววี จากบ่นนายวื
เชียร ถึงลําห้วย
หลวง (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

ราง คสล.รูปตัววี กว้าง
 1.00 เมตร ลึก 1.00
 เมตร ยาว 130.00 
เมตร

 -  -  -  - 260,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. รูป
ตัววีข้างบ้านนาย
บริพันธ์  ถาวรรุ่ง
รัตน์ (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

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

 -  -  -  - 300,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

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

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กว้างประมาณ  4.00 
เมตร ยาวประมาณ 
208.00 เมตร      
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางกว้าง 
0.20-0.50 เมตร  
ยาว 208.00 เมตร 
ทั้งสองด้าน

 -  -  - 500,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

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

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากป่าช้า
ถึงทางเข้าศูนย์ฝึก
อาชีพผู้พิการ
อาเซียน (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนน คสล. กว้าง 6.00
 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 350.00 
เมตร

 -  -  - 1,470,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มา

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
 (หมู่ที่ 4)

เพื่อประชาชนมีน้ํา
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขยายเขตวางท่อเมน
ประปา ยาว 900.00 
เมตร และท่อลอดข้าม
ถนน

 -  -  - 180,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.จาก
บ้านนางบุญเทียน 
ทองพินิจ ถึงสวน
นายวิเชียร ชมพู 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

ราง คสล.มีฝาปิด กว้าง
 0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ยาว 420.00 
เมตร

 -  -  -  - 630,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(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. สายบ้าน
แม่ข้อน-บ้านสหกรณ์
 ซอย 2 ถึงนานาย
ดุสิต  กองสถาน 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

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

 -  -  -  - 1,400,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิต    2.ลด
อุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทาง

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุง
ฝายน้ําล้นลําห้วย
โป่งขาม ตรงข้ามวัด
อัมพาราม (หมูที่ 9)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว

กว้าง 2.00 เมตร ยาว
 10 เมตร

 -  -  - 100,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ําคล่องตัว กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู
แบบไม่มีฝาปิด จาก
บ้านนายสินธุ์ 
สุวรรณ ไปทางทิศใต้
 ถึงลําเหมืองเก๊าห้า 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัวและเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

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

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด  (หมู่ที่
 10)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัวและเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูแบบมีฝาปิด จาก
ศาลาอเนกประสงค์ไป
ทางทิศใต้เชื่อมราง
ระบายน้ําเดิม ขนาด
ภายใน กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 6.20 เมตร

 -  -  - 16,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ํา
บาดาล  (หมู่ที่ 10)

เพื่อประชาชนมีน้ํา
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบกรองน้ํา
บาดาลขนาด 10 ม./
ซม.(แบบกรม
ทรัพยากรน้ํา)

 -  -  - 300,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูมี
ฝาปิดจากสามแยก
ป่าช้าถึงสะพาน 
คสล.บ้านม่วงง้ม 
(หมูที่ 11)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัวและเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร

 -  -  - 450,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

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

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ําบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ําเพื่อใช้
สําหรับอุปโภค 
บริโภค

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 ให้กับประชาชนขาด
แคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค ภายในเขต
เทศบาลตําบลเมืองงาย

เจาะบ่อบาดาล 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4- 6
 นิ้ว ลึก 100.00 -
150.00 เมตร ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบล
เมืองงาย

 -  - 420,000 1,260,000 1,260,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง

กองช่าง

รวม 19 โครงการ  -  -  -  - 420,000 8,196,000 4,110,000  -  -  -

 



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

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

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตําบลเมืองงาย

 1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.เพื่อสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน ในระดับ
พื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มี
ทักษะความรู้ในการ
จัดการภัยพิบัติ

จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาลตําบล    
เมืองงาย

 -  -  - 35,000 35,000 จํานวน 1 ครั้ง สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็น
ระบบ และมี
มาตรฐาน
เดียวกัน

สํานักปลัด

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

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (โครงการเพิ่มเติม)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตําบลเมืองงาย
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

    แบบ ผ 02



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อป้องกัน ควบคุมและ
ระงับโรคติดต่อในเขต
พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

ประชาชนในเขตเทศบาล  -  -  - 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  - 30,000 30,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตําบลเมืองงาย
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข (โครงการเพิ่มเติม)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

    แบบ ผ 02



ผ  02/1

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการเรียงหิน
ยาแนวลําห้วย
หลวง (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว

เรียงหินยาแนวริมลํา
ห้วยหลวง จาก หมู่ที่ 
10 ถึง หมู่ที่ 1 ด้าน
ละ 200.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร

 -  -  - 4,800,000 4,800,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปัญหาน้ําท่วมขัง 
ตลิ่งลําห้วยมีความ
มั่นคงแข็งแรง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่
 (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค-
บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จํานวน 1 แห่ง

 -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง และ
สามารถบริหารจัดการ
ระบบน้ําในชุมชน

กรมทรัพยกรน้ํา
บาดาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

สําหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

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

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

สําหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

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

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ําใช้ใน
การอุปโภค เพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ลึก 100.00  -
120.00 เมตร   (หมู่
ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 และ 
หมู่ที่ 10)

 -  - 1,260,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคอย่างทั่วถึง

       อบจ.   
(โครงการ ม.3 เป็น
โครงการขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์)
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เพิ่มเติม)
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

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

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

สําหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

4 โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจร Overlay
 ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีตถนน
สายบ้านใหม่-
บ้านหนองบัว 
เชื่อมระหว่าง
เทศบาลตําบล
เมืองงาย กับ
เทศบาลตําบล
พระธาตุปู่ก่ํา (หมู่
 3, หมู่ 11)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ชํารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ         
 2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 3.เพื่อลด
อุบัติเหตุจากการใช้
ยานพาหนะสัญจร
บนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 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
ผลผลิตทั้งหมด 
  2.อุบัติเหตุ
จากการใช้
เส้นทางลดลง

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด ร้อย
ละ 100 ของผลผลิต
ทั้งหมด             2.
ลดอุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทาง             3. 
เป็นเส้นทางออกกําลัง
กาย ปั่นจักรยาน 
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน

กองช่าง

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



ผ  03

ครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม

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

1 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
จํานวน 20 ตัว

 -  -  - 44,000  - สํานักปลัด

๒ แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดหาเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
 จํานวน 1 เครื่อง   ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี

 -  -  - 32,700  - สํานักปลัด

3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาขาตั้งชนิดเหล็กสําหรับ
ตั้งถังน้ําขนาดความสูง 50 
เซนติเมตร จํานวน 20 อัน

 -  -  - 80,000  - สํานักปลัด

๔ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด
เครื่องยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า  
จํานวน 2 เครื่อง

 -  - 18,000  -  - สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตําบลเมืองงาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
             เป้าหมาย         

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ผ  03

ครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 
170 กิโลวัตต์ ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี

 -  - 2,500,000  -  - สํานักปลัด

๖ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดหาเครื่องเป่าลม เป่าใบไม้
แบบสะพายหลัง เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า 
จํานวน ๓ เครื่อง

 -  -  - 60,000  - สํานักปลัด

๗ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด 6
 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี

 -  -  - 2,400,000  - กองสาธารณสุขฯ

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



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค     
และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 2,330,000  7 3,510,000       -  - 8 5,840,000     

รวม  -  -  -  - 1 2,330,000 7 3,510,000      -  - 8 5,840,000    

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตําบลเมืองงาย
โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

   แบบ ผ 01
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เปลี่ยนแปลง)
เป้าหมาย

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

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค-บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จํานวน 1 แห่ง
 (งานก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ 
พร้อมระบบไฟฟ้า และ
ระบบสูบน้ํา)

 -  - 2,330,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง และ
สามารถบริหาร
จัดการระบบน้ําใน
ชุมชน

    กองช่าง   
สถาบันส่งเสริม

และพัฒนา
กิจกรรมปิดทอง

หลังพระฯ 
(โครงการขยาย
ผลโครงการร้อย

ใจรักษ์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลตําบลเมืองงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ผ  02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เปลี่ยนแปลง)

เป้าหมาย

(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  บ้านนาย
สุรินทร์  สุรินท์ต๊ะ 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  
เมตร ความกว้าง  4   
เมตร   หนา  0.15  
เมตร

 -  -  - 100,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํารูป
ตัวยูไม่มีฝาปิด
หน้าบ้านนายทอง
เยี่ยม แก้วโพธิ์ ไป
ทางทิศใต้ (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การระบายน้ํา
ได้ดีและรองรับน้ําได้
มากขึ้น

กว้างภายใน 1.20 
เมตร ลึก 1  เมตร ยาว
 52 เมตร

 -  -  - 130,000  - ก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.กําหนด

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เปลี่ยนแปลง)

เป้าหมาย

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

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู  แบบมีฝาปิด
 จากบ้านนายณัฐ
พล กันแก้ว ถึง
บ้านนายสินธุ์  
สุวรรณ  (หมู่ที่ 9)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัวและเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

กว้างภายใน 1 เมตร  
 ลึก 0.80 เมตร ยาว 
38 เมตร

 -  -  - 120,000  - ก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.กําหนด

การระบายน้ําคล่องตัว
 ไม่มีปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิดจากจุด
เดิมตรงหน้าบ้าน
นางชมจันทร์  
ใจทนัน ไปทางทิศ
ตะวันตก (หมู่ที่ 
10)

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดทั้งหมู่บ้าน

จํานวน 1 โครงการ   
 จากจุดเดิมตรงหน้า
บ้านนางชมจันทร์  
ใจทนัน ไปทางทิศ
ตะวันตกโค้งไปถึงหน้า
บ้านนางปราณี คําทน
เสือ กว้างภายใน 0.50
 เมตร   ลึก 0.50 
เมตร ยาว 133 เมตร

 -  -  - 300,000  - ก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.กําหนด

การระบายน้ําคล่องตัว
 ไม่มีปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เปลี่ยนแปลง)

เป้าหมาย

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

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํารูป
ตัวยูแบบมีฝาปิด 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

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

 -  -  - 1,060,000  - ก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.กําหนด

การระบายน้ําคล่องตัว
 ไม่มีปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

7 โครงการพัฒนา
ระบบน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภค
 บริโภค อย่างทั่วถึง

การวางท่อ ทําบ่อพวง
เพื่อการจัดทําระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
(ประปาภูเขา)

 -  -  - 1,500,000  - จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ําสะอาด
สําหรับอุปโภค 
บริโภค อย่างทั่วถึง

กองช่าง  
(โครงการขยาย
ผลโครงการร้อย

ใจรักษ์)

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารสําหรับเก็บ
วัสดุ,อุปกรณ์, 
เอกสาร ฯลฯ ของ
เทศบาลตําบล
เมืองงาย

เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
วัสดุ, อุปกรณ์ ,
เอกสาร ฯลฯ ของ
เทศบาลฯ อย่างเป็น
สัดส่วน และสะดวก
ในการค้นหา

จํานวน 1 แห่ง  -  -  - 300,000  - จํานวน 1 แห่ง มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ, 
อุปกรณ์, เอกสาร 
ฯลฯ อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

 - 2,330,000  3,510,000   -  -รวม 8 โครงการ



 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่เปลี่ยนแปลง)
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ 2561 2562  2563 2564 2565 

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

สําหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองงาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

  ผ 02/1

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

 2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําสะอาดในการอุปโภค-
บริโภค

ระบบประปา
พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 แห่ง 
(งานวางท่อประปา
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์)

 -  - 817,930  -  - ก่อสร้าง
ตามแบบที่
กําหนด

ประชาชนได้มีน้ํา
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง และ
สามารถบริหาร
จัดการระบบน้ํา
ในชุมชน

      กองช่าง         
สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิด

ทองหลังพระฯ       
(โครงการขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์)

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

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

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

1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาถังเก็บน้ําขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2,000 ลิตร 
รายละเอียดตามมาตราฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี จํานวน 20 ใบ

 -  -  - 166,000  - สํานักปลัด

2 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมติดผนัง ได้รับมาตรฐาน 
มอก. สําหรับหอประชุมเทศบาล
ตําบลเมืองงาย จํานวน 8 เครื่อง

 -  -  - 20,000  - สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน สําหรับหอประชุม
เทศบาลตําบลเมืองงาย จํานวน 4
 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี

 -  -  - 160,000     - สํานักปลัด

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อหรือจ้างเหมาติดตั้งจุด
กระจายเสียง ลูกข่ายเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสียงไร้สายเพื่อ
เพิ่มจุดบริการให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
พื้นที่

 -  -  -  - 500,000   สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตําบลเมืองงาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

             เป้าหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ผ  03
ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

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

             เป้าหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 แผนงานการรักษา
ความสนงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้าย
ได้สะดวกรวดเร็ว ใช้กระตุกหัวใจ
ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใช้สําหรับ
งานกู้ชีพกู้ภัยตามมาตรฐานของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 -  -  - 120,000  - สํานักปลัด

6 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องพ่นหมอกควัน (แบบพ่น
ละออง)ได้รับมาตรฐาน มอก. 
จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  - 80,000  - กองสาธารณสุขฯ

7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดหาเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 
จํานวน 1 ชุด

 -  -  - 150,000     - กองช่าง

8 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

ตะแกรงเหล็กรองรับขยะ  จํานวน
 80 หลัง

 -  - 496,000 496,000  - กองสาธารณสุขฯ

 -  - 496,000 1,192,000 500,000  รวม


