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ค าน า 

   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9-2561) เทศบาลต าบลเมืองงาย หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาลต าบลเมืองงาย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  หรือมีลักษณะ
เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน 

    เทศบาลต าบลเมืองงายเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ การบริการสาธารณะ การพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นตามที่
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้บัญญัติไว้ แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความแน่นอนของกิจกรรม 
แผนงาน/โครงการที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาล ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ได้มีการจัดประชาคมชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาชุมชน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองงายจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเมืองงาย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
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บทน า 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
 แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงาย หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ต าบลเมืองงายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  หรือมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
แบบหมุนเวียน (Rolling Plan) 
 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงาย มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
  3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี  
  4) เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับเทศบัญญัติ  
 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงายนี้เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลเมืองงายไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม
ที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการใน  แต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 
นอกจากนี้ยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (การจัดท าเทศบัญญัติ
ประจ าป)ี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไป
จัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 

โครงการที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงาย จะถูกพิจารณา
แล้วว่าเป็นโครงการที่มีความแน่นอน มีความเป็นไปได้ท่ีจะด าเนินการสร้างผลประโยชน์ แก่ชุมชนและมี
ความพร้อมในรายละเอียดทางเทคนิค สามารถท่ีจะก าหนดรายการในแผนพัฒนาสามปีที่จะน าไปใช้ในการ
จัดท าเทศบัญญัติประจ าปีได้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1) เพ่ือเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2559-2561 และสามารถน าไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
  2) เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559-2561 
  3) เพ่ือแสดงถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในปี พ.ศ. 2559-2561  เพ่ือให้มีความ
สอดคล้อง สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาเทศบาล 
  4) เพ่ือให้เป็นเอกสารแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2559-2561 ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา
เทศบาลแนวใหม ่

 

ส่วนที่ 1 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว 
จะน ามาแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน  
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่นน ามา
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งแรก  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการกิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมพิจารณาทบทวน
จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสม
หรือไม่ ในขั้นตอนนี้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา     
แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทาง การพัฒนาที่เลือกเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกเพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT ได ้
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ  
  1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  
  2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  
  4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  
    5) มีการน าแผนชุมชนเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
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 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนาพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่
จะด าเนินการในปีแรก เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเค้าโครง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่  1 บทน า  
  ส่วนที่  2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่  3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
  ส่วนที่  4 แนวทางการติดตามประเมินผล    
   

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์
ต่อไป 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลต าบลเมืองงายร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558     
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลเมืองงาย  โดยคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป ี
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  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยรวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป นโยบายของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านึงถึงผลการพัฒนาที่
ผ่านมา คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1) เพ่ือได้มาซึ่งแผนพัฒนาสามปีที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงาน ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน 
  2) เพ่ือเป็นแนวทางท่ีเทศบาลต าบลเมืองงาย น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
  3) เพ่ือเป็นแนวทางให้เทศบาลต าบลเมืองงาย สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  นโยบาย 
และเป้าหมาย ตามแผนงานและโครงการอันเป็นการสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเทศบาลและ
งบประมาณ ซึ่งจะสามารถแสดงภาพของรายจ่ายได้ตรงตามลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติจริงและสามารถ
ก าหนดการใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองงายที่ผ่านมา 
 

การประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 
 1. ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปีไปปฏิบัติ เชิงปริมาณ โดยเทศบาลต าบลเมืองงายได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสรุปดังตารางจ านวนแผน/โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2557 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 

สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวน
โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ
โครงการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ในแผน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 7 4,050,163 8.75 50.68 
แผนงาน สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 1 

8 
609,000 

 
1.25 7.62 

            สร้างและพัฒนาระบบน้ า 3 1,714,000 3.75 21.45 
            สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ - - - - 
            สร้างอาคารสถานท่ีสาธารณ ประโยชน์และพัฒนาการใช้ท่ีดิน 3 1,727,163 3.75 21.61 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 255,000 5.00 1.57 
แผนงาน   พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2 25,400 2.50 0.32 
             พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 2 93,974 2.50 1.25 
             สร้างรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว -           - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 43 2,921,402 53.75 36.56 
แผนงาน   พัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ-ทุกระบบ 11 1,737,833 13.75 21.75 
             พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 12 452,267 15.00 5.66 
             พัฒนาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 139,017 7.50 1.74 

             พัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 9 528,535 11.25 6.61 

       การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาด้านความม่ันคงและการมีส่วนรว่มในการพัฒนา 5 63,752 6.25 0.80 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 7 283,603 8.75 3.55 
แผนงาน พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 24,503 3.75 0.31 
           การบริหารจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 4 259,100 5.00 3.24 
          พัฒนาประชาชน  เยาวชนให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมีส่วนรว่มในการดูแลรกัษา  
          ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมใหดี้ขึน้ 

- - - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 19 610,495 23.75 7.64 

แผนงาน  พัฒนาด าเนินการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 8 406,780 10.00 5.09 
            พัฒนาเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 5 51,861 6.25 0.65 
            การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 6 515,854 7.50 1.90 
           พัฒนาและเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถบุคลากรในองค์กรและส่ือสาร 
             การเรยีนการสอนเทคโนโลยทีางการศึกษา 

- - - - 

รวม 80      7,991,038 100 100 

ส่วนที ่2 
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  2. ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปี เชิงคุณภาพ  การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ในรอบปี พ.ศ. 2557 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยได้พิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ได้มีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสามารถจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ 

 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ได้พัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน, สะพาน, ระบบน้ า, ไฟฟ้า และอาคาร สถานที่
ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

  ด้านเศรษฐกิจ 
  ได้วางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้, ให้ความรู้ด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน 
 

  ด้านสังคม 
  ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จัดอาหาร
กลางวันให้เด็กในชุมชน  การจัดกิจกรรมตามประเพณีท่ีส าคัญ การต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด   
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน  
 

  ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ได้มีการจัดอบรมประชาชนให้รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการก าจัดขยะ, 
ปลูกต้นไม้พ้ืนที่สาธารณะ และจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ด้านการเมืองการบริหาร 
  ได้ให้มีการอบรมพนักงานเทศบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปกครองแก่ประชาชน การส่งผู้บริหารเทศบาลดูงานส่วนราชการอ่ืน ๆ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

3.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  1) สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน  (ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
  2) สร้างและพัฒนาระบบน้ า  (ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
  3) สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  (ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
  4) สร้างอาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์และพัฒนาการใช้ที่ดิน (ด้านสาธารณูปโภคและ  
โครงสร้างพื้นฐาน) 
  5) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)  
  6) พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้  (ด้านเศรษฐกิจ) 
  7) พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน  (ด้านเศรษฐกิจ) 
  8) สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว  (ด้านเศรษฐกิจ) 
  9) ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  (ด้านสังคม) 
  10) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  และวันส าคัญ (ด้านสังคม) 
  11) ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (ด้านสังคม) 
  12) ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  (ด้านสังคม) 
  13) การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (ด้านสังคม)  
  14) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  (ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ)  
 15) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ)       

16) การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ (ด้านการเมืองและการบริหาร) 
 17) เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (ด้านการเมืองและการบริหาร)  
 18) ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (ด้านการเมืองและการบริหาร) 
 19) พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถบุคคลในองค์กรและสื่อการเรียนการสอน  
เทคโนโลยีทางการศึกษา (ด้านการเมืองและการบริหาร) 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
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    3.1.3 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่     
 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
 3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
 4) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 6) การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 7) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

    3.1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
            ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ  

และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจักการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 

เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ 

 ประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ 
      ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
               

     3.1.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล 
  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
   เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย ดังนี้ 
   1.1 พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน    
จัดให้มีตู้ยาม อปพร., อาสาสมัครต ารวจบ้าน, หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง 
   1.2 บริหารงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ 
   1.3 มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการท างานร่วมกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
   1.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม 
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1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วม ในการ
พัฒนางานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.7 จัดสวัสดิการให้กับประชาอาสา เช่น อสม., อปพร., อาสาสมัครต ารวจบ้าน, ผู้น า
ชุมชน ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
   1.8 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิดและ
การตัดสินใจเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   1.9 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ 
   1.10 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
           

  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   นโยบายด้านนี้จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องโครงการที่ด าเนินไปแล้ว โดยก าหนด
แนวทาง ดังนี้  
   2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยใช้
งบประมาณของเทศบาลหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   2.2 ด าเนินงานก่อสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและ
ทั่วถึง ปรับปรุงพัฒนาระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย ลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้มีคุณภาพ  
   2.3 ติดตั้งปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น   
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามถนนสาธารณะ 
   2.5 พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อการบริการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

  3. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.1 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุน ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริมสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 4. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   4.1 ส่งเสริมเพ่ิมมาตรฐานและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เกษตรกร ฯลฯ ให้มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 
   4.2 จัดให้มีโครงการธนาคารเพ่ือชุมชนในอนาคต  
   4.3 จัดให้มี สถานธนานุบาลโรงรับจ าน าในอนาคต 
   4.4 จัดให้มีโครงการถนนคนเดิน แหล่งกระจายสินค้า  
   4.5 จัดให้มีโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพ่ือพัฒนาบ้านเกิด  
  4.6 จัดให้มีเครื่องชั่งขนาดใหญ่ได้มาตรฐานส าหรับพ่ีน้องเกษตรกร  
  4.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตเทศบาล ทั้งในส่วนที่เทศบาล
รับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ โดยร่วมมือกันจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จัดข้อมูลแนะน า
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมมือ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
   4.8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 6 ไร่ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ 
   4.9 จัดตั้งศูนย์สอนภาษา เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2558)  
 

  5. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
   5.1 ด้านการศึกษา  
    1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในทุกรูปแบบ  
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน ให้ได้รับทุนการศึกษา  
    3. จัดให้มีบริการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลเมืองงายให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   5.2 ด้านการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
    1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย 
เช่น ห้องออกก าลังกาย สระวายน้ า ฯลฯ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน  
    3. ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชน และกลุ่มเยาวชน  
    4. ส่งเสริมสนับสนุน โครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรมแอ
โรบิคในทุกชุมชน โดยเทศบาลสนับสนุนครูผู้สอน หรือผู้น าในการออกก าลังกาย 
    5. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น  
   5.3 ด้านสาธารณสุข  
    1. จัดให้มีโครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ให้ได้รับสวัสดิการ  
    2. จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง  
    3. จัดให้มีน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพในราคาถูก  
    4. พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
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    5. พัฒนาปรับปรุงรถกู้ชีพกู้ภัยให้มีความทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
    6. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน    
(อสม.) อย่างต่อเนื่อง 
    7. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่  
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้ังแต่
บา้นนายคําต๋ัน วงวาท ไปทางทศิ
เหนือ ถึงที่นานายนรินทร์ กันทยศ 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 380 เมตร 
กวา้ง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร

627,000 627,000 627,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
นานางบญุอ้อน ปนัดอนตอง ถึง
นานายจรัญ เขื่อนเพชร (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร

910,000 910,000 910,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

โครงการ วัตถุประสงค์

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

ส่วนที่ 3

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

เทศบาลต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชานมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ชว่งที่ 1  ต้ังแต่นานายคําต๋ัน
 วงวาท ถึงนานายเตรียมรบ 
กนัทา กว้างประมาณ 3.00 
เมตร ยาวประมาณ 300.00 
เมตร หนา ประมาณ 0.20 
เมตร ชว่งที่ 2 ต้ังแต่ที่นา
นายชัชวาล ศิริ ถึงนานายสง่า
 เดชะ  กว้างประมาณ 3.00 
เมตร ยาวประมาณ 150.00 
เมตร หนาประมาณ 0.20 
เมตร ชว่งที่ 3 ต้ังแต่ที่นา
นายคําต๋ัน วงวาท ถึงที่นา
นายสุข ผิวนวล กว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนาประมาณ 
0.20 เมตร

157,500 157,500 157,500 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
จากที่นานายบรรทม ชัยเมืองใจ 
ไปทางทศิตะวนัตก ถึงนานายจรัญ
  จรรยา (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 70 เมตร กวา้ง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร

50,000 50,000 50,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

5 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้าง
บา้นนายไสว เขื่อนเพชร ไปทางทศิ
เหนือ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 1.00 เมตร
 ยาวประมาณ  100.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร

55,000 55,000 55,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ต้ังแต่บา้นนายสมเด็จ  เดชะ ไป
ทางทศิตะวนัออก ถึงที่นานายสม
ฤทธิ ์แสนเขื่อน  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 3.50 เมตร
 ยาวประมาณ  110.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร

250,000 250,000 250,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ซอยที่ 27 ต่อจาก คสล. เดิม 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ได้
มีถนนสําหรับเดินทางไปมาได้
อย่างสะดวก

ต้ังแต่คสล.เดิมไปทางทศิ
ใต้ถึงนานายสวาท สุ
ริวรรณ ระยะทาง 300 
เมตร

78,000 78,000 78,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต้ังแต่
ส่ีแยกไปทางทศิเหนือ  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 4 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ยาว 250 เมตร

895,000 895,000 895,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต้ังแต่สวนนายคําต๋ัน  
วงวาท ถึงนานางอรุณี เล็กพลอย 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 2.50-4.00 
เมตร ยาวรวมประมาณ 
462.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

771,900 771,900 771,900 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างแนวกั้น (การ์ด
เลน)บริเวณหลังพระสถูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตรง
บริเวณโค้งด้านหลังไปทางทศิ
ตะวนัตก  (หมู่ที่ 2)

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชนที่สัญจรไป-มา

ยาว 30.00 เมตร 60,000 60,000 60,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ต้ังแต่บา้นนายอรรถพล 
กาบบวั ส้ินสุดบา้นนายประพนัธุ ์
จันทร์เขียว (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 500.00 
เมตร หนาประมาณ 0.20 
เมตร

180,000 180,000 180,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่หน้า
บา้นนางบษุบา ถาวรรุ่งรัตน์ ไป
ทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 80.00 เมตร กวา้ง 
1.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 80 ตารางเมตร

44,000 44,000 44,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
บา้นนายสุพณิ  แสนเขื่อน ไปถึง
บา้นางธดิา แสนเขื่อน  (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000 
(2558:200,000)

200,000 200,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริม
เหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ต้ังแต่บา้น นายพรีะ 
อายุมั่นไปทางทศิตะวนัออก     
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 20.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

48,000 48,000 48,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่
นานายสวสัด์ิ คําแสน ถึงที่นานาย
เล่ือน คนสะอาด (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางไปมา
ได้อย่างสะดวก

ยาว 300.00 เมตร กวา้ง 
3.00 เมตร

150,000 150,000 150,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากส่ี
แยกเขื่อนแม่ข้อน ไปทางทศิเหนือ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนใน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 700.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

1,540,000 1,540,000 1,540,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(เพิ่มเติม) ในบริเวณโรงเรียนบา้น
ใหม่ ทางด้านทศิตะวนัออก      
(หมู่ที่ 3)

เพื่อความปลอดภยัของเด็ก
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะ
ครู ตลอดจนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 100 เมตร
หนาประมาณ 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะ
ครู ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นเดินทาง

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปอ่าง
เก็บน้ําหว้ยแม่ข้อน หมู่ที่ 3     
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 1,750 เมตร กวา้ง 
5.00 เมตร

3,937,500 3,937,500 3,937,500 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซอยที่ 18   
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางไป-
มาได้อย่างสะดวก

ระยะทาง 300 เมตร 126,000 126,000 126,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

20 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
สุสานบา้นแม่ข้อนไปทางทศิ
ตะวนัออกจนสุดเขตเทศบาล      
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 500.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ที่นา นายศรีโบ ยืนยง ไปทางทศิ
ตะวนัตกจนสุดเขตเทศบาล      
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 700.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

1,540,000 1,540,000 1,540,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน
ชุมชนบา้นแม่ข้อน ครบทกุสายใน
หมู่บา้น (ฝ่ังตะวนัออก) (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั

กวา้ง 2.50 - 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบา้นนายรุ่งช้าง แซ่จัง ทางทศิ
ตะวนัออกถึงที่นา นายต่วน  กันทา
 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กวา้งประมาณ 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 200.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

330,000 330,000 330,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หนองบวกวอ้งไปทางทศิใต้ ถึงที่
นานายเชาว ์สมแจ้ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กวา้งประมาณ 3.50 เมตร
 ยาวประมาณ 700.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

1,347,500 1,347,500 1,347,500 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บา้นนายจํารัส พรมแดน ไปทาง
ทศิตะวนัตก จนถึงสวน         
นายบญุธรรม เขื่อนเพชร (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กวา้งประมาณ 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 600.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

1,347,500 1,347,500 1,347,500 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
สวน อ.อัญเชิญ โกฎแิก้ว ไปนา
นายต๋ัน จันทร์หอม (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 350.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

770,000 770,000 770,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
หน้าบา้นนางมลิวรรณ รูปโฉม ไป
ทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

ยาว 400.00 เมตร กวา้ง 
4.00 เมตร

770,000 770,000 770,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้า
บา้นนางโสภา ไปทางทศิใต้ ถึง
หน้าบา้นนายสุคํา คํามูล (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

ยาว 120.00 เมตร กวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

198,000 198,000 198,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณข้างสวนนายสมบรูณ์ กันทา
 ไปทางทศิเหนือ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

80,000 80,000 80,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ต้ังแต่หลังบา้นนายเชาว ์สมแจ้ 
จนถึงบา้นนายสาโรจน์ ยันยง (หมู่
ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กวา้งประมาณ 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 150.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

247,500 247,500 247,500 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
บวกวอ้ง ไปทางทศิตะวนัตก(หมู่ที่
 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

ระยะทาง  1,800  เมตร 300,000 300,000 300,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่
นานายรุ่งช้าง แซ่จัง ไปทางทศิใต้ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก

ระยะทาง  100  เมตร 20,000 20,000 20,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
สวน ร.ต.ต.อุดม ใหม่แปลง ไปถึง
ถนนสายแม่ข้อน-สหกรณ์ ไปทาง
ทศิใต้  (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก

ระยะทาง  500  เมตร 100,000 100,000 100,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
สวนนายอัญเชิญ โกฎแก้ว ไปที่นา
นายทวน พญางาย ไปทางทศิ
ตะวนัตก (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก

ระยะทาง  180  เมตร 30,000 30,000 30,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
รางระบายน้ําข้างบา้น นางบวัใส 
เขื่อนเพชร ไปทางทศิเหนือ     
(หมู่ที่ 4)

เพื่อประชาชนเดินทางได้
สะดวกและเพื่อแก้ไขปญัหา
น้ําทว่มขังและเน่าเสีย

ระยะทาง  30  เมตร 97,500 97,500 97,500 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก

กองช่าง

36 โครงการเสริมไหล่ถนนทั้งสองข้าง
จากบา้นนายถนอม จนสุดเขต
เทศบาลและทําปา้ยจราจร      
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

ยาว 410.00 เมตร กวา้ง 
0.50 เมตร

106,000 106,000 106,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นหน้าบา้นนางปนิ วเิชียรไปถึง
ที่นาของนายววิฒัน์  คํามูล (หมู่ที่ 
4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 100.00 
เมตร กวา้ง 4.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 400
 ตารางเมตร

140,000 140,000 140,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สะพานลําเหมืองหว้ยโปง่ขามไป
ถึงลําเหมืองเก๊าหา้(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 4 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ยาว 400 เมตร

1,440,000 1,440,000 1,440,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างบา้นนายเจริญ สุวรรณ ไปทาง
ทศิตะวนัออกถึงบา้น       นาง
อุษา แสงน้อย (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 1.50 เมตร
 ยาวประมาณ 37.00 เมตร
 หนาประมาณ 0.10 เมตร

21,600 21,600 21,600 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้ังแต่
หน้าบา้นนายม้วน สุวรรณ ถึง
สะพานลําเหมือง นางขจร อายุมั่น 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนไว้
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร ยาว 160 เมตร

280,000 280,000 280,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ผ่านปา่ช้าบา้นหนองบวัต่อจาก
ถนน คสล.เดิม ไปทางทศิเหนือ 
ถือที่นานางสายสมร แสงกันทะ    
 (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 200.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทาง
ทศิตะวนัตกบา้นนายเทวนิ คํามา 
ถึงบา้นนายสม โปง่เมือง (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 20.00 เมตร กวา้ง 
3.50 เมตร

36,400 36,400 36,400 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

43 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามหว้ย
โปง่ขามบริเวณหน้าบา้นพอ่หลวง
วชิัย ชมพ ู(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร
 ยาว 6.00 เมตร

350,000 350,000 350,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
วดัอัมพาราม ไปทางทศิตะวนัออก
ถึงบา้นนายยืนยง  อยู่เปง็ (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 2.50 เมตร
 ยาวประมาณ 100.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

140,000 140,000 140,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากจุดเดิมตรงประปาหมู่บา้นไป
ทางทศิตะวนัออกสุดเขตถนน   
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 28 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 112 เมตร

72,800 72,800 72,800 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
สามแยกข้างบา้นนายพพิฒักุล 
ปญัญารังสี ขึ้นไปจนสุดเขต
เทศบาลเชื่อมต่อระหวา่ง ทต.เมือง
งายกับทต.พระธาตุปู่ก่ํา (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 580.00 
เมตร หนาประมาณ 0.15 
เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

47 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
จากหน้าบา้นนางศรีลา ลองศรี ไป
ทางทศิตะวนัออกไปจนถึงสวน
นายอุดม ปงิเมืองนุชา (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 300.00 
เมตร หนาประมาณ 0.20 
เมตร

63,000 63,000 63,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นจากสวนนายอุดม เขื่อนแก้ว 
ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 300.00 
เมตร หนาประมาณ 0.20 
เมตร

84,000 84,000 84,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
จากบา้นนายเทดิ ไปจนสุดเขต
เทศบาล  (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 200.00 
เมตร หนาประมาณ 0.20 
เมตร

42,000 42,000 42,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
บา้นแม่หลวงจันทร์ฟอง เขื่อนแก้ว
 ไปถึงที่นานายฮอม ทา้วอินทร์ 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 3.50 เมตร          
ยาว 200 เมตร

150,000 150,000 150,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บา้นนายเอนก ผัดแปง ไปทางทศิ
เหนือ  (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั

ความยาว 50 เมตร กวา้ง 
3 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 150 
ตารางเมตร ถมลูกรังไหล่
ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร

63,000 63,000 63,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

52 โครงการฝังทอ่ลอดพร้อมทําถนน 
คสล. เชื่อมระหวา่งเทศบาลตําบล
เมืองงายและเทศบาลตําบลพระ
ธาตุปู่ก่ํา (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ทอ่ขนาดกวา้ง 0.80 
เมตร ยาว 37.00 เมตร

500,000 500,000 500,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และแก้ไขปญัหา
อุทกภยั

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ปากทางเข้าถนนหมู่ที่ 3 จนถึงที่
นานายจันทร์ตา วงศ์หาร (หมู่ที่ 
10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 480 เมตร หนา 0.15 เมตร

940,000 940,000 940,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และแก้ไขปญัหา
อุทกภยั

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
รอยต่อถนน คสล.เดิมบริเวณบา้น
นางศรีลา ญาติมาก ไปทางทศิ
ตะวนัออก ถึงสุดเขตเทศบาล      
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 5.00 เมตร
 ยาวประมาณ 300.00 
เมตร หนาประมาณ 0.20 
เมตร

825,000 825,000 825,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สวน นายประเสริฐ  คําทนเสือ ไป
ถึงที่นา นายนวล  กันทา        
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร

360,000 360,000 360,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
นางกนิษฐา ดวงใจ ถึงถนน คสล.
เดิม (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 160
 เมตร หนา 0.15 เมตร

280,000 280,000 280,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น พร้อมวางทอ่ระบายน้ํา คสล.
 จากบา้นนายมนตรี  มะโล่ ถึง
บา้นนางอุทยั เรือนมาก (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 2.50 เมตร ยาว
 37 เมตร ทอ่ คสล.  Ø 1 
เมตร

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สวนนายสวสัด์ิ ศิริ ถึงสวนนาย
ฉลาด สุริวรรณ (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

360,000 360,000 360,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สวนนางบวัลอน สุริวรรณ ถึงถนน
 คสล.เดิม (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ได้
มีถนนสําหรับเดินทางไป-มา 
ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 4.00 เมตร           
ยาว 100.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

200,000 200,000 200,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
ที่

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หอประชุมถึงที่ล้างรถ สํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองงาย

เพื่อใหอ้ํานวยความสะดวกแก่
ผู้มาใช้บริการหอ้งน้ํา ของ
หอประชุมเทศบาลตําบลเมือง
งาย

กวา้ง 4 เมตร  ยาว 60 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 240 ตร.ม.

120,000 120,000 120,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผู้ใช้บริการหอประชุม
มีความสะดวก

กองช่าง

61 โครงการติดต้ังกระจกส่องทางโค้ง
บริเวณมุมถนน ทกุสายในเขต
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจรไป-มา

ถนนทกุสายในเขตเทศบาล 60,000 
(2558:60,000)

60,000 60,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และมีความ
ปลอดภยัต่อการใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้าง/จัดทําปา้ยชื่อ
ถนน, ชื่อซอยต่าง ๆในเขต
เทศบาลตําบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีปา้ยชื่อถนน, ชื่อซอย
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ซ่ึง
สะดวกต่อการจดจํา

ซอย และถนนทกุสายใน
เขตเทศบาลฯ

200,000 
(2558:200,000)

200,000 200,000 จํานวน 1 
โครงการ

ถนนและซอยมีชื่อ 
ซ่ึงสะดวกต่อการ
จดจํา และการเดินทาง

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิว
ถนนจราจร ถนนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองงาย

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรที่ชํารุด
ใหส้ามารถใช้งานได้ดี

ถนนทกุประเภทในเขต
เทศบาล

200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 
โครงการ

ถนนมีสภาพที่ดี 
สามารถสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
อาคารรูปตัวยูจากที่นานายเชื้อ
 เขื่อนเพชร ถึงนานายจรูญ 
กันทะวงศ์  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 325.00 เมตร กวา้ง 
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

910,000 910,000 910,000 ดาดลําเหมือง
ยาว 325 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
รูปตัวยูต้ังแต่ นานายประพนัธ ์
อายุมั่น ถึงนานายอุ่นเรือน 
กันทะวงค์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 285 เมตร กวา้ง 1.00
 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร

712,500 712,500 712,500 ดาดลําเหมือง
ยาว 285 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.แบบมีฝาปดิต้ังแต่บา้น
นางสาวเกศอรุณ ดวงต๊ิบ ไป
ทางทศิใต้ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 0.30 เมตร 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.30 
เมตรข้างรางและทอ้งราง
หนา 0.12 เมตร ยาว 99 
เมตร พร้อมวางทอ่ คสล .

155,000 155,000 155,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 99 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

4 โครงการเรียงหนิยาแนวต้ังแต่
บา้นนายประจวบ ใจตา ไป
ทางทศิตะวนัตก (หมู่ที่ 1)

เพื่อปอ้งกันดินพงัทลาย สูงประมาณ 1.50 เมตร 
ยาวประมาณ 500.00 
เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวเรียง
หนิ 500 เมตร

ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาปดิจากบา้น
ปลัดสายัณฑ์ ใจบญุ ไปทางทศิ
ตะวนัตก (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 1.00 เมตร 
กวา้งประมาณ 500.00 
เมตร

300,000 300,000 300,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 500 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

6 ปรับปรุงฝาปดิทอ่ระบายน้ํา
ทางทศิตะวนัตกของวดัเชียงยืน
 (หมู่ที่ 1)

เพื่อสร้างความปลอดภยั
ในการสัญจรของประชาชน

ฝาปดิทอ่ระบายน้ําตลอด
สาย

20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยั ในการ
เดินทางทางสัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.  รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ
จากหน้าบา้นนายอ้าย จันทราช
 ไปทางทศิใต้ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 125 เมตร กวา้ง 0.30
 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

275,000 275,000 275,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 125 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิจากแยก
บา้นนายอารีย์ เดชวงค์ยา ถึง
ลําเหมืองบา้นนายสมฤทธิ ์แสง
เขื่อน(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 240 เมตร

600,000 600,000 600,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 240 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากแยกบา้นนายจันทร ก้อน
ขาว ถึงบา้นนายสุธรีะพนัธ ์ศิริ
รัตน์บรรจง (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 200 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ส่งน้ํา คสล. เชื่อมจากดาดลํา
เหมืองเดิมไปถึงทศิตะวนัออก
ถึงที่นานายอินบาล อินหวนั  
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ปากรางกวา้ง 1.50 เมตร 
ทอ้งรางกวา้ง 0.80 เมตร 
ยาว 237 เมตร หนา 0.10
 เมตร ลึก 1.00 เมตร

240,000 240,000 240,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํายาว 237 
เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล.จากบา้นนายบญุทรง พยา
งาย ไปทางทศิตะวนัออก     
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 197.00 เมตร กวา้ง 
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

551,600 551,600 551,600 ความยาวคลอง
ส่งน้ํายาว 197 
เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.ต้ังแต่บา้นนายตา แสน
วงศ์ ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่
 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 0.30 เมตร 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.30 
เมตรข้างรางและทอ้งราง
หนา 0.12 เมตร ยาว 64 
เมตร

103,000 103,000 103,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 64 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่
และปอ้งกันดินพงัทลาย

หนา 0.20 เมตร สูง 1 
เมตรยาว 55 เมตร

100,000 100,000 100,000 ความยาวพนัง
กั้นดิน 55 เมตร

มีพื้นที่ที่มั่นคง ถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

14 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ
ต้ังแต่นาของนายอ้าย ขาวงาม 
ไปทางทศิตะวนัออก  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 328 เมตร กวา้ง 0.50
 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

590,400 590,400 590,400 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 328 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ
ต้ังแต่นาของนายสวาท สุ
ริวรรณ ไปทางทศิตะวนัออก 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 220 เมตร กวา้ง 1.0 
เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา
 0.20 เมตร

616,000 616,000 616,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา220 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้นขนาดใหญ่ (หมู่ที่ 1)

เพื่อแก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน้ําในการอุปโภค
บริโภค

จํานวน 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล.ต้ังแต่ที่นานายจํานง 
อุตส่าห ์ถึงนานายบญุทรง 
พญางาย   (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ทอ้งรางกวา้ง 0.60 เมตร 
สูง 0.80 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 1,000 
เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
เหมืองใหม่ ต้ังแต่นานายดวงตา
 อายุมั่น ถึงนานายตา แสนวงค์
 (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ทอ้งรางกวา้ง 0.60 เมตร 
สูง 1.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 500.00 เมตร

700,000 700,000 700,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 500 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากแยกบา้นนางบวัเขียว ใจ
บญุ ถึงแยกบา้นนายอินสม 
เขื่อนเพชร (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร ยาว 88.00
 เมตร

149,000 149,000 149,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 88 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. เก๊าหา้สายเหนือต้ังแต่
หวันานายสุทศัน์ เขื่อนเพชร 
ถึงบา้น นายบญุทรง พญางาย 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ทอ้งรางกวา้ง 0.60 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร สูง 
0.80 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 800 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ
จากข้างบา้นนายไสว เขื่อน
เพชร ไปทางทศิเหนือ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาวประมาณ 150 เมตร 
กวา้ง 1.20 เมตร ลึก 1.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร

637,500 637,500 637,500 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 150 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ
จากข้างบา้นนายปรีชา สายถา 
ไปทางทศิตะวนัออก  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาวประมาณ 200.00 
เมตร กวา้ง 1.20 เมตร ลึก
 1.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร

750,000 750,000 750,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 200 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิ หมู่ที่ 1 ต้ังแต่
บา้นนางเกศอรุณ ไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 167 เมตร ปากราง
กวา้ง 0.64 เมตร ทอ้งราง
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ข้าง
รางและทอ้งรางหนา 0.12
 เมตร พร้อมวางทอ่ คสล . 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จํานวน 8 ทอ่

290,000 290,000 290,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 167 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
จากทางเข้าบา้นนายบญุตัน 
เขื่อนเพชร ด้านทศิตะวนัออก
ลําเหมือง ไปทางทศิเหนือ (หมู่
ที่ 1)

เพื่อปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน และการถูกกัด
เซาะจากน้ํา

สูงเฉล่ียประมาณ 2.00 - 
3.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวประมาณ  
21.00 เมตร

    252,000    
ทต.เมืองงาย

    252,000    
ทต.เมืองงาย

    252,000    
ทต.เมืองงาย

ความยาว  พนัง
กันดิน    21 
เมตร

มีพื้นที่ที่มั่นคง ถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากนายประณต กิติ ไปทาง
ทศิตะวนัออก ถึงนานางสาวสุ
กันทา อินหวนั (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 380.00 
เมตร กวา้งภายใน 0.60 
เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร

950,000 950,000 950,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 380 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม หน้าบา้นนายธนพล 
พญางาย ถึงบา้นนายจันทร์  
แสนชัย(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 70.00 เมตร
 กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2.50 เมตร

210,000 210,000 210,000 จํานวน 1 แหง่ การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

27 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
เหมืองใหม่ จากฝายหว้ยแม่งาย
ไปทางทศิตะวนัออก ถึงบา้น
สบงาย (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 2,500 เมตร
 กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

1,350,000 1,350,000 1,350,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 2,500 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างแทง้ค์เก็บ
น้ําประปาหมู่บา้น (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีเก็บเก็บประปา จํานวน 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหง่ มีที่เก็บน้ําประปา กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
รูปตัวยูต้ังแต่นานายประพนัธ ์
อายุมั่น ถึงนานายุ่นเรือน 
กันทะวงค์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 285 เมตร กวา้ง 1.00
 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวดาดลํา
เหมือง 285 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

30 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
รูปตัวยูลําเหมืองเหล่าหมู่ที่ 2 
ต.เมืองงาย

เพื่อใหก้ารระบายน้ํามี
ความคล่องตัวและ
สามารถรองรับน้ําได้มาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อลดปญัหา
การพงัทลายของตล่ิงใน
ฤดูน้ําหลาก

ช่วงที่ 1  กวา้ง 1.80 เมตร
 สูง 1.50 เมตร หนา 0.01
 เมตร ยาว 320 เมตร     
 ช่วงที่ 2  กวา้ง 1 เมตร 
สูง 1 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 520 เมตร      
  ช่วงที่ 3 กวา้ง 1 เมตร 
ยาว 1 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 500 เมตร 
พร้อมทอ่ลอดเหล่ียม
ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง
 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร 
จํานวน 8 แหง่

8,726,000 8,726,000 8,726,000 จํานวน 3 ช่วง ประชาชนในเขตพื้นที่ 
ทต.เมืองงาย มีการ
จัดสรรทรัพยากรน้ํา
อย่างเปน็ระบบและ
ทั่วถึงและช่วยลด
ปญัหาการพงัทลาย
ของตล่ิงในฤดูน้ําหลาก
ได้

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
ทางทศิเหนือข้างโรงอาหาร
โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย 
ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 150 เมตร 
กวา้งประมาณ 0.50 เมตร
 ลึกประมาณ 0.50 เมตร

375,000 375,000 375,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 150 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

32 โครงการก่อสร้างพนังกั้นแนว
ดินทรุด (ลําหว้ยน้อย) ถึงบา้น
นายวชิัย ใจทดัศรี, นายอินถา 
บญุตัน ไปทางทศิตะวนัออก 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน และการถูกกัด
เซาะจากน้ํา

สูงประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 50.00 เมตร

750,000 750,000 750,000 ความยาวพนัง
กั้นดิน 50เมตร

มีพื้นที่ที่มั่นคง ถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยูข้างถนนทศิ
ตะวนัตก และทศิเหนือวดัเชียง
มั่น (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 80.00 เมตร
 กวา้งประมาณ 1.00 
เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร

200,000 200,000 200,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 80 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปดิจาก
หน้าบา้นนายตามัน กายัน ไป
ทางทศิเหนือถึงหน้าบา้นนาย
สนอง สุพณิวงค์ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 70.00 เมตร
 กวา้งเฉล่ีย 0.50 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ทอ้งราง
และข้างรางหนา 0.10 
เมตร

175,000 175,000 175,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 70 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.  รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ
จากหน้าบา้นนายทองเจือ 
ก้อนคํา ไปทางทศิใต้ถึงบา้น
นายวรัิตน์ ยืนยง (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 100.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร

250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ํา
ยาว 100 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มี
ฝาปดิติดถนนด้านหลัง พระ
สถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ์ไปทางทศิใต้ 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ  70.00  
เมตร กวา้ง 1.00 เมตร ลึก
 1.00 เมตร

280,000 280,000 280,000 รางระบายน้ํา
ยาว 70 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
ต้ังแต่สามแยกบา้นนายสุทศัน์  
เขื่อนเพชร ถึงบา้นนางบญุ
ธรรม  เมธา (หมู่ที่ 2)

เพื่อปอ้งกันน้ํากัดเซาะตล่ิง ทอ้งรางกวา้ง 1.00 เมตร 
สูง 1.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 200.00 เมตร

280,000 280,000 280,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 200 เมตร

น้ําสามารถไหลได้ดี
และคลองรับน้ําได้มาก
ขึ้น

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
รูปตัวยูจากฝายเหมืองมะดะ 
ถึงที่นานางบวัจิ๋น แสนงาย 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 คลองส่งน้ํายาว 
1,000 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

39 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
แยกฝายเก๊าข่อยถึงบา้นนายมัน
 กายันต์ (เหมืองลึก) (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ทอ้งรางกวา้ง 0.60 เมตร 
สูง 0.80 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร

700,000 700,000 700,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 1,500 
เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.มีฝาปดิจากบา้นนายบญุ
ธรรม เขื่อนเพชร ถึงบา้นนาย
บญุยง เสมมณี  (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร  ยาว 150 เมตร

255,000 255,000 255,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 150 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ชุมชน  (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําไวใ้ช้
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างคลองน้ําแยก
ฝายเก๊าข่อยถึงบา้นนายมัน กา
ยันต์(เหมืองลึก) พร้อมฝายทด
น้ําเข้าที่นานางดวง สุวรรณวงค์
 (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 1,000 เมตร
 กวา้ง 1.50 เมตร ทอ้ง
รางลึก 1.00 เมตร ทอ้ง
รางและข้างรางหนา 0.10 
เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 คลองน้ํายาว 
1,000 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปดิ 
บริเวณถนนด้านทศิใต้พระ
สถูปฯไปทางทศิตะวนัออกหกั
เล้ียวไปทางทศิใต้ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหร้างระบายน้ํา
ในช่วงฤดูน้ําหลากมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 0.80 เมตร
 พื้นรางและทอ้งรางหนา 
0.10 เมตร ยาวประมาร 
300.00 เมตร

1,050,000 1,050,000 1,050,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 300 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
มี่น้ําทว่มขัง และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่บา้น
นายวชิัย ชัยวฒิุ ถึงข้างพระ
สถูปทศิเหนือ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหร้างระบายน้ํา
ในช่วงฤดูน้ําหลากมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 0.40 เมตร
 พื้นรางและทอ้งรางหนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ราง
ยาวประมาณ 95.00 เมตร

380,000 380,000 380,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 95 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
มี่น้ําทว่มขัง และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝา
คอนกรีตเหล็ก บริเวณถนน
ด้านทศิเหนือของที่ดินของนาง
มี พญางาย ไปทางทศิตะวนัตก 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหร้างระบายน้ํา
ในช่วงฤดูน้ําหลากมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 0.40 เมตร
 พื้นรางและทอ้งรางหนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ราง
ยาวประมาณ 105.00 
เมตร

420,000 420,000 420,000 รางระบายน้ํา
ยาว 105 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
มี่น้ําทว่มขัง และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

46 โครงการก่อสร้างพนังกั้นแนว
ดินทรุด (ลําหว้ยหลวง) บริเวณ
สะพานเชื่อมบา้นเมืองงาย หมู่
ที่ 2 บา้นสันหมู่ที่ 10 ไปทาง
ทศิเหนือ(หมู่ที่ 2)

เพื่อปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดินและการถูกกัด
เซาะจากน้ํา

สูงประมาณ 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 50.00 เมตร

750,000 750,000 750,000 ความยาวพนัง
กั้นแนวดิน 50 
เมตร

มีพื้นที่ที่มั่นคงถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง

47 โครงการปรับปรุงแทง้ค์น้ํา
บริเวณหอเส้ือปา้น (หมู่ที่ 2)

เพื่อเก็บน้ําใช้ในฤดูแล้ง เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค ตลอดปี

350,000 350,000 350,000 จํานวน 4 แหง่
เคร่ืองกรอง1ชุด

ประชาชนได้มีน้ําไวใ้ช้
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างพนังกันดินพงั
ต้ังแต่ปอ้มยามถึงในหมู่บา้น 
ถึงบา้นนายโชคชัย ศรีอุดม 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดินและการถูกกัด
เซาะจากน้ํา

ความสูงประมาณ 1-2 
เมตร กวา้งประมาณ 2-3 
เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 พนังกันก่อสร้าง
ตามแบบที่
กําหนด

มีพื้นที่ที่มั่นคงถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ประจําหมู่บา้น/ถังกรองน้ําบา้น
เหล่า (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
ได้มีน้ําสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภค

ถังเก็บน้ําพร้อมระบบ
กรองน้ํา จํานวน 1 แหง่

600,000 600,000 600,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนได้มีน้ําไวใ้ช้
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปดิจาก
สะพานเชื่อมบา้นสหกรณ์-บา้น
ใหม่ ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่
ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 120.00 
เมตร กวา้งประมาณ 1.00
 เมตร ลึกประมาณ 1.00 
เมตร

600,000 600,000 600,000 รางระบายน้ํา
ยาว 120 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

51 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
จากซอยเหมืองหลวงจากที่
นายสุพจน์ สิทธพิร ถึงที่นา
นายธรรม ใจสัตย์ ไปทางทศิ
เหนือ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 200.00 
เมตร ปากรางกวา้ง
ประมาณ 1.00 เมตร ลึก
ประมาณ 1.00 เมตร 
หนาประมาณ 0.05 เมตร

300,000 300,000 300,000 ความยาวดาดลํา
เหมือง 200 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ํา
พร้อมทางเดินหลังโรงครัวกลุ่ม
แม่บา้น(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่ 
และเปน็การปอ้งกันน้ํา
เซาะตล่ิง

ยาวประมาณ 84.00 เมตร
 หนาประมาณ 0.10 เมตร
 พนังสูงประมาณ 2.50 
เมตร

840,000 840,000 840,000 จํานวน 1 แหง่ มีพื้นที่ที่มั่นคง ถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําลํา
เหมืองหลวง คสล.ช่วงที่ 2 ไป
ทางทศิตะวนัออก  (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 330.00 เมตร ทอ้ง
เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร

284,000 284,000 284,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 330 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
หน้าวดัศรีบญุเรือง ทศิ
ตะวนัออกถนนไปทางทศิ
ตะวนัตก (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ความยาว 240 เมตร กวา้ง
 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร

528,000 528,000 528,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 240 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ตัวยูต้ังแต่ฝายเหมืองหลวงไป
ทางลําเหมืองหลวง ทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงใต้  (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 1.00 เมตร 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.80 
เมตร ข้างรางและทอ้งราง
หนา 0.15 เมตร ยาว 700
 เมตร

1,232,000 1,232,000 1,232,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 700 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. ตัวยูแบบมีฝาปดิต้ังแต่
หน้าบา้นนางเกสร ไข่แก้ว ไป
ทางทศิใต้ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 64 เมตร กวา้ง 0.30 
เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา
 0.10 เมตร

140,800 140,800 140,800 ความยาวราง
ระบายน้ํา 64 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.ตัวยูแบบมีฝาปดิด้านทศิ
ตะวนัตกถนนต้ังแต่บา้นนาย
บญุทอง เดชวงศ์ยา ไปทางทศิ
ใต้ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 140 เมตร กวา้ง 0.30
 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

308,000 308,000 308,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 140 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.ตัวยูแบบมีฝาปดิด้านทศิ
ตะวนัออกถนนต้ังแต่บา้นนาย
บญุปั๋น คําแปง ไปทางทศิเหนือ
 (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 131 เมตร กวา้ง 0.30
 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

288,200 288,200 288,200 ความยาวราง
ระบายน้ํา 131 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. ตัวยูแบบมีฝาปดิด้านทศิ
ใต้ถนนต้ังแต่บา้นนายมูล ตา
มั่น ไปทางทศิตะวนัออก   (หมู่
ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 158 เมตร กวา้ง 0.30
 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

347,600 347,600 347,600 ความยาวราง
ระบายน้ํา158 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. ต้ังแต่ที่นานางอ๋น  ชัย
ลังกา ไปทางทศิตะวนัตก (หมู่ที่
 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 300.00 เมตร ทอ้ง
เหมืองกวา้ง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร

860,000 860,000 860,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา300 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.แบบมีฝาปดิ ซอย 1, 
ซอย 2 บา้นใหม่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ซอย 1 ยาว 128.00 เมตร
 กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
0.05 เมตร ซอย 2 ไม่มี
พื้นที่ก่อสร้าง

256,000 256,000 256,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 128 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล.ลําเหมือง โบสถไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 400.00 เมตร ทอ้ง
เหมืองกวา้ง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร

344,000 344,000 344,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 400 
เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างอาคาร/ประตู
 คสล. พร้อมฝายกั้นลําน้ํา
เหมืองและเหมืองหลวงช่วงต่อ
จากลําน้ําแม่ข้อน (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

สันฝายกวา้ง 8.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร

30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาปดิ ซอย 5,6,7
 บา้นใหม่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ซอย 5 ยาว 134.00 เมตร
  กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร    ซอย 6 ยาว
 129.00 เมตร กวา้ง 0.50
 เมตร ลึก 0.50 เมตร    
ซอย 7 ยาว 95.00 เมตร 
กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร

716,000 716,000 716,000 จํานวน 3 แหง่ การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. ตัวยูแบบมีฝาปดิด้านทศิ
ใต้ถนนต้ังแต่บา้นนายอินตา  
แสนเขื่อน ไปทางทศิตะวนัตก
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 187 เมตร กวา้ง 0.30
 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

411,400 411,400 411,400 รางระบายน้ํา
ยาว 187 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.จากหน้าบา้นนายเพยีร 
คํามา ไปทางทศิใต้ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 50 เมตร 
กวา้ง 0.64 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร

90,000 90,000 90,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 50 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ข้างนานายสุพจน์ สิทธพิร    
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ระยะทาง 200 เมตร 300,000 300,000 300,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา200 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

68 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. ข้างนา นายอรุณ คําแสน
 ถึงนานายตา อยู่เปง็ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ระยะทาง 1,000 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 1,000 
เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล.ข้างนานายอินหวนั ชัย
ลังกา ถึงนานายตา อยู่เปง็ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ระยะทาง 200 เมตร 300,000 300,000 300,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา200 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิจากบา้นนางแสง 
ถึงบา้นนายโต ยาสิทธิ ์(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 700.00 เมตร

1,190,000 1,190,000 1,190,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 700 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ในหมู่บา้นต้ังแต่วดัศรีบญุเรือง 
ถึงลําหว้ยทา่ล้อ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 500.00 เมตร

850,000 850,000 850,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 500 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ํา
จากที่นานายดวงต๋า ธาตุคํา 
ถึงบา้นนายโชคชัย ศรีอุดม 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

สูง 2.50 เมตร   ยาว 
121.00 เมตร  หนา 0.20 
เมตร

1,210,000 1,210,000 1,210,000 ความยาวพนัง
กั้นน้ํา 121 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

73 โครงการก่อสร้างฝายลําหว้ย
แม่ข้อน ข้างข้อนบา้น นาย
สําเภา  กันทา (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

กวา้ง 10.00 เมตร  สูง 
1.50 เมตร หร้อมหชู้าง

300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ซอย 7 ด้านทศิใต้  (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

กวา้ง 0.64 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร ข้างรางหนา 
0.12 เมตร ทอ้งรางหนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร

900,000 900,000 900,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 300 
เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

75 โครงการปรับปรุงลําน้ําแม่ข้อน 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้
อย่างเพยีงพอ

ยาวประมาณ 3,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

76 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล
บริเวณปา่ช้าบา้นแม่ข้อน    
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้
อย่างเพยีงพอ

1 บอ่ 450,000 450,000 450,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
คสล. จากหน้าบา้น จ.อ.สมพร
 ธติะโพตา ไปทางทศิเหนือ   
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 50.00 เมตร
 สูงประมาณ 2.50 เมตร 
 หนาประมาณ 0.15 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวพนัง
กันดิน 50เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และปอ้งกันการ
พงัทะลายของดิน

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

78 โครงการก่อสร้างเรียงหนิยา
แนวจากสะพานบา้นนายสง่า 
ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 4)

เพื่อปอ้งกันน้ํากัดเซาะตล่ิง สูงประมาณ 1.50 เมตร 
ยาวประมาณ 1,500.00 
เมตร

450,000 450,000 450,000 ความยาวเรียง
หนิยาแนว 
1,500 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.  รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ
จากบา้น ร.ต.สมบติั ไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 500.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 500 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

80 โครงการพฒันาระบบน้ําแหล่ง
น้ําบา้นแม่ข้อน หนองบวกวอ้ง 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อมีแหล่งเก็บกักน้ําไวใ้ช้
ในการอุปโภค-บริโภค 
และการทําการเกษตร

แหล่งน้ําภายในหมู่บา้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้
อุปโภคและบริโภค

กองช่าง

81 โครงการพฒันาระบบน้ําแหล่ง
น้ําบา้นแม่ข้อน สระน้ํา รพช. 
ริมดอย (หมู่ที่ 4)

เพื่อมีแหล่งเก็บกักน้ําไวใ้ช้
ในการอุปโภค-บริโภค 
และการทําการเกษตร

แหล่งน้ําภายในหมู่บา้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน 2 แหง่ ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้
อุปโภคและบริโภค

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
คสล.จากข้างบา้นนายทว ีกัน
ทา ไปทางทศิตะวนัตก (หมู่ที่ 4)

เพื่อปอ้งกันน้ํากัดเซาะตล่ิง ยาวประมาณ 30.00 เมตร
 สูงประมาณ 3.50เมตร  
หนาประมาณ 0.15 เมตร

225,000 225,000 225,000 ความยาวพนัง
กันดิน 30 เมตร

มีพื้นที่ที่มั่นคง ถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

83 โครงการขุดลอกลําหว้ยต้ังแต่
บา้นนายทองดี วงค์หาร ถึง
บา้นนายอุดม อนันต๊ะ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 100.00 
เมตร ปากกวา้งประมาณ 
3.00 เมตร ลึกประมาณ 
1.00 เมตร

300,000 300,000 300,000 ความยาว ขุด
ลอกลําหว้ย 100
 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
ต้ังแต่ที่นานางทรงเดช คาวา
ซากิ มาจนถึงบา้นนางเตรียม 
โกฎแก้ว (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 300.00 
เมตร ปากรางกวา้ง 2.00 
เมตร ลึกประมาณ 1.00 
เมตร  หนาประมาณ 
0.075 เมตร

450,000 450,000 450,000 ความยาวดาดลํา
เหมือง 300 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และมีน้ําใช้สําหรับการ
ทําการเกษตร

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
จากบา้นนายคํา คําวนั ไปทาง
ทศิตะวนัออก ถึงบา้นนางปนิ 
วเิชียร (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 150.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร

375,000 375,000 375,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 150 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

86 โครงการขยายระบบน้ําประปา
จากบริเวณหน้าริมดอยรีสอร์ท
ไปทางทศิใต้ ถึงปากทาง    
เมืองงาย (หมู่ที่ 4)

เพื่อขยายเขตการ
ใหบ้ริการน้ําประปา
สําหรับการอุปโภค-บริโภค

ยาวประมาณ 1,000.00 
เมตร

100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนได้รับบริการ
น้ําประปาสําหรับการ
อุปโภค-บริโภค ได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

87 โครงการก่อสร้างเรียงหนิยา
แนวปอ้งกันตล่ิง ต้ังแต่บา้น
นายมนัส ตามควร ไปทางทศิ
ตะวนัตก (หมู่ที่ 4)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
และเน่าเสีย ปรับปรุง
สภาพพื้นที่และปอ้งกัน
การพงัทลาย

สูงประมาณ 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 500.00 
เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 ความยาวเรียง
หนิยาแนว 500 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างเรียงหนิยา
แนวปอ้งกันตล่ิงข้างบา้นนาง
เตรียม โกฎแก้ว ไปทางทศิ
ตะวนัออกทั้งสองข้างถึงบา้น
นางศรีอุ๊ด  บญุสูง (หมู่ที่ 4)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
และเน่าเสีย ปรับปรุง
สภาพพื้นที่และปอ้งกัน
การพงัทลาย

สูงประมาณ 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 1,200.00 
เมตร

3,840,000 3,840,000 3,840,000 ความยาวเรียง
หนิยาแนว 
1,200 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง
สะดวก

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปดิหน้าบา้นนางปนิ 
วเิชียรไปทางทศิใต้ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง  0.50  เมตร ลึก
เฉล่ียประมาณ 0.50  
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาวประมาณ 700.00 
เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 700 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิจากข้างบา้นนาย
สําราญ จินา ไปทางทศิเหนือ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
และเน่าเสีย

ระยะทาง 200 เมตร 440,000 440,000 440,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 200 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ฝายสูงต่อจากคลองส่งน้ําเดิม 
ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 560 เมตร กวา้ง 0.50
 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

330,000 330,000 330,000 คลองส่งน้ํายาว 
560 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

92 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล.จากฝายกลางถึงถนนสาย
แม่ข้อน-นาหวาย ช่วงที่ 2     
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ระยะทาง 900 เมตร 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 900 เมตร

ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.แบบมีฝาปดิจากหน้า
บา้นนางบวัแก้ว สีเงิน ไปทาง
ทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ระยะทาง 100 เมตร 220,000 220,000 220,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 100 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล.จากฝายตํ่า ไปทางทศิ
ตะวนัออก ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพยีงพอและมั่นคงถาวร

ระยะทาง 1,000 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 1,000 
เมตร

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิ ข้างบา้นนางปนั 
ขัดมะโน ไปทางทศิเหนือ    
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง  0.30 เมตร
 ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตรข้างรางและทอ้งราง
หนา  0.10 เมตร ยาว 
100.00 เมตร

200,000 200,000 200,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 100 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิ ข้างบา้นนาย
สําราญ อนันต๊ะ ไปทางทศิ
ตะวนัออก  (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 0.30 เมตร 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตรข้างรางและทอ้งราง
หนา 0.10 เมตร ยาว 
46.00 เมตร

92,000 92,000 92,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 46 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

97 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. 
ช่วงที่นานางบวัแก้ว สีเงิน (หมู่
ที่ 4)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ําใน
การทําเกษตรกรรม

กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 
8.00 เมตร พร้อมทั้งทํา
อาคารกันน้ํา 2 ช่อง และ
หชู้างทั้ง 2 ข้าง

150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิหน้าบา้นนาง
สมหวงั โกฎแิก้ว ไปทางทศิ
ตะวนัออก ต่อจากจุดเดิม
ต้ังแต่บา้นนางลาวลัย์ ดวงรักษ ์
ไปถึงบา้นนายทอง พรมแดน  
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 0.64 ม. 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 
หนา 0.12 ม. ยาว 210 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 210 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

99 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. ต้ังแต่ฝายตํ่า ถึงที่นาของ
นายดวงต๋า  อนันต๊ะ (หมู่ที่ 4)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ํากัด
เซาะตล่ิง

ความยาว 1000 เมตร 689,000 689,000 689,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 1,000 
เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

100 โครงการขยายเขตประปาให้
ครบทกุครัวเรือน (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 ชุด 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

101 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้นในเขตเทศบาลแบบผิว
ดินขนาดใหญ่บริเวณหนอง  
บวกวอ้ง  ต.เมืองงาย  (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้ําไว้
ใช้สําหรับอุปโภค และ
บริโภค

ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

4,078,752 4,078,752 4,078,752 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนได้มีน้ําไวใ้ช้
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง/กอง
สาธารณสุข

102 โครงการก่อสร้างพนังเรียงหนิ
แนวปนูทราย บริเวณคอ
สะพานแม่ข้อน ด้านทศิ
ตะวนัตก (หมู่ที่ 4)

เพื่อปอ้งกันดินพงัทะลาย
และกัดเซาะถนน

ยาว 43 เมตร สูง 4.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

43,000 43,000 43,000 ความยาวพนัง
เรียงหนิ 43 เมตร

น้ําไม่กัดเซาะถนน และ
ดินไม่พงัทะลาย

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาปดิโดยใช้
ตะแกรง ต้ังแต่บา้นนางต่วน 
ไปทางทศิใต้ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 1.00 เมตร 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.80 
เมตร ข้างรางและทอ้งราง
หนา 0.15 เมตร ยาว 700
 เมตร

43,000 43,000 43,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 700 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

104 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา
การเกษตร (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหค้ลองระบายน้ําได้
ดีและรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 1,400 เมตร 430,000 430,000 430,000 ความยาวการ
ขุดลอกคลองส่ง
น้ํา 1,400 เมตร

น้ําสามารถไหลได้ดี
และคลองรับน้ําได้มาก
ขึ้น

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

105 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากหน้าบา้นนายวรีะศักด์ิ     
บษุมาศ ไปทางทศิตะวนัตก 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ความยาว 162 เมตร กวา้ง
 0.30 เมตร ลึก 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร

356,400 356,400 356,400 ความยาวราง
ระบายน้ํา 162 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิข้างบา้นนายก๋อง 
ถึงหน้าบา้นนายจตุรงค์คําวนั 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 120.00 เมตร

255,000 255,000 255,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 120 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิจากหน้าบา้นนาย
สมพล คํามา ไปทางทศิใต้      
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 120.00 เมตร

255,000 255,000 255,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 120 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

108 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
หลังบา้นนายกิม คํามา ไปทาง
ทศิตะวนัออก  (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 1.00 เมตร 
สูง 0.80 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 500.00 เมตร

700,000 700,000 700,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 500 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

109 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ฝายตํ่าไปยังที่นานายคํา คําวนั 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ทอ้งรางกวา้ง 0.60 เมตร 
สูง 0.80 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 1,000 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

110 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ํา
จากสะพานสูงทางทศิใต้ไปทาง
ทศิตะวนัตก (หมู่ที่ 4)

เพื่อปอ้งกันน้ํากัดเซาะตล่ิง ยาว 44.00 เมตร สูง 3.00
 เมตร

154,000 154,000 154,000 ความยาวพนัง
กั้นน้ํา 44 เมตร

น้ําไม่กัดเซาะถนน และ
ดินไม่พงัทะลาย

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากหน้าบา้นนางโสภา(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 50.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 50 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
ฝายสูง ไปทางทศิตะวนัออก 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 1,500 เมตร
 ทอ้งรางกวา้ง 2.00 เมตร
 สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร ทอ้ง
รางและข้างรางหนา 0.12 
เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 ความยาวดาดลํา
เหมือง 1,500 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

113 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
ฝายกลาง ไปทางทศิตะวนัออก 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 1,000 เมตร
 ทอ้งรางกวา้ง 2.00 เมตร
 สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร ทอ้ง
รางและข้างรางหนา 0.12 
เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวดาดลํา
เหมือง 1,000 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

114 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ําใส 
ขนาดบรรจุ 30 ลบ.ม.(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภค-
บริโภค

จํานวน 1 ชุด 450,000 
(2558:450,000)

450,000 450,000 จํานวน 1 ชุด ประชาชนได้รับน้ําที่ถูก
สุขลักษณะในการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

115 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
ฝายตํ่า ไปทางทศิตะวนัออก 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 500 เมตร 
ทอ้งรางกวา้ง 2.00 เมตร 
สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร ทอ้ง
รางและข้างรางหนา 0.12 
เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวดาดลํา
เหมือง 500 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากบา้นนายบญุชัย เปี่ยมเลิศ
วชิา ถึงบา้นนายขวญัชัย วงศ์
ษา (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 300 เมตร 
ทอ้งรางกวา้ง 0.60 เมตร 
สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร ทอ้ง
รางและข้างรางหนา 0.12 
เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
การก่อสร้างราย
ระบายน้ํา

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาตะแกรงปดิ 
ต้ังแต่บา้นนายอ้วน โกฎแิก้ว 
ไปทางทศิตะวนัออก ถึงบา้น
นายอินหวนั  ตะริโย (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 300.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร  หนาประมาณ 0.10
 เมตร

750,000 750,000 750,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 300 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
รูปตัวยูจากนายวโิรจน์ ชมพ ู
ถึงบา้นนายสุรชาติ บญุมา (หมู่
ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น 
ช่วยแก้ไขปญัหาอุทกภยั

กวา้งภายใน 0.80 เมตร 
ยาว 560.00 เมตร สูง 
1.00 เมตร

700,000 700,000 700,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 560 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

119 โครงการก่อสร้างเรียงหนิยา
แนวจากสะพานหน้าบา้นนายสุ
ธรรม คํามา ไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 9)

เพื่อปอ้งกันน้ํากัดเซาะตล่ิง สูงประมาณ 1.50 เมตร 
ยาวประมาณ 500.00 
เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวเรียง
หนิยาแนว 500 
เมตร

น้ําไม่กัดเซาะสะพาน
และดินไม่พงัทะลาย

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยู จากหวัมุมวดั
อัมพารามไปทางทศิตะวนัออก
 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 400.00 
เมตร กวา้งประมาณ 1.00
 เมตร ลึกประมาณ 1.00 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 400 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยู จากหวัมุมวดั
อัมพารามไปทางทศิตะวนัออก
 ถึงลําเหมืองเก๊าหา้ (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 550.00 
เมตร กวา้งประมาณ 1.00
 เมตร ลึกประมาณ 1.00 
เมตร

2,750,000 2,750,000 2,750,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 550 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

122 โครงการขุดลอกทํารางน้ําตัววี
จากหลังที่สวนหลังวดัของ นาย
โกสินธ ์โกฎแิก้ว ไปทางทศิใต้ 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ความยาว 143 เมตร กวา้ง
เฉล่ีย 0.75 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร

314,600 314,600 314,600 ความยาวการ
ขุดลอกทํารางน้ํา
 143 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

123 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
รูปตัวว ีต้ังแต่หน้าบา้นนายณัฐ
พลกันแก้ว ไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ความยาว 11 เมตร กวา้ง
เฉล่ีย 0.75 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร

24,200 24,200 24,200 ความยาวราง
ระบายน้ํา 11 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

124 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ตัวย/ูเรียงหนิยาแนว ลําน้ําโปง่
ขามต้ังแต่ฝายหา้วดัอัมพาราม
ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัวและเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ระยะทาง 900 เมตร 900,000 900,000 900,000 ระยะทาง 900 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

125 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. เหล็กรูปตัววจีากบา้น
นายณัฐพล กันแก้ว ไปทางทศิ
ใต้ (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 150 เมตร กวา้งเฉล่ีย
  0.75 เมตร ลึก 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร

330,000 330,000 330,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 150 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

126 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
คสล. รูปตัววจีากหวัมุมวดั
อัมพารามทศิใต้ไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ดี
และรองรับน้ําได้มากขึ้น

ยาว 80 เมตร กวา้งเฉล่ีย 
0.75 เมตร ลึก 0.50 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

176,000 176,000 176,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 80 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างรางรูปตัววลํีา
เหมืองบริเวณหน้าบา้นนาย
วโิรจน์ ชมพ ูถึงหลังสวนนาง
มาลี (หมู่ที่ 9)

เพื่อมีคลองส่งน้ํา คสล. ไว้
ใช้ในการเกษตรกรรม

ปากรางกวา้ง 1.80 เมตร 
ทอ้งรางลึกกวา้ง 0.80 
เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา
 0.10 เมตร ยาว 145 เมตร

220,000 220,000 220,000 ความยาว 145 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปดิจากหน้าบา้นนาย
วลัลพ โกฎแิก้ว ไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาว 55 เมตร กวา้ง 0.30 
เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา
 0.10 เมตร

121,000 121,000 121,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 55 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

129 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น, การปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา,การซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น (หมู่ที่ 1, 2, 9)

เพื่อใหม้ีน้ําไวใ้ช้อุปโภค
บริโภค

จํานวน 1 แหง่          
ตามแบบมาตรฐาน
ประปานครหลวง

2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําไวใ้ช้
อุปโภคและบริโภค

กองช่าง

130 โครงการขุดลอกลําหว้ยโปง่
ขามต้ังแต่ฝายหน้าวดัอัมพา
รามถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 (หมู่ที่
 9)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
และเน่าเสีย

ยาว 500 เมตร 300,000 300,000 300,000 ความยาวการ
ขุดลอกลําหว้ย 
500 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการทําเกษตรกรรม

กองช่าง

131 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากหน้าบา้นนายเทวนิ คํามา 
ถึงบา้นนางอาท ี(หมู่ที่ 9)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
และเน่าเสีย

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 100.00 เมตร

170,000 170,000 170,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 100 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

132 โครงการขุดลอกลําเหมือง
ต้ังแต่หน้าบา้นนายณัฐพล กัน
แก้ว ถึงหลังสวนนางมาลี (หมู่ที่
 9)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
และเน่าเสีย

ระยะทาง 300 เมตร 200,000 200,000 200,000 ความยาวการ
ขุดลอกลําเหมือง
 300 เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

133 โครงการก่อสร้างแทง็ก์น้ํา
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสุสาน
บา้นม่วงง้ม (หมู่ที่ 9)

เพื่อกักเก็บน้ํา และ
กระจายน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

ขนาดกวา้ง 15.00 ยาว
20.00 สูง 3.00 เมตร

500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีแทง็ค์น้ํา
เพื่อกักเก็บน้ําไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
มีฝาปดิแบบตะแกรงเหล็กและ
แบบแผ่นปนู คสล. จากหน้า
ประปาหมู่บา้นถึงหน้าบา้น  
นายอินถา  บญุเรือง หกัเล้ียว
ไปทศิใต้ถึงรางระบายน้ําเดิม
หน้าบา้นนายบญุศรี 
ธรรมศาสตร์ (หมู่ 10)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
 และได้รับความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มา

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาวประมาณ 120 เมตร 
ลึก 0.30-0.50 เมตร

360,000 360,000 360,000 ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.กําหนด

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

135 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาตะแกรงปดิ
ต้ังแต่ถนนสายแม่ข้อน-นา
หวาย ไปทางทศิใต้ จนถึงหน้า
วดักลางทุ่ง   (หมู่ที่ 10)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มขัง
 และได้รับความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มา

ยาวประมาณ 500.00 
เมตร กวา้งประมาณ 1.00
 เมตร ลึกประมาณ 1.00 
เมตร หนาประมาณ 0.10 
เมตร

325,000 325,000 325,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 500 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้างพนัง คสล. 
บริเวณด้านข้างตู้ยามตํารวจ
เมืองงายไปทางทศิตะวนัตก 
(ต่อจากเดิมที่ก่อสร้างไวแ้ล้ว) 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงั
เนื่องจากน้ําเซาะ

หนา 0.15 เมตร ยาว 
20.00 เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวพนัง 
20 เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

137 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
พนังหนิในลําหว้ยหลวงต้ังแต่
ข้างบา้นนายจันทร์น้อย พระ
บาง ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่
 10)

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงั
เนื่องจากน้ําเซาะ

สูงประมาณ 1.50 เมตร 
ยาวประมาณ 2,500 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวน 1 แหง่ ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

138 โครงการเรียงหนิปอ้งกันตล่ิง
ลําหว้ยหลวงพร้อมทําฝายน้ํา
ล้น (หมู่ที่ 10)

เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ
ของตล่ิง และผันน้ําไปใช้
ในการอุปโภค - บริโภค

สูงประมาณ 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 200  เมตร

700,000 700,000 700,000 ความยาวเรียง
หนิ 200 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง

139 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาตะแกรงปดิ
ต้ังแต่ปอ้มยาม ช.ร.บ. ไปทาง
ทศิตะวนัตก (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 300.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร หนาประมาณ 0.10 
เมตร

750,000 750,000 750,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 300 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

140 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาปดิต้ังแต่สาม
แยกบา้นนายพพิฒัน์กุล 
ปญัญารังสี ไปทางทศิใต้ ถึง
หน้าบา้นนายศุภกิจ เยื้องกาย 
หกัเล้ียวไปทางทศิตะวนัตก 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 250.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร หนาประมาณ 0.10 
เมตร

625,000 625,000 625,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 250 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

141 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาปดิต้ังแต่ส่ีแยก
เสาโทรศัพทไ์ปทางทศิใต้แล้ว
เล้ียวไปทางทศิตะวนัออกถึง
หน้าบา้นนายจํานง ดวงแก้ว  
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 200.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร หนาประมาณ 0.10 
เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 200 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง 
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

142 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
จากหลักบา้นนายพร แก้วเรือง
 ลงไปถึงดาดลําเหมืองเดิม      
  (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่ 
และแก้ปญัหาน้ําที่ใช้ใน
การเกษตร

ยาวประมาณ 300.00 
เมตร ปากรางกวา้ง 2.00 
เมตร ลึกประมาณ 1.00 
เมตร หนาประมาณ 
0.075 เมตร

450,000 450,000 450,000 ความยาวดาดลํา
เหมือง 300 เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง
ประชาชนเดินทาง
โดยสะดวก

กองช่าง

143 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปดิจาก
ปอ้มยาม ช.ร.บ. ไปทางทศิ
ตะวนัออกจนสุดเขตเทศบาล 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 500.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 500 
เมตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

144 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิจากหน้าบา้นนาง
บวัซอน เขียนนา ไปทางทศิ
ตะวนัตก ถึงทอ่ระบายน้ําเดิม 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังบริเวณ
ข้างศาลาริมทาง

ยาวประมาณ 250.00 
เมตร กวา้งประมาณ 0.50
 เมตร ลึกประมาณ 0.50 
เมตร

625,000 625,000 625,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 250 
มตร

ไม่มีน้ําทว่มขัง กองช่าง

145 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.จากบา้นนายพพิฒัน์กุล 
ปญัญารังสี ไปทางทศิ
ตะวนัออก เชื่อมต่อระหวา่ง 
ทต.เมืองงาย กับ ทต.พระธาตุ
ปู่ก่ํา (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 700 เมตร 
กวา้ง 0.64 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร

1,260,000 1,260,000 1,260,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 700 
มตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

146 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล. แบบมีฝาปดิจากหน้า
บา้นของนางดี แสงเหล้ือม ลง
ไปทางทศิเหนือไปจรดกับราง
น้ําเดิมที่หน้าบา้นนายมา  ดวง
แก้ว และไหลลงไปยังลําหว้ย
หลวง (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ความยาว 167 เมตร กวา้ง
 0.30 เมตร ลึก 0.5 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

367,400 367,400 367,400 ความยาวราง
ระบายน้ํา 167 
มตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

147 โครงการทําพนังกั้นน้ําถนน
สายหน้าบา้น นายประเสริฐ  
คําทนเสือ (หมู่ที่ 10)

เพื่อปอ้งกันดินพงัทะลาย
และกัดเซาะถนน

ยาว 114 เมตร สูง 1.50 
เมตร หนา 0.20 เมตร

399,000 399,000 399,000 ความยาวพนัง 
144 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

148 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
มีฝาปดิจากปอ้มยาม ชรบ.ลง
มาถึงปากทอ่ระบายน้ําที่อยู่
ตรงหน้าบา้นนายจํานง ดวง
แก้ว (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 300.00 เมตร

510,000 510,000 510,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 300 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

149 โครงการผันน้ําจากลําหว้ย
หลวงเพื่อใช้ในการเกษตร (หมู่
ที่ 10)

เพื่อใหเ้กษตรมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพยีง

โรงสูบน้ําจํานวน 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง

150 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นบอ่
พกัน้ําและระบบประปาเพื่อ
การเกษตร  (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ําใช้
อย่างเพยีงพอ

กวา้ง 14.00 เมตร หนา 
0.50 เมตร พร้อมหชู้างทั้ง
 2 ข้าง

500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง

151 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากบา้นนายเต่า คํามูล ถึง
สุสานเมืองงายหมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 
10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง 0.64 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร ข้างรางหนา 
0.12 เมตร ทอ้งรางหนา 
0.10 เมตร ยาว 680 เมตร

2,040,000 2,040,000 2,040,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 680 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

152 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
จากที่นานายบญุเปล่ง  การ
หมั่น ไปทางทศิตะวนัออก 
(เหมืองใหม)่ (หมู่ที่ 3, 10)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ําใช้
อย่างเพยีงพอ

ยาว 100.00 เมตร         
กวา้ง 2.00 เมตร

950,000 950,000 950,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 100 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

153 โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็ก
เพื่อกั้นรางระบายน้ําทกุสาย 
ในชุมชนหรือสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ําทกุสายในชุมชน    
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป - มา

จํานวน 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป - มา

กองช่าง

154 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากหน้าบา้นนางคําลพ  อินมะ
โน กับรางระบายน้ําเดิมที่หน้า
บา้นนายจิ่น  ปญัญาเลิศ      
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

 กวา้ง 0.64 เมตร ลึก 0.5 
เมตร ข้างรางหนา 0.12 
เมตร ทอ้งรางหนา 0.10 
เมตร ยาว 100 เมตร

30,000 30,000 30,000 ความยาวราง
ระบายน้ํา 100 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

155 โครงการผันน้ําน้ําปงิเพื่อใช้ใน
การเกษตร (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ําใช้
อย่างเพยีงพอ

จํานวน 1 โครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง

156 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา/พนังกั้นน้ําจากข้างวดักลาง
ทุ่งด้านเหนือจากทศิตะวนัตก
ไปทางทศิตะวนัออก  (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 2.00 เมตร 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 90 เมตร

675,000 675,000 675,000 ความยาว 90 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง
และประชาชนเดินทาง
ไปมาสะดวก

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

157 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา/พนังกั้นน้ําจากข้างวดักลาง
ทุ่งด้านทศิใต้ จากทศิตวนัตก 
ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ปากรางกวา้ง 0.60 เมตร 
ทอ้งรางลึกเฉล่ีย 0.80 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 90 เมตร

360,000 360,000 360,000 ความยาว 90 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง
และประชาชนเดินทาง
ไปมาสะดวก

กองช่าง

158 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา 
พร้อมลงดินลูกรังบริเวณต่อ
ถนนสายบา้นนายทว ี ปนัศักด์ิ 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

วางทอ่ คสล.เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 4 ทอ่น (2แถว) 
พร้อมลงดินลูกรัง

65,000 65,000 65,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา

กองช่าง

159 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ตัวย/ูเรียงหนิยาแนว ลําหว้ย
หลวงต้ังแต่บา้นนายสิงค์คํา 
พระบาง ไปทางทศิตะวนัออก 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง 1,000
 เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง

160 โครงการขยายระบบประปา
หมู่บา้น โดยการเจาะบอ่
บาดาล ทําระบบประปาพร้อม
เดินทอ่ส่งน้ํา (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

จํานวน 1 ชุด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน 1 ชุด ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

161 โครงการก่อสร้างวางทอ่พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ําแบบมี
ฝาปดิบริเวณหน้าบา้นนาง
สุพตัรา โนจ๊ะ (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

วางทอ่ คสล.เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 5 ทอ่น พร้อมราง
ระบายน้ํา ปากรางกวา้ง 
1.00 เมตร ทอ้งรางลึก
เฉล่ีย 0.80 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 150 เมตร

640,000 640,000 640,000 จํานวน 1 
โครงการ

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

162 โครงการทําฝาตะแกงฝาปดิราง
ระบายน้ําและราวกันตก(หมูที่ 
11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

รางระบายน้ําภายใน
หมู่บา้น

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

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

163 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา 
เจาะบอ่บาดาลและระบบดูด
น้ําน้ําเพื่อใช้ในชุมชนที่ศาลา
กลางหมู่บา้น (หมู่ที่ 11)

เพื่อประชาชนมีที่เก็บน้ําไว้
ใช้

กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

600,000 600,000 600,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ําใช้ตลอดปี กองช่าง

164 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา
รูปตัวยูลําเหมืองหลวง ต้ังแต่ที่
นานางบวัผัน กายันต์ หมู่ที่ 11
 ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ําใช้
อย่างเพยีงพอ

ความกวา้งภายใน 1.20 
เมตร สูง 1.00 เมตร หนา
 0.125 เมตร มีความยาว
ไม่น้อยกวา่ 315.00 เมตร

1,300,000 1,300,000 1,300,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 315 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง/อบจ.



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

165 โครงการคลองส่งน้ํารูปตัวยู 
จากสวนปกาศิต ถึงคลองส่งน้ํา
เดิม (ลําน้ําเหมืองยาว) (หมู่ที่ 
11)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ําใช้
อย่างเพยีงพอ

กวา้ง 1.50 เมตร สูง 1.20 
เมตร ยาว 500.00 เมตร

750,000 750,000 750,000 ความยาวคลอง
ส่งน้ํา 500 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง

166 โครงการขยายทอ่ประปา/
ระบบประปา (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
ได้มีน้ําสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภค

ขยายระบบทอ่ส่งน้ํา 
3,000 เมตร

350,000 350,000 350,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้ใช้น้ํา
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

167 โครงการก่อสร้างฝารางเหล็ก
ปดิรางระบายน้ําเดิมรอบ
อาคารอเนกประสงค์บา้น
หนองบวั (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 1.30 เมตร
 ยาวประมาณ 140.00 
เมตร

210,000 210,000 210,000 ความยาว 140 
เมตร

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

168 โครงการก่อสร้างแทง้ค์น้ํา
ประจําหมู่บา้น (หมู่ที่ 11)

เพื่อกักเก็บน้ํา และ
กระจายน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

แทง็น้ําประจําหมู่บา้น 
จํานวน 1 แหง่

500,000 
(2558:500,000)

500,000 500,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีแทง็ค์น้ํา
เพื่อกักเก็บน้ําไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

169 โครงการก่อสร้างฝารางเหล็ก
ปดิรางระบายน้ําเดิมต้ังแต่
หน้าบา้นนางสุภทัร แก้วกวน 
ถึงสะพานบา้น นายสุธรรม คํา
มา (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 1.30 เมตร
 ยาวประมาณ 700.00 
เมตร

1,050,000 1,050,000 1,050,000 ความยาว 700 
เมตร

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

170 โครงการก่อสร้างฝารางเหล็ก 
ปดิรางระบายน้ําเดิม ต้ังแต่
หน้าบา้นนายถวลิ แสนชัย ถึง
บา้นนายชัช ชัยกันทา        
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 1.30 เมตร
 ยาวประมาณ 80.00 เมตร

120,000 120,000 120,000 ความยาว 80 
เมตร

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

171 โครงการก่อสร้างแทง้ค์น้ํา
พร้อมอุปกรณ์บริเวณศาลเจ้า
พอ่บา้นหนองบวัพร้อมมิเตอร์
ไฟฟา้ (หมู่ที่ 11)

เพื่อกักเก็บน้ํา และ
กระจายน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

แทง้ค์น้ําประจําหมู่บา้น 
จํานวน 1 แหง่

500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหง่ ประชาชนมีแทง็ค์น้ํา
เพื่อกักเก็บน้ําไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

172 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ํา คสล.
 ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร 
จํานวน 80 ถัง (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหม้ีถังเก็บน้ําไวใ้ช้ใน
ฤดูร้อน

ขนาดกวา้ง Ø 1.00 เมตร
 สูง 2.00 เมตร

160,000 160,000 160,000 จํานวน 80 ถัง ประชาชนมีภาชนะ
สําหรับเก็บน้ําไวใ้ช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

173 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ตามถนนสายต่าง ๆ ในหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 จํานวน 1 
โครงการ

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก

กองช่าง

174 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ตัวย/ูเรียงหนิยาแนว ลําน้ําโปง่
ขามต้ังแต่สะพานบา้นม่วงง้ม-
หนองบวัไปทางทศิตะวนัออก 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหก้ารระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ําทว่มขังในพื้นที่

ระยะทาง 900 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความยาว 900 
เมตร

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)

175 โครงการก่อสร้างประตูสําหรับ
 ปดิ-เปดิน้ํา ตามฝ่ายต่าง ๆ 
บริเวณลําหว้ยแม่ข้อน และ    
ลําหว้ยแม่งาย

เพื่อใหก้ารระบายน้ํามี
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างประตูสําหรับปดิ-
เปดิน้ํา บริเวณลําหว้ยแม่
ข้อนและลําหว้ยแม่งาย 
จํานวน 10 จุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน 1 
โครงการ

การระบายน้ําคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ําทว่มขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรตลอดปี

กองช่าง

176 โครงการขุดสระเก็บน้ําหนอง
ไผ่หลวง (ทต.เมืองงาย และ 
ทต.พระธาตุปู่ก่ํา)

เพื่อขุดลอกสระน้ํา และ
ปอ้งกันตล่ิงพงัเนื่องจากน้ํา
เซาะ

ขนาดปากทอ่กวา้งเฉล่ีย 
40 เมตร ยาว 80 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

279,000 279,000 279,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ําพยีงพอ
ต่อการทําการเกษตร

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
 (KPI)



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการขยายเขต, ติดต้ังและ
ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะตาม
ชุมชน (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
บา้นนางปราณี เขื่อนเพชร ถึงที่
นานายนรินทร์ กันทยศ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 150 เมตร 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง 150
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากนา
นายอัชนัย วงศ์ฤทธิ ์ถึงนา     
นายจรัล  จรรยา และนานาย
จรัล เขื่อนเพชร (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 300 เมตร 92,000 92,000 92,000 ระยะทาง 300
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

4 โครงขยายเขตไฟฟา้จากนานาย
ประณต กิติ ถึงนานายอินบาล  
อินหวนั(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 500 เมตร 180,000 180,000 180,000 ระยะทาง 500
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
    ตัวชี้วัด    

 (KPI  )



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากเสา
โทรศัพทห์ลังพระสถูปพระ
นเรศวรไปถึงแยกบา้นใหม่     
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 200 เมตร 360,000 360,000 360,000 ระยะทาง 200
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากส่ี
แยกอ่างเก็บ น้่าหว้ยแม่ข้อน ไป
ถึงบา้นนายมนัส อนันต์เดชาฤทธิ์
 (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟา้สาธารณะชุมชน (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง 1 
กิโลเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า
จากบริเวณริมดอยรีสอร์ทไป
โรงเรียนพระคริสต์ธรรม(ลีซู)(หมู่
ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 230 เมตร 30000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 ระยะทาง 230
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า
จากสวน อ.อัญเชิญ โกฏแิก้ว ไป
สวนนางอรุณี พอ่ค้า (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 700 เมตร 80,000 80,000 80,000 ระยะทาง 700
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้(ไฟกิ่ง)
จากปากทางเมืองงายถึงปาก
ทางเข้าบา้นสหกรณ์ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า
จากหน้าบา้น อ.ส่าราญ อุตส่าห ์
ไปจนสุดเขตเทศบาล (บา้นกลาง
ทุ่ง) (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 800 เมตร 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง 800
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

12 โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟา้
ระบบ 3 เฟส จากถนนสาย
หนองบวกวอ้งไปจนสุดถนน
เทศบาล (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 500 เมตร 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง 500
 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

13 โครงการขยายเขต, ติดต้ังและ
ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะตาม
ชุมชน (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 1,000
 เมตร

300,000 300,000 300,000 ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้ซอยข้าง
วดัอัมพารามถึงบา้นนายยืนยง 
อยู่เปง็ พร้อมติดต้ังไฟกิ่ง        
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 40  
เมตร

30,000 30,000 30,000   ระยะทาง  
40  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

15 โครงการขยายเขต, ติดต้ังและ
ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะตาม
ชุมชน (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 1,000
 เมตร

300,000 300,000 300,000   ระยะทาง  
1,000  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ จากบา้นนายเทวนิ 
ค่ามา ถึงบา้นนายอินสม  โปง่
เมือง (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 80.00
 เมตร

35,000 35,000 35,000   ระยะทาง  
80  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟา้ถนนตัด
ใหม่ หลังวดัอัมพาราม หมู่ที่ 9 
ถึงถนนหลังพระสถูปฯ หมู่ที่ 2 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

130,000 130,000 130,000   ระยะทาง  
350  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า 
เข้าบา้นนายทองสุข ศิริ (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 25.00
 เมตร

25,000 25,000 25,000   ระยะทาง  
25  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะจากสะพานข้ามล่าหว้ย
โปง่ขาม ถึงล่าเหมืองเก๊าหา้ (หมู่
ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

100,000 100,000 100,000  ระยะทาง 
350 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

20 โครงการขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟา้สาธารณะตามชุมชน (หมู่ที่
 10)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 300,000 300,000 300,000  ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
บา้นนายทว ีปนัศักด์ิ ไปจนสุด
เขตเทศบาล (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 400 เมตร 100,000 100,000 100,000  ระยะทาง 
400 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ต้ังแต่สวนนายปงิ  
เขื่อนเพชร ไปจนสุดเขตเทศบาล
ต่าบลเมืองงาย (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 400 เมตร 120,000 120,000 120,000  ระยะทาง 
400 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟา้สาธารณะตามชุมชน     
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และแสง
สวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 300,000 300,000 300,000  ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

 



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีอาคารไวใ้ช้ท า
กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์
ร่วมกัน

จ านวน 1 หลัง กวา้ง
ประมาณ 10.00 เมตร ยาว
ประมาณ 20.00 เมตร สูง 
4.00 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 อาคารก่อสร้าง
ตามแบบที่
ก าหนด จ านวน
 1 หลัง

 ประชาชนมีอาคาร   
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน มีสถานที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมอาคาร       
สาธารณประโยชน์พร้อม
ปรับปรุงหอ้งน้ า (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีอาคารสภาพที่ดี
ใช้งานได้

จ านวน 1 แหง่ 90,000 90,000 90,000 จ านวน 1 แหง่ มีอาคารในสภาพแข็งแรง
ไวใ้ช้งานร่วมกันในชุมชน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างอาคารผลิต
ไอศกรีม/ศูนย์ฝึกอาชีพแม่บา้น 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใช้ในการผลิตไอศกรีม จ านวน 1 หลัง กวา้ง 7.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร

714,000 714,000 714,000 อาคารก่อสร้าง
ตามแบบที่
ก าหนด จ านวน
 1 หลัง

ประชาชนมีอาคารผลิต 
ไอศกรีมก่อสร้างตามแบบ
ที่ก าหนด

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหม้ีอาคารไวใ้ช้ท า
กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์
ร่วมกัน

จ านวน 1 หลัง  ขนาดกวา้ง
 20.00 เมตร x 23.00 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 หลัง

ประชาชนมีอาคาร       
สาธารณ ประโยชน์ใน
ชุมชน

กองช่าง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1.4 แนวทางการพัฒนา สร้างอาคาร สถานทีส่าธารณประโยชน์และพัฒนาการใชท้ีด่นิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

5 โครงการสร้างเมรุเผาศพระบบ
ไฟฟา้ (หมู่ที่ 2)

เพื่อลดมลภาวะทาง
อากาศจากควนัไฟ

จ านวน 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีสถานที่ในการ
 ฌาปณกิจที่สะดวกและ
ทนัสมัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีร้านค้า
ในชุมชน

จ านวน 1 หลัง ขนาดกวา้ง 
6.00 x 12.00 เมตร

470,000 470,000 470,000 อาคารก่อสร้าง
ตามแบบที่
ก าหนด จ านวน
 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจ า
หมู่บา้น (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหศู้นย์เรียนรู้ประจ า
หมู่บา้นที่มั่นคงแข็งแรง

ปรับปรุงผ้า ทาสี ปู
กระเบื้อง ซ่อมแซมผนัง 
ประตู-หน้าต่าง

155,000 155,000 155,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู้ที่มั่นคงแข็งแรง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน (หมู่ที่ 3)

เพื่อใช้เปน็อาคารส าหรับ
ฝึกอาชีพ

จ านวน 1 หลัง กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 
5.00 เมตร

800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด
จ านวน 1 หลัง

ประชาชนมีอาคารสา
ธารณ ประโยชน์ในชุมชน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างเสริมลานปา่
ช้า คสล. บา้นใหม่ ทางทศิ
เหนือ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหช้าวบา้นที่มา
ประกอบพธิฌีาปณกิจศพ
 มีพื้นที่จอดรถ

พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม. 230,000 230,000 230,000 พื้นที่ไม่น้อย   
กวา่ 500    
ตร.ม.

เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถและ
พื้นทปีระกอบพธิต่ีาง ๆ

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

10 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
การเรียนรู้ /อินเตอร์เน็ต/ที่
อ่านหนังสือประจ าหมู่บา้นวดั
ศรีบญุเรือง  (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น

จ านวน 1 แหง่ 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีแหล่งความรู้
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์บา้นใหม่      
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชน และ
เยาวชนในหมู่บา้นได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย
ภายในชุมชน

จ านวน 1 แหง่             
กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.1 เมตร

300000 
(2558:300,000)

300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนและเยาวชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย
ภายในชุมชน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างร้ัวปา่ช้าบา้น
ใหม่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมีร้ันกั้น
ปา่ช้า

จ านวน 1 แหง่ ยาว 600.00
 เมตร สูง 1.50 เมตร

900,000 900,000 900,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ
ชุมชน (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
เก็บของ

จ านวน 1 หลัง ขนาดกวา้ง 
4.00 x 6.00 เมตร

160,000 160,000 160,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีโรงเก็บของ
ชุมชน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างโรงท าปุ๋ยหมัก
 (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ในการท าปุ๋ยหมัก

จ านวน 1 หลัง ขนาดกวา้ง 
4.00 x 6.00 เมตร

150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด
จ านวน 1 หลัง

ประชาชนมีโรงท าปุ๋ยหมัก
ในชุมชน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

15 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณด้านหลัง
โกดังเก็บของพร้อมกันสาด 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีอาคารไวใ้ช้ท า
กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์
ร่วมกัน

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  
ยาว 16.00 เมตร

1,280,000 1,280,000 1,280,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีอาคาร        
สาธารณประโยชน์ในชุมชน

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบา้นแม่
ข้อน (หมู่ที่ 4)

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบศาสนพธิต่ีางๆ

จ านวน 1 หลัง คสล.กวา้ง 
8.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร 2 ชั้น

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนในพื้นที่
ประกอบศาสนพธิต่ีาง ๆ

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บา้น

จ านวน 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์ประจ า
หมู่บา้น (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหชุ้มชนประกอบ
กิจกรรมส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

กวา้ง 25.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่อเนก 
ประสงค์ไวท้ ากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า
สาธารณะบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ประจ า
หมู่บา้น (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
หอ้งน้ าใช้ในการประกอบ
กิจกรรมหมู่บา้น

กวา้ง 3 เมตร ยาว 10 เมตร 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสุขลักษณะที่
ถูกหลักอนามัยและมี
สุขลักษณะที่ดี

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

20 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สอง
ข้างทางต้ังแต่เขตติดต่อหมู่ที่ 1
 ถึงหน้าบา้นนายสุธรรม ค ามา 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหบ้ริเวณสองข้างทาง
ดูสะอาดตาและเปน็
ระเบยีบ สวยงาม

จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

บริเวณสองข้างทางแลดู
สะอาดและเปน็ระเบยีบ
สวยงาม

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างสถานที่อ่าน
หนังสือประจ าหมู่บา้น       
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ส าหรับอ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บา้น

จ านวน 1 หลัง                
 กวา้งประมาณ 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 3.00 เมตร

58,000 58,000 58,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ
 อ่านหนังสือ

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างยุ้งฉางเก็บ
ข้าวของเกษตรกร (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มี
สถานที่เก็บข้าว

จ านวน 1 หลัง  กวา้ง
ประมาณ 10.00 เมตร ยาว
ประมาณ 20.00 เมตร

1,300,000 1,300,000 1,300,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ในการ
เก็บรักษาผลผลิต

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์ พร้อมหอ้งน้ า
บริเวณฌาปนสถานบา้นสัน 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อบริการประชาชน จ านวน 1 แหง่             
ยาวประมาณ 30.00 เมตร
กวา้งประมาณ 15.00เมตร
 หนาประมาณ 0.10 เมตร

135,000 135,000 135,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีพื้นที่ในการ
จอดรถและหอ้งน้ า อย่าง
เพยีงพอ และสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
ประปาหมู่บา้น/อาคาร      
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
ประปา

จ านวน 1 แหง่ ยาว 300.00
 เมตร สูง 1.50 เมตร

450,000 450,000 450,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถานที่เปน็สัดส่วน และ
 สะดวกในการดูแลรักษา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

25 โครงการก่อสร้างเทลาน ล้อม
ร้ัว และก่อสร้างศาลาบริเวณ
หอเส้ือบา้น (หมู่ที่ 10)

เพื่อเปน็ศาลาอเนก 
ประสงค์ประจ าหมู่บา้น

ร้ัวสูง 1.20 เมตร ยาว 
45.00 เมตร เทลาน คสล. 
พื้นที่ 250 ตารางเมตร 
ศาลา ขนาด 4.00 x 8.00 
เมตร

400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีอาคารไวท้ า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
และ ได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

26 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร ยาว 5 เมตร 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรมชุมชน

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างอาคารปุ๋ย
หมัก (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหชุ้มชนมีอาคารปุ๋ย
หมัก

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร

816,000 816,000 816,000 จ านวน 1 แหง่ ชุมชนมีอาคารปุ๋ยหมัก กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณในส านัก
สงฆ์บา้นหนองบวั (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
สะดวกในการประกอบ
ศาสนกิจ

กวา้งประมาณ 40.00 เมตร
 ยาวประมาณ 60.00 เมตร

960,000 960,000 960,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
ประกอบศาสนกิจ

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างศาลาพร้อม
หอ้งเก็บของในสุสานชุมชน 
หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบพธิศีพ

จ านวน 1 หลัง ยาว
ประมาณ 550.00 เมตร 
กวา้งประมาณ 1.00 เมตร

487,500 487,500 487,500 จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ใน
การประกอบพธิศีพ

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

30 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
เสริมเหล็ก กั้นลาน
อเนกประสงค์กลางหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีร้ัวกั้น
ลานอเนกประสงค์

ยาว 66.00 เมตร สูง 1.00 
เมตร

660,000 660,000 660,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ในการบริการทางด้าน
สาธารณสุข

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร

400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถานที่ในการบริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุข

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างหลังคาถังน้ า
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มี
น้ าสะอาดใช้

หลังคาโครงเหล็กขนาด
กวา้ง 12.00 x 12.00 เมตร
 สูง 5.00 เมตร

720,000 720,000 720,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าสะอาด
เพยีงพอแก่การอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างหอ้งสมุด/
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ
เทศบาลต าบล เมืองงาย

เพื่อสร้างหอ้งสมุด/ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนไวส้ าหรับ
ใช้ในหอ้งสมุด/ศูนย์การ
เรียนรู้ของเทศบาลฯ

หอ้งสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน จ านวน 1 หลัง

300,000 
(2558:300,000)

300,000 300,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชน/เยาวชนได้ใช้
หอ้งสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
ในการศึกษาค้นควา้

กองการศึกษา

34 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
เมืองงาย

เพื่อรับรองอัตราของ
พนักงานเทศบาลที่เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานฯ จ านวน 1 แหง่

800,000 800,000 800,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถานที่ในการปฏบิติังาน ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

35 โครงการก่อสร้างอาคารส าหรับ
เก็บวสัดุ,อุปกรณ์, เอกสาร 
ฯลฯ ของเทศบาลต าบลเมือง
งาย

เพื่อใหม้ีสถานที่เก็บวสัดุ, 
อุปกรณ์ ,เอกสาร ฯลฯ 
ของเทศบาลฯ อย่างเปน็
สัดส่วน และสะดวกใน
การค้นหา

จ านวน 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถานที่จัดเก็บวสัดุ, 
อุปกรณ์, เอกสาร ฯลฯ 
อย่างเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

36 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
บริเวณโรงเรียนบา้นแม่ข้อน
พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง

เพื่อใช้เปน็ที่ออกก าลัง
กายของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองงาย

จ านวน 1 แหง่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีลานกีฬาที่มี
มาตรฐานเหมาะแก่การ
ออกก าลังกายเสริมสร้าง
สุขภาพ

กองช่าง

37 โครงการต่อเติมโครงหลังคา
กันฝน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีอาคารสถานที่ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่มี
มาตรฐานเหมาะส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวยั

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

200,000 
(2558:200,000)

200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ เด็กเล็กได้รับบริการจาก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่มี
มาตรฐานส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน

กองการศึกษา

38 โครงการปรับปรุงหอ้งครัว
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อใหห้อ้งครัวของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กถูก
สุขลักษณะและมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ หอ้งครัวของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)

39 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
บริเวณจุดฝังกลบขยะ

เพื่อใช้ในการก าจัดขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ ลด
มลพษิ

ก่อสร้างเตาเผาขยะขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 1 ลบ.ม.

500,000 
(2558:500,000)

500,000 500,000 ปริมาณขยะที่
ฝังกลบลดลง
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50

ปริมาณขยะลดลง ลด
ปญัหาการเกิดมลภาวะ
ทางอากาศ

กองสาธารณสุข



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั ตัวชี้วัด (KPI)



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ดา้นการเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐาน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เร่ืองในการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์

จัดฝึกอบรมประชาชนที่สนใจ
 ปลีะ 1 คร้ัง

30,000    
(2558:30,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้และ
น า ไปใช้ประโยชน์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันา ความรู้
ด้านการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร จัดพนัธุพ์ชืและ
พนัธุสั์ตว์

เพื่อใหเ้กษตรกรมีพนัธุพ์ชื ที่
มีคุณภาพไวใ้ช้ในการ
เพาะปลูกและพนัธุสั์ตวไ์วใ้ช้
ในการขยาย พนัธุ์

ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง เพื่อใหเ้กษตรกรรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง การเกษตร
แบบผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎใีหม่

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน มี
ความรู้ในระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานแก่ชุมชนในเขต
เทศบาล

    50,000      
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนสามารถพึ่งพา
 ตนเองได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการพฒันาคุณภาพ
วสิาหกิจชุมขน

เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพใหม้ี
ประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการ พฒันาคุณภาพสินค้า

จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหแ้ก่
กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล

20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้และ
น า ไปใช้ประโยชน์

ส านัก
ปลัดเทศบาล



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพ
ใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข

เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพใหม่ 
และเสริมรายได้ใหป้ระชาอยู่
ดีมีสุขโครงการอาชีพใหม่ 
อื่น ๆ และต่อยอดอาชีพเดิม 
เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตร,
 ดอกไม้สด, งานหตัถกรรม 
จักสานจากไม้ไผ่, ท าหน่อไม้
ปี๊บ, ท าไม้กวาดต้นมะพร้าว, 
ท าไวน์จากผลไม้, ไข่เค็ม, 
ผักกาดดองเค็ม, น้ าสมุนไพร,
 ไอศกรีม,ขนมจีนอบแหง้,
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย,ุ กลุ่ม
พฒันาสตรี, กลุ่มแม่บา้น,
ชมรมข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ ฯลฯ

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 1 คร้ัง

70,000  
(2558:70,000)

70,000 70,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ฝึกอบรม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชพีเพ่ือสร้างรายได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ตัวชี้วัด   

(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ตัวชี้วัด   

(KPI)

2 โครงการจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
และสามารถน ามาประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้ใหก้ับ
ครัวเรือน

จัดฝึกอบรมและศึกษา ดู
งานใหก้ับประชาชนในเขต
เทศบาล

50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนในเขต
เทศบาล ความรู้มา
ประกอบชีพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ต่าง ๆ

เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพ
เสริมและเสริมสร้างรายได้
กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มพฒันาสตรี, 
กลุ่มข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ ฯลฯ

ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีอาชีพ
เสริม จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนทั่วไปมีรายได้
เสริม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อชุมชนคน
เมืองงาย

เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชน มีความรู้
ในระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพยีง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อชุมชนคนเมือง
งาย

30,000 30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ในศูนย์เรียนรู้

ประชาชนมีความรู้และ
น า ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการภายใต้แนวทางการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภณัฑ์

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์
สินค้าของชุมชนและเพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน

สินค้าผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนได้รับการพฒันา
คุณภาพจ านวน 7 ชุมชน
 7 ผลิตภณัฑ์

50,000 50,000 50,000 จ านวน 7 
ชุมชน

ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ได้รับ การพฒันา
คุณภาพและประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการมหกรรมสินค้าชุมชน เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้า
ของแต่ละชุมชนใหเ้ปน็ที่
รู้จักและเสริมสร้างรายได้
ใหก้ับชุมชน

จ าหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์
ของชุมชนทั้งในเขตและ
นอกเขตเทศบาล

50,000  
(2558:70,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ได้รับ การพฒันา
คุณภาพและประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

โครงการภายใต้แนว



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.4 แนวทางการพัฒนา สร้างรายไดจ้ากแหล่งท่องเทีย่ว

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพนัธแ์ละ
ร่วมอนุรักษป์รับปรุงพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยว

เพื่อประชาสัมพนัธ ์และ
อนุรักษป์รับปรุงพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดีเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยและสวยงามอยู่
เสมอ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช หมู่
ที่ 2 ต าบลเมืองงาย และ
พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว
อื่น ๆ

100,000 
(2558:400,000)

100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

สถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลเกิดความ
สวยงามและอยู่ใน
สภาพที่เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ
จัดต้ังศูนย์วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิ่นภายใน วดัในเขตเทศบาล

เพื่อพฒันาศาสนสถานให้
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวทาง
วฒันธรรม

วดัในเขตเทศบาล 6 แหง่ 60,000 60,000 60,000 จ านวน 6 แหง่ เปน็ศูนย์รวม
วฒันธรรมและการ
ทอ่งเที่ยว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

   ตัวชี้วัด   
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ตัวชี้วัด   
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน
การทอ่งเที่ยวอย่างครบวงจร/
ศูนย์กลางการแสดงสินค้า

เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลเมือง
งาย มีศูนย์ประสานงาน
การทอ่งเที่ยวแบบครบวงจร

จัดต้ังศูนย์ประสานงาน
แหล่งทอ่งเที่ยว จ านวน 1
 แหง่

500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แหง่ ในเขตเทศบาลมีศูนย์
ประสานงานแหล่ง
ทอ่งเที่ยวไวบ้ริการ
ประชาชนทั่วไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์และ
จุดพกัรถ บริการนักทอ่งเที่ยว
บริเวณปากทางแยกเมืองงาย

เพื่อเปน็จุดบริการ
นักทอ่งเที่ยว ได้พกัผ่อนใน
การเข้าสู่เส้นทางแหล่ง
ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ

จ านวน 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แหง่ นักทอ่งเที่ยวมีแหล่ง
พกัผ่อน เพื่อผ่อย
คลายความเมื่อยล้า
จากการเดินทาง และ
เปน็สถานที่จ าหน่าย
สินค้าทางการเกษตร 
และผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่มแม่บา้นต่าง ๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์อ่าง
เก็บน้ าแม่ข้อนเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวประจ าอ าเภอร่วมกับ
เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า

เพื่อเปน็สถานที่ทอ่งเที่ยว
และ สถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจของ ประชาชน

จ านวน 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
ทอ่งเที่ยวและสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการภายใต้แนวทางการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ตัวชี้วัด   
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน
ได้รับการพฒันาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
สถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาล

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพฒันาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวแก่
เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่รวมถึงเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของเด็กและ
เยาวชนใน
เขตพื้นที่
รวมถึงเด็ก
นักเรียนใน
โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนได้รับการ
พฒันาความรู้ ความ 
สามารถด้านการ
ทอ่งเที่ยวและรู้จัก
สถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต
 และสามารถถ่ายทอด
ใหแ้ก่บคุคลอื่นและ
นักทอ่งเที่ยวได้

กองการศึกษา
โครงการภายใต้แนวทางการ



 

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท)

รบัผิดชอบ

1 โครงการพฒันาบคุลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันาความรู้ความ 
สามารถของบคุลากรทาง
การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บคุลากรทางการศึกษา
และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ98ของ
บคุลากรได้รับการรับ
การฝึกอบรม/ศึกษาดู
งานอย่างน้อยปลีะ 1
 คร้ัง

บคุลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
พฒันาความรู้ ความ 
สามารถเพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของเทศบาลฯ

กองการศึกษา

2 โครงการการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และพฒันาการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการ รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาใหแ้ก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ 
ได้รับการพฒันาฯ อย่าง
ทั่วถึง

20,000 
(2558:50,000)

20,000 20,000 ร้อยละ98 ของเด็ก
นักเรียนฯผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการ
พฒันาฯอย่างทั่วถึง

เด็กนักเรียน ได้รับการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
ทกัษะด้านวชิาการ

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท)

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

3 โครงการทนัตอนามัย
ส่งเสริมสุขภาพและ     
ทนัตอนามัย

เพื่อจัดกิจกรรมพฒันา
ความ รู้ด้านทนัตอนามัย
แก่เด็กนักเรียน อย่างน้อย
ปลีะ 1 คร้ัง และเด็ก
นักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพในช่องปากและฟนั
 อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง
(ภาคเรียนละ 1 คร้ัง)

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลและเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและตรวจ
สุขภาพในช่องปาก ปลีะ 2
 คร้ัง (ภาคเรียนละ 1  คร้ัง)

20,000 
(2558:30,000)

20,000 20,000 ร้อยละ98 ของเด็ก
นักเรียนฯ ได้รับการ
ตรวจสุขภาพในช่อง
ปากและฟนั อย่าง
น้อยปลีะ 2 คร้ัง

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการฯ
ได้รับความรู้และมีความ
เข้าใจเร่ืองสุขภาพอนามัย 
และมีสุขภาพในช่องปาก
และฟนัที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน

กองการศึกษา

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ท างาน ช่วงปดิ
ภาคเรียน

เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ และสร้าง
รายได้ระหวา่งปดิภาคเรียน

จ้างงานนักเรียน นักศึกษา
 ระหวา่งปดิภาคเรียน ปี
ละ 1 คร้ัง

100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 1.ร้อยละ98 ของ
นักเรียนนักศึกษา 
รู้จักใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 2.ร้อย
ละ98 ของนักเรียน
นักศึกษา มีรายได้
ระหวา่งปดิภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษาใช้เวลา
วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ และ
เกิดการเรียนรู้การปฏบิติั 
งานในทอ้งถิ่นของตน

กองการศึกษา

5 โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวนัใหก้ับเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวนัแก่นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เด็กนักเรียนใน ศพพ. ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่าวทั่วถึง

500000 
(2558:400,000)

500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียน ศพด. ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนั

นักเรียนระดับอนุบาลมี
อาหารกลางวนัรับประทาน
เพยีงพอ

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท)

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

6 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหก้ับเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล และโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัดเทศบาล และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล และ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ านวน 2 แหง่ ได้
รับประทานอาหารเสริม
(นม)อย่างทั่วถึง

1000000 
(2558:950,000)

1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนฯ ได้ร้ับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม)

นักเรียนระดับอนุบาลสังกัด
เทศบาล และโรงเรียนในเขต
เทศบาลได้ด่ืมอาหารเสริม 
(นม) อย่างเพยีงพอ

กองการศึกษา

7 โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวนัส าหรับเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนชุมชนบา้นเมือง
งายและโรงเรียนบา้นใหม่

เพื่อสมทบอาหารกลางวนั
แก่นักเรียนระดับประถม 
ศึกษาโรงเรียนในเขต
เทศบาลที่งบประมาณมีไม่
เพยีงพอ

เด็กนักเรียน โรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลฯ  
จ านวน 2 แหง่ ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่างทั่วถึง

1000000 
(2558:1,000,000)

1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนฯ ในเขต
เทศบาลฯได้
รับประทานอาหาร
กลางวนั

นักเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนในเขตเทศบาลมี
อาหารกลางวนัรับประทาน
เพยีงพอ

กองการศึกษา

8 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

เพื่อพฒันาทกัษะและเพิ่ม
ประสิทธภิาพด้านกีฬา
และนันทนาการใหแ้ก่
นักเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ และเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล มี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

30000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนฯ ได้รับร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา

เด็กนักเรียนได้รับการพฒันา
และมีประสิทธภิาพด้านการ
กีฬาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท)

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

9 โครงการคุณธรรมน า
ความรู้ สู่การพฒันาเด็ก
ปฐมวยั

เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับการ
พฒันา ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนฯ ได้ร่วม
กิจกรรม

เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม
 และมีจิตส านึก ที่ดี

กองการศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน
ในสถานศึกษา

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับการ
พฒันา ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม
โครงการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างน้อยปลีะ 1
 คร้ัง

25,000 
(2558:25,000)

25,000 25,000 จ านวนที่สนับสนุนปี
ละ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตส านึก ที่ดี

กองการศึกษา

11 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ร่วม
กิจกรรมงานวนัเด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมงานวนั
เด็กแก่ เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

100,000 
(2558:100,000)

 100,00 100,000 ร้อยละ 90 ของเด็ก
และเยาวชนในเขต
พื้นที่รวมถึงเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ปลีะ 1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมวนัเด็ก มีความกล้า
คิด กล้าแสดงออกในส่ิงที่
ถูกต้อง

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท)

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

12 โครงการสนับสนุนจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาและพฒันาการ
เรียนรู้

เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการ รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาใหแ้ก่นักเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม
โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาและ
พฒันาการเรียนรู้อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

25,000 25,000 25,000 จ านวนที่สนับสนุนปี
ละ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียน ได้รับการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
ทกัษะด้านวชิาการ

กองการศึกษา

13 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานศึกษากับ
ชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง
สถานศึกษากับชุมชน 
(สถานศึกษา/โรงเรียน/
บา้น/วดั)

เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ัน
ดีระหวา่งศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ  กับสถานศึกษากับ
ชุมชน (สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/วดั)

30000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/วดั)มี
ความสัมพนั์อันดีต่อ
กัน

เกิดความเข้าใจ และ
ความสัมพธัอ์ันดีระหวา่ง
สถานศึกษากับชุมชน 
(สถานศึกษา/โรงเรียน/
บา้น/วดั)

กองการศึกษา

14 โครงการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียนและพธิมีอบใบ
ประกาศนียบตัรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อส่งเสริมงานวชิาการ
และผลงานของเด็กเล็ก
เปน็การสร้างขวญัและ
ก าลังใจใหแ้ก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อจัดงานวชิาการและ
ผลงานของเด็กนักเรียน 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 
ศพด มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมงาน
วชิาการและผลงานฯ
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนได้แสดงผลงาน
ทางวชิาการ ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาได้รับขวญัและก าลัง 
ใจที่ดีในวนัที่ส าเร็จการศึกษา

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท)

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

15 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการจัดงานวนั
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมและให้
ความส าคัญต่อเด็ก

สนับสนุนการจัดกิจกรรม  
 1 คร้ัง

30000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เด็กได้รับการส่งเสริมให้
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

กองการศึกษา

16 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย/ค่า
พาหนะน าส่งนักเรียนไป
สถาน พยาบาล

เพื่อจัดกิจกรรมพฒันา
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
แก่เด็กนักเรียน อย่างน้อย
ปลีะ 1 คร้ัง และใหเ้ด็ก
นักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ีอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ และเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละ98 ของเด็ก
นักเรียนฯ  ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปอีย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง  2. ร้อยละ
 98 ของเด็กนักเรียน
ฯ ได้เข้าร่วม
โครงการฯเพื่อพฒันา
ความรู้อย่างน้อยปลีะ
 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการฯ 
ได้รับความรู้และมีความ
เข้าใจเร่ืองสุขภาพอนามัย 
และเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและมีพฒันาการที่ดี
ตามวยั

กองการศึกษา

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ดนตรีส าหรับวงดุริยางค์

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน
ร่วมกันเล่นดนตรี

จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีส าหรับ
วงดุริยางค์ จ านวน 1 ชุด

100,000 100,000 100,000 มีเคร่ืองดนตรีส าหรับ
วงดุริยางค์ จ านวน 1
 ชุด

เยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ และมีความ 
สามารถทางด้านดนตรี และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท)

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

18 โครงการส่งเสริมการ
เรียนพเิศษและกิจกรรม
ส าหรับเด็กช่วงปดิภาค
เรียน

เพื่อลดความเส่ียงปญัหา
ด้านยาเสพติด

นักเรียน นักศึกษาในเขต
เทศบาลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปญัหาด้าน
ยาเสพติด

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจ
กรรตามโครงการมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปญัหาด้านยาเสพติด

นักเรียน นักศึกษาในเขต
เทศบาลหา่งไกลยาเสพติด 
และเปน็การพฒันาความรู้ 
ในการเรียนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

19 สนับสนุนโครงการ
ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนทางด้าน
กีฬา

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนทางด้าน
กีฬาอ าเภอเชียงดาว

ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
ทางด้านกีฬา ใหเ้ด็กและ
เยาวชนในเขตอ าเภอเชียง
ดาว

10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 สนับสนุนจ านวน 1 
คร้ัง

เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมีทกัษะในการ
ออกก าลังกาย ใช้เวลาวา่ง
เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

20 โครงการปอ้งกันปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษา

เพื่อลดความเส่ียงปญัหา
ด้านปญัหายาเสพติด

นักเรียน นักศึกษาในเขต
เทศบาล

40,000 
(2558:40,000)

40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน นักศึกษาในเขต
เทศบาลหา่งไกลยาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



 

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์ และ
งานสรงน้้าพระสถูปฯ

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์และงานสรงน้้า
พระสถูปฯ ส้าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

150,000  
(2558:150,000)

150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
 2. ร้อย 80 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ
เหน็ความส้าคัญ
ของการจัด
กิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในวนัส้าคัญ

กองการศึกษา

2 โครงการรดน้้าด้าหวัผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ้านวนผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 50

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

3 โครงการจัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีวนัลอยกระทง

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ส้าหรับประชาชนในเขต
เทศบาล

250,000 
(2558:250,000)

250,000 250,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
 2. ร้อย 80 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ
เหน็ความส้าคัญ
ของการจัด
กิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในวนัส้าคัญ

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวนัส้าคัญรัฐ
พธิ/ีราชพธิี

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ในวนัส้าคัญต่าง ๆ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้ร่วมกิจกรรม

50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
 2. ร้อยละ80
ของประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในวนัส้าคัญ

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

5 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา
พื้นบา้น

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรม

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของวฒันธรรมพื้นบา้น

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพธิต่ีาง ๆ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงาน
 รัฐพธิแีละพธิต่ีาง ๆ เช่น
 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
 12 สิงหา 5 ธนัวา        
 วนัปยิมหาราช วนัคล้าย
วนัสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

สนับสนุนอ้าเภอเชียงดาว 5,000 
(2558:5,000)

5,000 5,000 ร้อยละของ การ
สนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมสืบสาน และ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ของทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การส่งเสริม
อนุรักษคุ์ณค่าทาง
วฒันธรรมประเพณีแบบ
ล้านนาใหค้งอยู่ คู่วถิีชีวติ
ของชาวล้านนาสืบไป

ประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 1.ร้อยละ ของ
ประชาชน 
เยาวชนในเขต
เทศบาลมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนเยาวชนมี
วฒันธรรมประเพณีเพื่อ
สืบทอดต่อไป

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

8 โครงการจัดกิจกรรมเฝ้าระวงั
ทางวฒันธรรม

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป รู้เทา่ทนั
ส่ือ ประเภทต่างๆ และ
การเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรม

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในเขตเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม

15,000 15,000 15,000 1.ร้อยละของ 
การสนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี 
2.ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ

ประชาชน เยาวชนได้
สืบทอดวฒันธรรม
ประเพณีของตน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม/ดนตรีพื้นเมือง/
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองในเขต
ชุมชนเทศบาล

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม/ดนตรี
เมืองใหค้งอยู่ต่อไปและ
สืบทอดต่อไป

 สนับสนุนจัดใหม้ีการ
เรียนการสอน
ศิลปวฒันธรรม/ดนตรี
พื้นเมือง เช่น ศิลปะ การ
ฟอ้นเล็บ,กลองสบดัชัย
,ดนตรีพื้นเมืองต่างๆ 
ใหแ้ก่เยาวชน และ
ประชาชน

20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ 
การสนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี 
2.ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ

ประชาชน เยาวชนได้
สืบทอดวฒันธรรม
ประเพณีของตน

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั
ส้าคัญทางพระพทุธศาสนา 
และส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วฒันธรรมประเพณีอื่น ๆ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมท้าบญุใน
วนัส้าคัญทางศาสนา และ
งานวฒันธรรมประเพณี
ต่าง ๆเช่น วนัมาฆบชูา 
วนัอาสาฬหบชูา  วนัวิ
สาขบชูา และกิจกรรม
ส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอื่น ๆ เช่น วนั
ขึ้นปใีหม่ ฯลฯ

ประชาชน, เยาวชน ในเขต
เทศบาลฯ

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
 2. ร้อยละ80
ของประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนักให้
ความส้าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส้าคัญ
ทางศาสนาและ
วฒันธรรมประเพณีส้าคัญ

กองการศึกษา

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษข์นบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี ศาสนา และ
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมท้าบญุใน
วนัส้าคัญ

สนับสนุนใหแ้ก่หน่วยงาน
และชุมชนในเขตเทศบาล

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ้านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

นักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลมีความรู้ 
ความช้านาญในการ
ปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล/ 
กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

12 โครงการอุดหนุนวดัในเขต
เทศบาลต้าบลเมืองงาย

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางพระพทุธศาสนา การ
เผยแพร่หลักธรรม 
ปลูกฝังจริยธรรมและ
อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีใหแ้ก่นักเรียน, 
เยาวชน และประชาชน

วดัในเขตเทศบาลต้าบล
เมืองงาย จ้านวน 6 แหง่

70,000 
(2558:70,000)

70,000 70,000 1.ร้อยละของ 
การสนับสนุน 
(จ้านวน 1คร้ัง/
ป/ีวดั) 2. ร้อย
ละของเยาวชน
และประชาชน
ในพื้นที่มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เยาวชนและประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทางพระพทุธ ศาสนา 
และเปน็การอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอันดี
งามของทอ้งถิ่น

 กองการศึกษา

13 โครงการสนับสนุนงานรัฐพธิี
เนื่องในวนัยุทธหตัถี วนัคล้าย
วนัสวรรคต ณ พระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชา
นุสรณ์

เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธคุิณของพระองค์
ทา่นที่มีต่อพสกนิกรชาว
ไทย

สนับสนุนการจัดงาน ปลีะ
 2 คร้ัง

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 1.ร้อยละของ 
การสนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี 
2.ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ

ประชาชนส้านึกในพระ
มหากรุณาธคุิณของ
พระองค์ทา่น

 กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ

เพื่อสนับสนุนอ้าเภอและ
จังหวดัในการตกแต่งรถ
บพุชาติ

สนับสนุนค่าตกแต่ง       
รถบพุชาติ 1 คร้ัง

15,000 
(2558:15,000)

15,000 15,000 จ้านวนที่
สนับสนุน 1 คร้ัง

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

15 โครงการสนับสนุนงานพธิสีรง
น้้าพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชานุสรณ์, 
ประเพณีสงกรานต์,สรงน้้าพระ,
 รดน้้าด้าหวัสืบชะตา, ผู้สูงอาย,ุ
 นายอ้าเภอเชียงดาว ผวจ.
เชียงใหม่ และนายกเหล่า
กาชาดจังหวดัเชียงใหม่

เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธคุิณของพระองค์
ทา่นที่มีต่อพสกนิกรชาว
ไทย และอนุรักษรั์กษา
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยล้านนา

สนับสนุนการจัดงาน 1 คร้ัง 30,000 
(2558:50,000)

30,000 30,000 ร้อยละของ การ
สนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี

ประชาชนตระหนักถึง
พระมหากรุณาธคุิณ 
ของพระองค์ทา่นที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทยและ
ร่วมกันอนุรักษป์ระเพณี
ไทยล้านนา

กองการศึกษา



 

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการสร้างส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง

เพื่อใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลมีความเข้มแข็ง

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งในเขต
เทศบาล จ านวนปลีะ   1 คร้ัง

50000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวนปลีะ 
1 คร้ัง

ชุมชนในเขตเทศบาลมี
ความเข้มแข็ง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาติและสาธารณภยัต่าง ๆ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั ช่วยเหลือผู้ประสบภยัเมื่อ 
เกิดเหตุ

250,000 
(2558:250,000)

250,000 250,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

กองช่าง

3 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน/
ค่าตอบแทน อาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้สีมาชิก อปพร.มี
ความรู้ความสามารถและเพิ่ม
ทกัษะในด้านการช่วยเหลือผู้
ประสบพบิติัต่าง ๆ และมี
ค่าตอบแทนจากการปฏบิติั
หนา้ที่

จัดอบรม/ทบทวน จ านวน 1 
คร้ัง และจัดค่าตอบแทนตาม
กิจกรรม

100000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ านวน 1 คร้ัง สมาชิกมีความสามารถใน
การปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือ
ได้ทนัเหตุการณ์ และ
ได้รับค่าตอบแทนจากการ
ปฏบิติัหน้าที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุ อุบติัภยัในช่วง
เทศกาลส าคัญ

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภยั

ลดอุบติัเหตุในที่สาธารณะ
และชุมชน

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน 2 คร้ัง อัตราการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 20%

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

5 โครงการปอ้งกันภยัหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
อากาศที่หนาวเย็น

จัดซ้ือเคร่ืองนุ่มหม่/ผ้าหม่/
เคร่ืองกันหนาว  ปลีะ 1 คร้ัง

200,000 
(2558:200,000)

200,000 200,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับแจกอย่างทั่วถึง เพื่อ
ปอ้งกันภยัหนาว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่งาน
ปอ้งกันฯ มีความรู้
ความสามารถและเพิ่ม
ทกัษะในด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบพบิติัต่าง ๆ

จัดอบรม/ทบทวน ปลีะ 1 คร้ัง 30,000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ มี
ความสามารถในการ
ปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือได้
ทนัเหตุการณ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน กู้
ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีบคุลากร
เตรียมพร้อมด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั
ต่าง ๆ

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหรือเผชิญเหตุ
ได้อย่างรวดเร็ว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการฃับขี่ปลอดภยั 
เสริมสร้างวนิัยจราจร

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการขับขี่
รถจักรยานยนต์และการ
ซ้อนทา้ยรถจักรยานยนต์

ลดอุบติัเหตุในที่สาธารณะ
และชุมชน

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความเข้าใจ
ในการขับขี่

ประชาชนมีความปลอดภยั
 ยิ่งขึ้น ในการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์ และการซ้อน
 ทา้ยรถจักรยานยนต์ และ
เปน็การปฏบิติัตามกฎ 
ระเบยีบ ทางการจราจร

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงและการจัดระเบยีบ
สังคมของก านัน/ผู้ใหญ่บา้น

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
และการจัดระเบยีบสังคม
ของก านัน/ผู้หใญ่บา้นใน
เขตเทศบาลฯ

ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น จ านวน 7 
ชุมชน

100,000 100,000 100,000 จ านวน 7 
ชุมชน

ประชาชนได้รับการดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภยั
และความมั่นคงในการจัด
ระเบยีบทางสังคมได้อย่าง
ทั่วถึง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบติัภยัหรือ
อุบติัเหตุ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทนัทว่งที

ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบติัภยั 
หรืออุบติัเหตุในการน า ไป
ส่งยังสถานพยาบาลได้
อย่างทนัทว่งที

ส านัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการ SAFETY  ZONE เพื่อความปลอดภยับนทอ้ง
ถนน ความสะอาด ความ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง และส่งเสริมด้าน
การทอ่งเที่ยว

พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวน 7 
ชุมชน

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในทอ้งถนน 
บา้นเมืองเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการภายใต้แนวทางการ



 

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ  
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ ฯลฯ

จัดหางบประมาณ
สนับสนุนช่วยเหลือเดือน
ละ 1 คร้ัง

300,000 
(2558:300,000)

300,000 300,000 จ านวนผู้รับเบี้ยยัง
ชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือด้าน
เบี้ยยังชีพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ชุมชน ได้
การออกก าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

จัดหรือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬา 7 ชุมชน 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้ง 7 
ชุมชน

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุ 
รักการออกก าลังกาย
และมีสุขภาพสมบรูณ์
 ทั้งกายและจิตใจ

กองการศึกษา
ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ได้การออกก าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

จัดหรือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬา จ านวนปลีะ
 1 คร้ัง

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป รัก
การออกก าลังกาย 
และมีสุขภาพสมบรูณ์
 ทั้งกายและจิตใจ

กองการศึกษา

 ตัวชี้วัด  (KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดแูลรักษาสุขภาพอนามยัของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

4 โครงการอุดหนุน อสม. ในเขต
เทศบาล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อสม. ในเขต
เทศบาล

อุดหนุน จ านวน 1 คร้ัง 105,000 
(2558:105,000)

105,000 105,000 จ านวนที่สบบัสนุน
ปลีะ 1 คร้ัง

อสม. ในเขตเทศบาล
ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมต่าง ๆ

กองสาธารณสุข

5 โครงการอุดหนุนกิจกรรมวนั 
อสม.แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของ อสม.

อุดหนุน จ านวน 1 คร้ัง 20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวนที่สบบัสนุน
ปลีะ 1 คร้ัง

อสม. ได้เข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ของ
ตนเอง

กองสาธารณสุข

6 โครงการอาหารปลอดภยั 
ตลาดสดน่าซ้ือและอาหาร
ปลอดภยั

เพื่อใหผู้้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้ใน
ด้านอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

จัดกิจกรรมอบรมแก่ผู้
ประกอบ การร้านอาหาร 
แผงลอย ผู้ประกอบ
อาหารในโรงเรียน ฯลฯ 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวน
ร้านอาหาร/แผง
ลอยได้รับการอบรม
 ร้อยละ60 ของ
ผู้ประกอบการใน
พื้นที่

ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้บริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

7 โครงการอนามัยโรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนในเขต
เทศบาลมีมาตรฐาน
อนามัย

จัดกิจกรรมโครงการ
อนามัยโรงเรียนแก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล   
 2 แหง่

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน 2 โรงเรียน
ในเขตเทศบาล

โรงเรียนในเขต
เทศบาลมีมาตรฐาน
ตามกรมอนามัย

กองสาธารณสุข

8 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคระบาดจากสัตวสู่์คน

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคระบาดจากสัตวสู่์คน

ประชาชนในเขตเทศบาล 35,000 
(2558:35,000)

35,000 35,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรมเฝ้าระวงั

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมในการ
ปอ้งกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

9 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
มีส่วนร่วมในการปอ้งกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 จ านวนผู้ปว่ยราย
ใหม่ที่สามารถ
ค้นหาได้

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมในการ
ปอ้งกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข

10 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาล

ของสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ และได้รับการ
ฉีดยาคุมก าเนิดอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับ
บริการวคัซีน

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้และได้รับ
การฉีดยาคุมก าเนิด
อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองสาธารณสุข

11 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

เพื่อด าเนินการปอ้งกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเปน็วงรอบ 
ทกุ 3 เดือน

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

70,000 
(2558:70,000)

70,000 70,000 จ านวนผู้ปว่ยลดลง
 ร้อยละ 20

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมในการ
ปอ้งกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพน่
ละอองฝอย/หมวกควนั ก าจัด
ยุงในเขตเทศบาล

เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือใช้ใน
การพน่ยาก าจัดยุง

จัดซ้ือเคร่ืองพน่ละออง
ฝอยจ านวน 1 เคร่ือง

80,000 80,000 80,000 จ านวนที่จัดซ้ือ เทศบาลมีเคร่ืองมือใช้
ในการปฏบิติังาน
เพยีงพอ

กองสาธารณสุข



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

13 โครงการจัดหาเวชภณัฑ์
ส าหรับผู้ปว่ยอนาถาในเขต
เทศบาล

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ปว่ยอนาถา

อุดหนุนเวชภณัฑ์ผู้ปว่ย  
อนาถา จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2558:30,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้ปว่ยอนาถได้รับ
การสงเคราะห์

ผู้ปว่ยอานาถาในเขต
เทศบาลได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
เวชภณัฑ์อย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองสาธารณสุข

14 โครงการรณรงค์ ทอ้งถิ่นร่วม
ใจ ต้านภยัเอดส์

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ในเขตเทศบาลได้มีความ
เข้าใจและใหค้วามส าคัญ
เกี่ยวกับปญัหาและการ
ปอ้งกันเอดส์

รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาเอดส์

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ปญัหาโรคเอดส์

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
เข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการ
ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
เอดส์

กองสาธารณสุข

15 โครงการอุดหนุนการส ารวจ
ลูกน้ ายุงลายในเขตเทศบาลฯ

เพื่อส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
จ านวน 12 คร้ังต่อป ีและ
ใส่สารที่มีฟอส 1% เพื่อ
ปอ้งกันการเกิดลูกน้ า
ยุงลาย

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 จ านวน 7 ชุมชน เพื่อประเมินความ
เส่ียงในการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
และก าจัดลูกน้ า
ยุงลายที่เปน็สาเหตุ
ของการเกิดโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุข



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

16 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภค บริโภค ในเขต
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ที่สะอาดปลอดภยั

ส ารวจแหล่งน้ า,บอ่น้ า,
น้ าประปาในเขตเทศบาล

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวน 7 ชุมชน ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ าอุปโภค
 บริโภค ที่สะอาด
ปลอดภยั

กองสาธารณสุข

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก    
 ก าลังกาย

เพื่อประชาชนได้ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้มาใช้
บริการต่อเดือน

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรง

กองสาธารณสุข

18 โครงการกองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
ร่างกาย และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ านวนโครงการ
ครบทั้ง 4 กิจกรรม
หลัก

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรง

กองสาธารณสุข

19 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย
อย่างถูกวธิ ีและเปน็
มาตรฐาน

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการภายใต้แนวทางการ









 





 

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการส ารวจและจัดเก็บ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อส ารวจข้อมูลครอบครัวใน
ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน น าข้อมูลไป
ใช้ในการพฒันาทอ้งถิ่น

ส ารวจข้อมูลครอบครัวใน
ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน

30,000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 จ านวนร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือนที่
อาศัยอยู่จริง

เทศบาลมีข้อมูลพื้นฐาน
ที่ใช้ในการวางแผนและ
พฒันาทอ้งถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้น
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปวุยเอดส์

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอาย/ุผู้
พกิาร/ผู้ปวุยเอดส์ในเขต
เทศบาลสามารถดูแลตนเอง

เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และผู้ปวุยเอดส์ในเขต
เทศบาล

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เปาูหมาย
สามารถดูแล
ตัวเองได้

ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร/ผู้ติด
เชื้อ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาล
และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

เพื่อใหค้วามส าคัญต่อสตรีใน
เขตเทศบาล เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น การปอูงกัน
และแก้ไขปญัหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 60ของ
กลุ่ม เปาูหมาย

สตรีในเขตเทศบาลมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน และเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

  ตัวชี้วัด  (KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นความมั่นคงและการมสี่วนร่วมในการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
  ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

4 โครงการปกปอูงและเทดิทนู
สถาบนัส าคัญของชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปกปอูงสถาบนัส าคัญ
ของชาติเและความสามัคคีของ
คนในชาติ

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 จ านวนร้อยละ 
80 ของกลุ่ม
เปาหมาย

ประชาชนเหน็
ความส าคัญสถาบนั
ส าคัญของชาติและมี
ความสามัคคี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอาย"ุโรงเรียนดอย
นางชราบาล"

เพื่อส่งเสริม พฒันาใหผู้้สูงอายุ
เหน็คุณค่าของตนเอง น าภมูิ
ปญัญาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน และถ่ายทอดภมูิ
ปญัญาสู่ลูกหลาน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เปาูหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุเหน็คุณค่าใน
ตัวเอง ภมูิปญัญามีการ
สืบทอดต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด อ.
เชียงดาว

เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรม
ชองกิ่งกาชาด

อุดหนุนหรือสนับสนุน ปี
ละ 1 คร้ัง

5,000 
(2558:5,000)

5,000 5,000 จ านวนคร้ังที่
สนับสนุน

ใหค้วามช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับ ความเดือดร้อน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการปอูงกันแก้ไขและบ าบดั
 ฟื้นฟปูญัหายาเสพติด

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดแก่ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

เยาวชนในเขตเทศบาล
มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อเปน็การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในเขตพื้นที่เขต
เทศบาล และเพื่อใหเ้ปน็ไป
ตามนโยบายด้านยาเสพติดของ
รัฐบาล

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลมีความรู้ 
และร่วมกันปอูงกัน
แก้ไขปญัหาเกี่ยวกับยา
เสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
  ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

9 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของศูนย์
ปฏบิติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด

อุดหนุนหรือสนับสนุน ปี
ละ 1 คร้ัง

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ได้รับความช่วยเหลือ
และปอูงกันอันตราย
จากยาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีความ
พร้อมต่อการเปดิ
ประชาคมอาเซียน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อใหป้ระชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด เปน็หนี่งได้โดยไม่
พงึยาเสพติด

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง 20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด ได้อย่างยั่งยืน

ส านก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการรวมใจภกัด์ิรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อเทดิพระเกียรติพระบาท
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถ

ปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล 10,000 
(2558:20,000)

10,000 10,000 ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

พื้นที่ในเขตเทศบาลมี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองสาธารณสุข

2 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส 
(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)

เพื่อใหพ้ื้นที่ในเขตเทศบาล
เปน็เมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย

จัดกิจกรรมโครงการ
ทอ้งถิ่นงาม 3 ส ในทกุ
ชุมชนในเขตเทศบาล

20,000 
(2558:30,000)

20,000 20,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนในเขตเทศบาล
เปน็เมืองน่าอยู่ น่า
อาศัย

กองสาธารณสุข

3 โครงการสนับสนุนการท าฝาย
แม้วและปลูกปา่

เพื่อใหพ้ื้นที่ปา่เขียว และชุ่ม
ชื้น

จัดกิจกรรมท าฝายและ
ปลูกปา่

10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

ชุมชนมีปา่ไม้ที่อุดม
สมบรูณ์

กองสาธารณสุข

4 โครงการการจัดกิจกรรม
ปอ้งกันภาวะโลกร้อน

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
เข้าใจและตระหนักถึงให้
ภาวะการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์ในพื้นที่เขต
เทศบาล

10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 จ านวนการ
เผาลดลง

ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมที่ดี
 ปราศจากมลพษิ

กองสาธารณสุข

  ตัวชี้วัด   
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

  ตัวชี้วัด   
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

5 โครงการปอ้งกันและควบคุม
ไฟปา่

เพื่อปอ้งกันและควบคุมไฟฟา่
 เช่น การฝึกอบรมใหค้วามรู้
,การท าแนวกันไฟ ฯลฯ

จัดกิจกรรม จ านวนปลีะ  1
 คร้ัง

10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมได้มี
ส่วนร่วมใน
การจัดท าแนว
กันไฟ

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการปอ้งกันและ
ควบคุมไฟปา่ มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแนว
กันไฟ

ส านักปลัด



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559(บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการบรูณาการแก้ไขปญัหา
บอ่ขยะร่วมกันระหวา่งเทศบาล
ต าบลเมืองงาย และเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก  า

เพื อแก้ไขปญัหาขยะและ
เพื อพฒันาปรับปรุงบอ่ขยะ
ร่วมกันของ อปท.ทั้งสอง
แหง่

ปรับปรุงบอ่ขยะมูลฝอย 
จ านวน 1 แหง่

1,904,000 1,904,000 1,904,000 จ านวน 1 แหง่ บอ่ขยะรองรับขยะได้
มากขึ้น ลดมลพษิต่อ
สิ งแวดล้อม และเปน็
การบรูณการในการ
แก้ไขปญัหาขยะร่วมกัน
ของ อปท.ทั้งสองแหง่

กองสาธารณสุข

2 โครงการปรับเกลี ย ฝังกลบ    
บอ่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาล

เพื อปรับเกลี ยบอ่ขยะมูล
ฝอยใหร้องรับขยะได้
เพิ มขึ้น บรูณาการร่วมกับ
เทศบาลพระธาตุปู่ก  า

ปรับปรุงบอ่ขยะมูลฝอย 100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ านวนคร้ังที 
ปรับปรุงบอ่ขยะ

บอ่ทิ้งขยะมูลฝอยมี
ความปลอดภยั

กองสาธารณสุข

3 โครงการการคัดแยกขยะโดย
ชุมชนและโรงเรียน

เพื อใหป้ระชาชนและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
จิตส านึกร่วมกันของ
ประชาชนในการแก้ไข
ปญัหาขยะมูลฝอย

คัดแยกขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะลดลง

ประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการ
บริหารจัดการขยะ 
ปริมาณขยะลดลง มี
รายได้จากการคัดแยก
ขยะ

กองสาธารณสุข

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั  ตัวชี้วัด  (KPI)



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559(บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั  ตัวชี้วัด  (KPI)

4 โครงการผลิตถ่านอัดแทง่จาก
เศษวสัดุและขยะ, ปุ๋ยหมัก

เพื อใหป้ระชาชนรู้จักการ
ผลิตถ่านอัดแทง่จากเศษ
วสัดุ และขยะ ตลอดจน
การท าปุ๋ยหมัก

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้ง 7 
ชุมชน

เทศบาลจะมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที ถูกหลัก
สุขาภบิาลและลดปญัหา
การก าจัดขยะมูลฝอย 
และสามารถใช้ประโยชน์
จากเศษขยะใหเ้กิดคุณค่า

กองสาธารณสุข

5 โครงการธนาคารขยะ เพื อใหม้ีการน าขยะที ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้

ส่งเสริมชุมชนในการ
จัดท ากองทนุธนาการขยะ

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีการจัดการขยะ
ได้ถูกหลัก

กองสาธารณสุข

6 โครงการแก้ปญัหามลพษิทาง
อากาศ

เพื อใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลปลอดมลภาวะ
ทางอากาศ มีอากาศที ดี

มีการอบรมในการแก้ไข
ปญัหามลพษิทางอากาศ 1
 คร้ัง

10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 จ านวน 1 คร้ัง ลดปญัหามลพษิทาง
อากาศ

กองสาธารณสุข

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้กับ
ประชาชน/เยาวชนเกี ยวกับการ
อนุรักษธ์รรมชาติ

เพื อส่งเสริมใหป้ระชาชน/
เยาวชน ตระหนักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์ และโทษ
ของการท าลายปา่และการ
ดูแลแหล่งน้ า

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน/เยาวชนในเขต
เทศบาล ปลีะ 1 คร้ัง

20000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชน/เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ ตระหนักและ
หวงแหนทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ

กองสาธารณสุข



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559(บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั  ตัวชี้วัด  (KPI)

8 โครงการขยายพนัธุส์มุนไพร
และผักพื้นบา้น

เพื อขยายพนัธุส์มุนไพร
และผักพื้นบา้นให้
ประชาชนสามารถน าไป
ปลูกเพื อเสริมสุขภาพ และ
เปน็แหล่งเรียนรู้ให้
ประชาชนได้ศึกษา

ขยายพนัธุส์มุนไพรและ
ผักพื้นบา้น จ านวน 1 แหง่

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน
ที ปลูกสมุนไพร   
 ร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนที ร่วม
โครงการ

สามารถขยายสมุนไพร
และผักพื้นบา้นให้
ประชาชนไปปลูกเพื อ
เสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

 





 





เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการอบรมจริยธรรม 
คุณธรรมในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
ของพนักงานเทศบาล

เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลมี
จริยธรรมและคุณธรรมใน
การปฏบิติังาน

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ของกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

บคุลากรปฏบิติังานอย่าง
มีประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ประสิทธผิลและศึกษาดูงานใน
การปฏบิติังานของคณะผู้บริหาร
, สมาชิกสภา, พนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาล

เพื่อใหบ้คุลากรในองค์กร
เทศบาลมีประสิทธภิาพเพิ่ม
มากขึ้น

จัดอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพแก่บคุลากร
ในองค์กรเทศบาล จ านวน
ปลีะ 1 คร้ัง

200,000 
(2558:100,000)

200,000 200,000 ร้อยละ 60 
ของกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

บคุลากรในองค์กร
เทศบาลมีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพแกนน าชุมชน

เพื่อพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพแกนน าชุมชน
ในต าบลและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธภิาพ

จัดอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

70,000 
(2558:70,000)

70,000 70,000 ร้อยละ 70 
ชองกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
และน าความรู้มา
ปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.1 แนวทางการให้บริการประชาชนให้มปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

4 โครงการคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นประจ าปี

เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ
ใหก้ับพนักงานและเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพประสิทธผิล
ของพนักงาน

จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือก
พนักงานดีเด่นของเทศบาล

10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับการ
บริการ  ที่ดีจากพนักงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล และ
หน่วยงานของรัฐ

เพื่อใหส้นองตามนโยบายของ
รัฐในด้านต่าง ๆ

จัดกิจกรรม/สนับสนุน
หน่วยงานของรัฐทกุแหง่ที่
ขอรับการสนับสนุน

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง สามารถด าเนินการ/
สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับหน่วยงานของรัฐได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการส ารวจโรงเรือนที่ดิน
และปา้ยในเขตเทศบาล/ส ารวจ
แนวเขตเทศบาล/วางผังเมือง
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมือง
งาย

เพื่อปรับปรุงภาษ,ี ส ารวจแนว
เขต ตลอดจนจัดท าผังเมือง
ชุมชน ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

ส ารวจในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลเมืองงาย

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
พื้นที่มี่ได้รับ
การส ารวจ

จัดเก็บรายได้ครบถ้วน
และถูกต้อง, มีการ
ส ารวจแนวเขตที่ชัดเจน 
และมีระบบการวางผัง
เมืองชุมชนที่เปน็
มาตรฐานในด้าน
คมนาคม สาธารณูปโภค
 และสาธารณูปการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล     

  กองคลัง    
กองช่าง

7 โครงการจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ/์เอกสาร
เผยแพร่กิจการงานเทศบาล

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของเอกสารทาง
ราชการเผยแพร่กิจการงาน
เทศบาล

จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ,์
แผ่นพบั,วารสาร, คู่มือ 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนได้ทราบถึง
กิจกรรมและข้อมูลต่างๆ
ของเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

8 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินด้วยระบบ GIS

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษอีย่าง
เปน็ระบบ

เทศบาลต าบลเมืองงาย
สามารถจัดเก็บภาษไีด้เพิ่ม
มากขึ้น

100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 สัดส่วนการ
จัดท าแผนที่
ภาษใีนระบบ
เพิ่มขึ้น

มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษเีพิ่มขึ้น

กองคลัง

9 โครงการเสียภาษร่ีวมกัน
สร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ในการเสียภาษใีหก้ับ
ประชาชน  โดยใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในพฒันารายได้ของ
เทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษขีองเทศบาล

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 100
ของกลุ่ม 
เปา้หมาย
ช าระภาษี

มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษเีพิ่ม

กองคลัง

10 โครงการอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ "จัดต้ัง
สถานที่กลาง ส าหรับเปน็ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือการจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อให ้อปท.ในพื้นที่อ าเภอ
เชียงดาว มีสถานที่กลางเพื่อ
ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธิี
สอบราคาหรือประกวดราคา 
ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยระเบยีบ
พสัดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2553

สนับสนุน ปลีะ 1 คร้ัง 45,000 
(2558:45,000)

45,000 45,000 จ านวนคร้ังที่
สนับสนุน 1 
คร้ัง

อปท. มีสถานที่กลางใน
การด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบยีบของทาง
ราชการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

11 สนับสนุนโครงการศูนย์
อ านวยการจัดระบบบริการเพื่อ
ใหบ้ริการสาธารณะแก่
ประชาชน (Zoning)

เพื่อใหบ้ริการสาธารณะแก่
ประชาชน ในการปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยั

สนับสนุน จ านวนปลีะ 1 
คร้ัง

10,000 
(2558:10,000)

10,000 10,000 จ านวนคร้ังที่
สนับสนุน

การปอ้งกันบรรเทา      
สาธารณภยัในพื้นที่
อ าเภอเชียงดาวมี
ประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย, การส่งเสริม
ประชาธปิไตย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และ
การปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยฯ

จัดฝึกอบรมจ านวน 1 คร้ัง 20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
กลุ่ม เปา้หมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจ

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และ
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพฒันาฯ

เพื่อประเมินผลการปฏบิติั 
งานของเทศบาล

จัดท ารวบรวมข้อมูล       
ปลีะ 1 คร้ัง

5,000 
(2558:5,000)

5,000 5,000 ประชาชนได้ทราบถึงผล
การปฏบิติังานของเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา,
แผนพฒันาสามปี,แผนการ
ด าเนินการใหป้ระชาชน
ร่วมกันเสนอ ความคิดเหน็
ก าหนดประเด็นในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

30,000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 เทศบาลต าบลเมืองงาย มี
แผนพฒันาทอ้งถิ่นที่มีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 ตัวชี้วัด  (KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.2 แนวทางการเสริมสร้างให้ชมุชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่น
ไทย

เพื่อจัดกิจกรรมวนัทอ้งถื่น
ไทย เช่น กิจกรรมท าบญุ
ตักบาตร การคัดเลือก และ
การมอบรางวลั การแข่งขัน
กีฬา เปน็ต้น และเพื่อเปน็
การเชิดชูความส าคัญของ
การปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

พนักงานเทศบาลต าบล
เมืองงาย

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนเหน็ความ 
ส าคัญของการปกครอง
ทอ้งถิ่นรูปแบบเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล เพื่อเปน็การเชิดชู
ความส าคัญของการ
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

คณะผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาลร่วมกันจัดกิจกรรม
 ปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนเหน็ความ 
ส าคัญของการปกครอง
ทอ้งถิ่นรูปแบบเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อออกพื้นที่บริการ
ประชาชน ในเขตเทศบาล
ในงานด้านต่าง ๆ

จัดกิจกรรม ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนได้รับบริการ 
และได้ความรู้ในกิจการ
งานของเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

7 โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
กองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อ
พฒันาประชาธปิไตย/ พลเมือง
อาสาพฒันาประชาธปิไตย

เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการรณรงค์
ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่การ
เลือกต้ังโดยยึกหลักสุจริต
และเที่ยงธรรม

จัดอบรมอาสา กกต. ปลีะ 
1 คร้ัง

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 มีความรู้ในเร่ืองการของ
การเลือกต้ังที่ถูกต้อง และ
เผยแพร่ไปสู่คนใน
ครอบครัวได้

กองการศึกษา

8 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น

เพื่อจัดใหม้ีการเลือกต้ังใน
การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น และผู้บริหารทอ้งถิ่น

ประชาชนผู้มีสิทธเิลือกต้ัง
ในเขตเทศบาลต าบล   
เมืองงาย  จ านวน 7 ชุมชน

20,000 
(2558:20,000)

20,000 200,000 จ านวนผู้มาใช้
สิทธเิลือกต้ัง 
ทั้งจ านวน 7 
ชุมชน

ประชาชนได้ไปใช้สิทธใ์น
การลงคะแนนเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการจ้างประเมินและ
ส ารวจความพงึพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาล

เพื่อทราบถึงปญัหา ความ
ต้องการของประชาชนใน
การใหบ้ริการด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาล

จ้างส ารวจความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อเทศบาล
ปลีะ 1 คร้ัง

35,000 
(2558:20,000)

35,000 35,000 จ านวน 1 คร้ัง เทศบาลทราบผล และ
ความคิดเหน็ของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการสมทบกองทนุ
สวสัดิการชุมชน

เพื่อสมทบเงินกองทนุ
สวสัดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

สมทบเงิน จ านวนปลีะ 1 
คร้ัง

50,000 
(2558:20,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง กองทนุสวสัดิการชุมชน
เทศบาลต าบลเมืองงาย
ได้รับเงินทนุเพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการภายใต้แนวทางการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการชุมชุนในเขต
เทศบาล และใหค้วามรู้การ
จัดท าแผนชุมชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ชุมชน

คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 7 ชุมชน

30,000 
(2558:20,000)

30,000 30,000 จ านวน 7 ชุมชน คณะกรรมการชุมชน
สามารถด าเนินกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ทางการช่าง

เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ อุปกรณ์
ทางการช่าง เช่น กล้อง
ส ารวจ กล้องวดัมุม กล้อง
ระดับ,เคร่ืองเจาะส ารวจ, 
เทปวดัระยะ,เคร่ืองชั่งระบบ
ดิจิตอล ฯลฯ

100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ านวน
ครุภณัฑ์

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

กองช่าง

2 โครงการจัดซ้ือตู้ไฟอะคริลิก เพื่อใหบ้ง่บอกถึงสถานที่
ราชการ

จัดซ้ือตู้ไฟอะคริลิกพร้อม
ติดต้ัง

30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนและ
นักทอ่งเที่ยวเหน็สถานที่
ราชการชัดเจน

กองช่าง

3 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
แบบพกพา และต้ังโต๊ะพร้อม
อุปกรณ์

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
พร้อม อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ 
ปร้ินเตอร์

จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ านวน
ครุภณัฑ์

เทศบาลมีเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ใช้อย่าง
พอเพยีง

ทกุกอง

4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ ส าหรับใช้ใน
ส านักงานเทศบาล

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ใช้ใน
ส านักงาน ส าหรับใช้ใน
ส านักงานเทศบาล

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ,
เคร่ืองโทรสาร ฯลฯ

100,000 
(2558:100,000)

100,000 100,000 จ านวนที่จัดซ้ือ เทศบาลมีครุภณัฑ์ใช้ใน
ส านักงานอย่างพอเพยีง

ทกุกอง

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.3 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฎิบัตงิาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ส าหรับงานจราจร 
จัดท า

เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
และปลอดภยั

จัดหา จัดท า เคร่ืองหมาย
จราจรภายในเขตเทศบาล

30,000 
(2558:30,000)

30,000 30,000 จ านวนที่จัดซ้ือ ท าใหผู้้ใช้ถนนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการจัดหาเต้นทใ์ช้ใน
กิจกรรมของเทศบาลฯ

เพื่อใหเ้ทศบาลมีเต้นทใ์ช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล

จัดซ้ือเต้นท ์จ านวน 10 หลัง 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครุภณัฑ์ที่
จัดซ้ือ

เทศบาลมีเต้นทใ์ช้ใน
งานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ผจญเพลิง

เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดหาอุปกรณ์ผจญเพลิงเช่น 
เคร่ืองแต่งกายส าหรับ
พนักงานดับเพลิง ปนืน้ า
ดับเพลิง, ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 จ านวนที่จัดซ้ือ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดซ้ือวทิยุส่ือสาร เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือวทิยุส่ือสาร จ านวน 10
 เคร่ือง

80,000 80,000 80,000 จ านวนที่จัดซ้ือ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดซ้ือ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 20,000 20,000 20,000 จ านวนที่จัดซ้ือ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการจัดซ้ือพดัลมไอน้ า เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือจ านวน  5  เคร่ือง 50,000 50,000 50,000 จ านวนที่จัดซ้ือ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

11 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ
ระบบผลิตน้ าบริโภคเคล่ือนที่
ด้วยเทคโนโลยีเมมเบรมขนาด
ก าลังผลิตไม่น้อยกวา่ 4,000 
ลิตรต่อชั่วโมง

เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น/กรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั เพื่อให้
เปน็การเตรียมความพร้อม
ในการปอ้งกันและใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั
ทางธรรมชาติ และเพื่อให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับบริโภคอย่าง
พอเพยีงและทั่วถึง

รถบรรทกุระบบผลิตน้ า
บริโภคเคล่ือนที่ด้วย
เทคโนโลยีเมมเบรมขนาด
ก าลังผลิตไม่น้อยกวา่ 4,000 
ลิตรต่อชั่วโมง จ านวน 1 คัน

10,000,000 
(2558:1,000,000)

10,000,000 10,000,000 สนับสนุน
งบประมาณ
จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ทอ้งถิ่น/กรม
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ส้าหรับบริโภคอย่าง
พอเพยีงและทั่วถึง

  เทศบาล    
ต้าบลเมืองงาย

12 โครงการจัดซ้ือรถตู้ เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 คัน มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

13 โครงการจัดซ้ือรถนักเรียน เพื่อจัดซ้ือรถนักเรียน 
ส าหรับบริการรับ-ส่ง 
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงายและ
เพื่อใหบ้ริการประชาชน
เมื่อวา่งเวน้จากภารกิจ รับ-
ส่งนักเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเมืองงาย

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 คัน นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ได้รับการบริการรถ
รับ-ส่ง และอ านวย
ความสะดวกใหก้ับ
ผู้ปกครอง และสามารถ
ใหบ้ริการประชาชนใน
พื้นที่เขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย

กองการศึกษา

14 โครงการจัดซ้ือรถอเนกประสงค์ เพื่อจัดซ้ือรถอเนกประสงค์
ส าหรับส าหรับบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบล เมืองงาย

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเมืองงาย

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 คัน ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับบริการของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย

ส านัก
ปลัดเทศบาล





 







เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการพฒันาเด็ก 
(กพด.)

เพื่อตรวจสอบและติดตาม
แนะน าการจัดการเรียน
การสอนใหไ้ด้มาตรฐาน

อบรมเพิ่มประสิทธ ิภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.)
 อบรมระบบมาตรฐานงาน
ชุมชน (มชช.) ส าหรับผู้น า 
กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและ
ชุมชน อบรม กิจกรรมงาน
พฒันาชุมชน

20,000 
(2558:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของครูผู้ดูแล

เด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
(ผดด.) ได้รับ
การอบรมฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลมีมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดท าหลักสูตรศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลมีหลักสูตร
ในการเรียนการสอนตรง
กับสภาพแวดล้อม

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 มีการ
ด าเนินการตาม

โครงการฯ
อย่างน้อยปลีะ 

1 คร้ัง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัดมีหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนที่เปน็
มาตรฐานตรงกับ
สภาพแวดล้อมฯ

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.4 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถบุคลากรในองค์กรและสื่อสารการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

3 โครงการอบรมเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวยั

เพื่อพฒันาการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวยัใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐาน เช่น เทคนิค
การเขียนแผน, การสร้าง
ส่ือการเรียนการสอน, 
เทคนิคการจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน ฯลฯ

บคุลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาล

50,000 50,000 50,000 มีการ
ด าเนินการตาม

โครงการฯ
อย่างน้อยปลีะ 

1 คร้ัง

บคุลากรได้รับการพฒันา
และเรียนรู้เทคนิค วธิกีาร
ในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยั และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐาน

กองการศึกษา

4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง
เล่นสนามประจ าศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี
ครุภณัฑ์เคร่ืองเล่นสนามใน
การส่งเสริมสุขภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง
เล่นที่จ าเปน็ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กปฐมวยั

100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 ชุด ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
ครุภณัฑ์ไวจ้ัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
พฒันาการของเด็ก

กองการศึกษา



ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที ่3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน ้าทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม
1 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่งายเชื่อมระหว่าง เทศบาลต้าบลพระธาตุปูก่่า้ 

กับเทศบาลต้าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (พื นทีด้่าเนินการ หมู่ที่
 5,1,2,9 และหมู่ที ่11

1,000,000    1,000,000     1,000,000    3,000,000   อบจ.

เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
ชื่อโครงการล้าดับที่ หน่วยงานทีข่องประสาน

 บญัชปีระสานโครงการพัฒนา

ส่วนที่  3



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 63     31,771,700 63     31,771,700 63     31,771,700 189 95,315,100
1.2 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบน ้า 176    165,361,402 176   165,361,402 176    165,361,402 528 496,084,206
1.3 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 23       4,332,000 23       4,332,000 23       4,332,000 69 12,996,000

1.4 แนวทางการพัฒนา สร้างอาคาร สถานทีส่าธารณประโยชน์และ 39     25,585,500 39     25,585,500 39     25,585,500 117 76,756,500
พัฒนาการใช้ทีดิ่น

รวม 301   227,050,602 301   227,050,602 301   227,050,602 903 681,151,806

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ส่วนที่  3



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

4         150,000 4         150,000 4          150,000 12 450,000

2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพือ่สร้างรายได้ 4         200,000 4         200,000 4          200,000 12 600,000

2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 2         100,000 2         100,000 2          100,000 6 300,000

2.4 แนวทางการพัฒนา สร้างรายได้จากแหล่งท่องเทีย่ว 6       2,180,000 6       2,180,000 6       2,180,000 18 6,540,000

รวม 16      2,630,000 16      2,630,000 16      2,630,000 48 7,890,000

ยุทธศาสตร์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ-ทุกระบบ 20       3,160,000 20       3,160,000 20       3,160,000 60 9,480,000
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และวันส้าคัญ

15         915,000 15         915,000 15          915,000 45 2,745,000

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

11         930,000 11         930,000 11          930,000 33 2,790,000

3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

19       2,100,000 19       2,100,000 19       2,100,000 57 6,300,000

3.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา

11         325,000 11         325,000 11          325,000 33 975,000

รวม 76      7,430,000 76      7,430,000 76      7,430,000 228 22,290,000

 

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

4.1 แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน

5           60,000 5           60,000 5           60,000 15 180,000

4.2 แนวทางการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

8       2,174,000 8       2,174,000 8       2,174,000 24 6,522,000

รวม 13      2,234,000 13      2,234,000 13      2,234,000 39 6,702,000

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.1 แนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 11         755,000 11         755,000 11          755,000 33 2,265,000

5.2 แนวทางการเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 11         750,000 11         270,000 11          270,000 33 1,290,000

5.3 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

14     16,160,000 14     16,160,000 14     16,160,000 42 48,480,000

5.4 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
บุคลากรในองค์กรและส่ือสารการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

4         220,000 4         220,000 4          220,000 12 660,000

รวม 40    17,885,000 40    17,405,000 40     17,405,000 120 52,695,000
รวมทัง้สิ้น 446   257,229,602 446   256,749,602 446   256,749,602 1,338 770,728,806

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี



 



 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้อง และความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่เทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการตามแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ร่วมประชุม
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
  (1)  ความสอดคล้อง ( Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  (2)  ความพอเพียง ( Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  (3) ความก้าวหน้า ( Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
  (4)  ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluati0n) 
  (5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
  (6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7)  การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาท่ีได้รับรวมยอด ( Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย อาจน าแนวทางท้ังหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองงายจะพิจารณา 
 

 1.2  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนา
สามปีอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
  (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
  (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 
  (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 
 
   

ส่วนที่ 4 
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ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล  
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงายและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมนผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย อาจให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
  

4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 หมวด 6 ว่าด้วย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ
รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
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1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
 4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  รายงาน
ผลด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล
โครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย ผู้บริหาร
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองงายทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผล คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
เพียงใด และได้ผลอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผล การปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน 
เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
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  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี  ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 
ประการ ดังนี้ 
  2.1.1  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
  2.1.2  เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ 
แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
  2.1.3  กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งเป็นการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล า
คลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การด าเนินการโครงการต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้อง 
มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 
 
  
 
 
 
 


