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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชยีงใหม ่



หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 

********* 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวมในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น รวมไปถึงภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนจากส่วนกลาง ทั้งนี้ได้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินงานตาม
ภารกิจในการพัฒนาพื้นที่และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล ได้รับการให้บริการ
อย่างเหมาะสมและบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายที่ได้วางไว้ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันและเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ /กิจกรรมของแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมตามอ านาจหน้าที่และเพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่แท้จริง เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย
ก าหนดไว้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น พ .ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
 

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

   



 
 

 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
********* 

หมายเหตุ : 1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 

  2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ.06 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 ) น ามาลงใน แบบ ผ.02 
หรือน าโครงการที่เพ่ิมใส่ใน แบบ ผ.02 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐1 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

หน้า 2 
 

แบบ ผ. ๐1 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

            

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

1..2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

            

1.3 แผนงานการศึกษา             

1.4 แผนงานสาธารณสุข             

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน       12 9,335,400 38 16,529,980  49   25,865,380  

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

            

1.8 แผนงานการสังคม
สงเคราะห ์

            

1.9 แผนงานงบกลาง             
รวม       12 9,335,400 38 16,529,980 50 25,865,380 

 

 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

หน้า 3 
 

แบบ ผ. ๐1 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม แก้ปัญหา
ความยากจน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

            

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

2..2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

            

2.3 แผนงานการศึกษา       3 100,000 3 175,000 6 275,000 

2.4 แผนงานสาธารณสุข         8 180,000 8 180,000 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน             

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

      7 140,000 9 210,000 16 350,000 

2.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

            

2.8 แผนงานการสังคม
สงเคราะห ์

            

2.9 แผนงานงบกลาง             
รวม       10 240,000 20 505,000 30 751,000 

 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

หน้า 4 
 

แบบ ผ. ๐1 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้างความสงบ
สุขปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพ
ของคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

3..2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

      1 35,000 1 35,000 2 70,000 

3.3 แผนงานการศึกษา             

3.4 แผนงานสาธารณสุข             

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน             

3.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

        1 5,050 1  

3.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

            

3.8 แผนงานการสังคม
สงเคราะห ์

            

3.9 แผนงานงบกลาง             
รวม       1 35,000 2 40,050 3 75,050 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

หน้า 5 
 

แบบ ผ. ๐1 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

            

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

5..2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

            

5.3 แผนงานการศึกษา             

5.4 แผนงานสาธารณสุข             

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน             

5.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

            

5.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

        5 150,000 5 150,000 

5.8 แผนงานการสังคม
สงเคราะห ์

            

5.9 แผนงานงบกลาง             
รวม         5 150,000 5 150,000 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

หน้า 6 
 

แบบ ผ. ๐1 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

            

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป         1 30,000 1 30,000 

6..2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

            

6.3 แผนงานการศึกษา             

6.4 แผนงานสาธารณสุข             

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน         1 400,000 1 400,000 

6.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

            

6.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

            

6.8 แผนงานการสังคม
สงเคราะห ์

            

6.9 แผนงานงบกลาง             
รวม         2 430,000 2 430,000 

รวมท้ังหมด       23 9,610,400 67 17,605,030 90 27,215,430 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

หน้า 7 
 

แบบ ผ. ๐1 

 



 



หน้า 7 
 

 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
********* 

 
หมายเหตุ : 1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
   2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ.06 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 ) น ามาลงใน แบบ ผ.02 

หรือน าโครงการที่เพ่ิมใส่ใน แบบ ผ.02 
  

แบบ ผ. ๐2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 1.5แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. บ้านกิ่วบัวฮา 
ถึงปางหกหมู่ที่ 1 
บ้านก๋ายน้อย 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม.ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,500 ตารางเมตร 

   2,790,000  ถนน จ านวน 
1 สาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 

2 โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
บ้านกิ่วบัวฮาหมู่ที่ 1 
บ้านก๋ายน้อย 

เพ่ือให้มีอาคาร
อเนกประสงค์
เหมาะแก่การ
บริการประชาชน 

กว้าง 6 เมตรยาว 8 เมตร 
ต่อเติมบริเวณโดยรอบ
อาคาร สูง 80 ซ.ม.พร้อม
ติดตั้งตะแกงเหล็ก และ
ประตู 2 บาน 

   480,000  อาคาร
จ านวน 1 
แห่ง 

มีสถานที่
ให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 
3 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าหน้าวัดถึงบ้าน
นางพิมพ์ผ่อง ดุมไม้
หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ยาว 300 เมตร    450,000  ความสว่าง
ของไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  
กิ่วบัวฮา ถึง ปางหก
หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ยาว 1,500 เมตร    2,300,000  ความสว่าง
ของไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านก๋ายน้อย (จุด
บริเวณข้างวัดก๋าย
น้อย) หมู่ที่ 1  
บ้านก๋ายน้อย 
 

เพ่ือให้มีอาคาร
อเนกประสงค์
เหมาะแก่การ
บริการประชาชน 

กว้าง 4เมตร 
ยาว 8 เมตร  
หนา 0.15 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 32 
ตารางเมตร 

    320,000 อาคาร
จ านวน 1 
แห่ง 

มีสถานที่
ให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 
6 โครงการก่อสร้าง

สะพาน จุดหน้าวัด
ก๋ายน้อย 
หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

รวมถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตรสูง 2.80 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร 
เฉพาะตัวสะพาน กว้าง 4 
เมตร ยาว 7 เมตร สูง  2.80 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
28 ตารางเมตร 

    450,000 สะพาน
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 
7 โครงการก่อสร้าง

สะพานบริเวณหน้า
บ้านนายสุพจน์ 
อินทรัตน์ หมู่ที่ 1  
บ้านก๋ายน้อย 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง  2.80 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 36 
ตารางเมตร 
 

    600,000 สะพาน
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 
บ้านก๋ายน้อย 

เพ่ือการบริหาร
จัดการขยะอย่าง
ถูกต้อง 

เตาเผาขยะแบบครบวงจร     500,000 หมู่บ้านบ้าน
ก๋ายน้อยมี
เตาเผาขยะ
แบบครบ
วงจร 

1.เกิดการ
จัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 
2.ช่วยลด
ปริมาณขยะใน
เขต บ้านก๋าย
น้อย 
3.ชุมชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการขยะ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 
9 โครงการก่อสร้างถนน

ชุมชนกิ๋วบัวฮา-ชุมชน
ผาแตก หมู่ที่ 1 บ้าน
ก๋ายน้อย 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 
 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร 

 
 
 

   500,000 ถนน 
จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย 
10 โครงการก่อสร้างโรง

เก็บของ หมู่ที่ 2
บ้านเมืองก๋าย 

เพ่ือใช้เป็นโรงเก็บ
ของส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10 เมตร 
สูง 3 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
50 ตารางเมตร 

   500,000  โรงเก็บ
ของ
จ านวน 
1 แห่ง 

มีโรงเก็บของ
ส าหรับเก็บ
อุปกรณ์
เครื่องใช้ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากจุดเดิมถึง
ชุมชนผาแตก หมู่ที่ 2
บ้านเมืองก๋าย 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 62 เมตร หนา 
0.15 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
248 ตารางเมตร 

   153,760  ถนน 
จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย 
12 โครงการซ่อมแซม

ระบบประปาบ้าน
สามสบหมู่ที่ 2
บ้านเมืองก๋าย 

เพ่ือปรับปรุง
ระบบประปาให้
ประชาชนใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ยาว 1,000 เมตร    500,000  ได้รับการ
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการขยายไหล่
ทางจุดบ้านเมืองก๋าย
ถึงผาแตกบริเวณหน้า
สวนนางเครือวัน มัง
สาสติ หมู่ที่ 2
บ้านเมืองก๋าย 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

 

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 30 
ตารางเมตร 
 
 

   250,000  ถนน จ านวน 1 
สายได้รับการ
ขยายไหล่ทาง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

หมู่ที่ 3 บ้านออบ 
14 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ต่อจากจุดเดิม
ไปโรงเห็ดโครงการ
หลวง หมู่ที่ 3  
บ้านออบ 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
58.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 232.00 ตาราง
เมตร 

   143,800  ถนน จ านวน 1
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 บ้านออบ 
15 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หน้าโรงชาปง
ตอง ถึง หน้าบ้าน
นายมานิตย์ เทพวัง 
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกและปลอดภยั 

 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
108.00 ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
432.00ตร.ม. 

   267,840  ถนน 
จ านวน 1
สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นจุดสวนนางรุ่ง
ทิวา หมู่ที่ 3  
บ้านออบ 

เพ่ือให้มีที่เก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
10.00 ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
40.00ตร.ม. 

   500,000  ฝายน าล้น
จ านวน 1 
แห่ง 

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ในการใช้
น้ าเพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว ์ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นจุดสวนนาย
ประสงค ์หมู่ที่ 3 
บ้านออบ 

เพ่ือให้มีที่เก็บน้ าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
20.00 ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
80.00ตร.ม. 

   1,000,000  ฝายน าล้น
จ านวน 1 
แห่ง 

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ในการใช้
น้ าเพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว ์ 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงโรง
ครัวแม่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านออบ 

เพ่ือให้มีที่เก็บน้ าไว้ใช้ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ 

กว้าง 80.00 ม. ยาว 
330.00 ม. 
สูง 80 ซม. 

    800,000 ด าเนินการ
ปรับปรุง
โรงครัว
แม่บ้าน 

มีที่เก็บน้ าไว้ใช้ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 บ้านออบ 
19 โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 
บ้านออบ 

เพื่อการบริหาร
จัดการขยะอย่าง
ถูกต้อง 

เตาเผาขยะแบบครบวงจร  
 

    500,000 หมู่บ้านบ้าน
ออบมี
เตาเผาขยะ
แบบครบ
วงจร 

1.เกิดการจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 
2.ช่วยลดปริมาณขยะ
ในเขตบ้านออบ 
3.ชุมชนมีจิตส านึกใน
การจัดการขยะ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จุดตั้งแต่ถนน
สายสบเปิง สบก๋าย 
ไปห้วยต้นผึ้งหมู่ที่ 3 
บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00ตร.ม. 

    558,000 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จุดตั้งแต่หลัง
บ้านอุย้ดี ขันด้วง ไป
สวนนายนิโรจน์  โถ
นาค(ห้วยตองกาย)
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,100.00ตร.ม. 

    1,302,000 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



หน้า 16 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 บ้านออบ 
22 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.จุดตั้งแต่สวน นาย
เกษม ตาเที่ยง ไปถึงสวน
นายบุญยศ ไชยเลิศ 
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 392.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,176.00ตร.ม. 

    729,120 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จุดตั้งแต่ต้นไม้ลุง 
ไปถึงสวน นายสมาน 
พรมปัญญา(สันดอยแดง)
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 662.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,986.00ตร.ม. 

    1,231,320 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จุดตั้งแต่สวน นาย
ประสงค์ อุโมงค์ ไปสวน
นางนงนุช ขาวงาม 
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
300.00ตร.ม. 

    186,000 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



หน้า 17 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 บ้านออบ 
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จุดตั้งแตส่วน นายสุชาติ ไป
ถึงสวน นายสมบรูณ์ ขาว
งาม หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 186.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
558.00ตร.ม. 

    345,960 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จุดตั้งแต่ถนนขึ้นบ้านปงตอง
ไปสวน นายจันทร์ทิพย์ ปีก่ า
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00ตร.ม. 

    558,000 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ต่อจากจุดเดิมไปสวน นาย
ทอน ปีก่ า หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 123.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
369.00ตร.ม. 

    228,620 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จุดตั้งแต่บ้าน นายพสั ทันใด 
ไปห้วยผาต้าย หมู่ที่ 3  
บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 779.00 
ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,337.00ตร.ม. 

    1,448,940 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



หน้า 18 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 บ้านออบ 
29 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านสายบ้านนาง
อ าพร พิมปาหมู่ที่ 3 
บ้านออบ 

เพื่อสามารถ 
ระบายน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ยาว 220  เมตร 
ขนาดกว้าง 30 ซ.ม.  
ลึก 40 ซ.ม. 

    550,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านสายบ้านนาย
ประสงค์ อุโมงค์  
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพื่อสามารถ 
ระบายน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ยาว 80 เมตร 
ขนาดกว้าง 30 ซ.ม.  
ลึก 40 ซ.ม. 

    200,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านสายบ้านนาง
แวววลี รักร่วม 
หมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพื่อสามารถ 
ระบายน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ยาว 34 เมตร 
ขนาดกว้าง 30 ซ.ม.  
ลึก 40 ซ.ม. 

    85,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



หน้า 19 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 3 บ้านออบ 
32 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
สายบ้านนายอนันต์ 
ทันใดหมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพื่อสามารถ 
ระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว 

ยาว 102 เมตร 
ขนาดกว้าง 30 ซ.ม. 
ลึก 40 ซ.ม. 

    255,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์  

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
สายบ้านนายประเสริฐ 
นันตาหมู่ที่ 3 บ้านออบ 

เพื่อสามารถ 
ระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว 

ยาว 50 เมตร 
ขนาดกว้าง 30 ซ.ม. 
ลึก 40 ซ.ม. 

    125,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์  

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากชุมชนปงตอง
ไปชุมชนผาแตก หมู่ที่ 3 
บ้านออบ 

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 203.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 812.00 
ตารางเมตร 

    500,000 ถนน จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 



หน้า 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า 
35 โครงการก่อสร้างเท

ลาน คสล. บริเวณฌา
ปนสถาน หมู่ที่ 4
บ้านเหล่า  

เพ่ือใช้ในการสา
ธารณประ 
โยชน์ของหมู่บ้าน 

กว้าง 11.00 ม. และ 
กว้าง 7 ม. ยาว 28.00 
ม. และยาว 30 ม. เอียง 
3.6 เมตร  
 

    400,000 ลานฌาปน
สถาน 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีลานส าหรับใช้ในการ
สาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 4บ้านเหล่า 

เพ่ือให้มีอาคาร
อเนกประสงค์
เหมาะแก่การ
บริการประชาชน 

กว้าง 8.00 ม. ยาว 
15.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 120  ตร.ม. 

    1,200,000 อาคาร
จ านวน 1 
แห่ง 

มีสถานที่ให้บริการ
แก่ประชาชน 

กองช่าง 



หน้า 21 
 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า 
37 โครงการก่อสร้าง

อาคาร
อเนกประสงค์
(ห้วยน้ าเย็น) 
หมู่ที่ 4บ้านเหล่า 

เพ่ือให้มี
อาคาร
อเนกประสงค์
เหมาะแก่การ
บริการ
ประชาชน 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60  ตร.ม. 

    600,000 อาคาร
จ านวน 1 
แห่ง 

มีสถานที่
ให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

38 โครงการขยาย
ไหล่ทางจากหน้า
สวนนายสงวน  
สกุนาถึงจุดหน้า
สวนลิ้นจี่นายบุญ
ธรรม มาลาจันทร์
หมู่ที่ 4บ้านเหล่า 

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดที่ 1กว้าง 1 เมตร ยาว 35 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 35  ตารางเมตร 
จุดที่ 2กว้าง 1 เมตร ยาว 31 เมตร 
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 31  ตารางเมตร 
จุดที่ 3กว้าง 1 เมตร ยาว 98 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 98  ตารางเมตร 
จุดที่ 4กว้าง 1 เมตร ยาว 66 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร 

    250,000 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



หน้า 22 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า 
39 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. จุด
บริเวณบ้านนาย
สงัด มโนขันหมู่ที่ 
4 บ้านเหล่า 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 1.00 ม. ยาว 5.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 5 ตร.ม. 

    50,000 ปรับปรุง
ถนน  
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จุด
บริเวณบ้านนาย
นายวันลพ นันตา
หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 1.00 ม. ยาว 4.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4 ตร.ม. 

    50,000 ปรับปรุง
ถนน  
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จุด
บริเวณก่อนถึง
สถานที่ฌาปน
สถานหมู่ที่ 4 
บ้านเหล่า 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 1.00 ม. ยาว 4.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4 ตร.ม. 

    50,000 ปรับปรุง
ถนน  
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า 
42 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. จุด
บริเวณบ้านนาย
นิยม ภูเวียงหมู่ที่ 
4 บ้านเหล่า 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 1.00 ม. ยาว 4.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม. 

    50,000 ปรับปรุง
ถนน  
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จาก
หน้าบ้านนาย
สมชายขันจันทร์ 
ถึง ล าห้วยขุนน้ า 
หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 55.00 ม. 
หนา 0.15 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
165.00 ตร.ม. 

    102,300 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ 
44 โครงการก่อสร้าง

บ่อเก็บน้ า หมู่ที่ 
5บ้านม่อนเงาะ  

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภคภายใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 
1.5 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
25.00 ตร.ม. 

    300,000 บ่อเก็บน้ า 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ 
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากหน้าวัดไปบ้านนายสุ
ชาติ แซ่ยะหมู่ที่ 5 บ้านม่อน
เงาะ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
600.00ตร.ม. 

    372,000 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จุดพื้นที่สาธารณหมู่บ้านไป
บ้านนายตั่ว ไสยะหมู่ที่ 5 
บ้านม่อนเงาะ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
30.00 ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
90.00ตร.ม. 

    55,800 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จุดหลังบ้านนายสมภพ ถึง 
หน้าบ้านนางพรรณีหมู่ที่ 5 
บ้านม่อนเงาะ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
22.00 ม. หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
66.00ตร.ม. 

    40,920 ถนน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

48 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ชนิดหอยโข่ง แบบแนวนอน
หลายใบพัด  จ านวน 2 
เครื่อง 

เพื่อใหใ้ช้ส าหรับงาน
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านม่อน
เงาะ หมู่ 5 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ชนิดหอยโข่ง แบบ
แนวนอนหลายใบพัด  
จ านวน 2 เครื่อง 

    36,000 มีการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า 
จ านวน 2 
เครื่อง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าของบ้าน
ม่อนเงาะ หมู่ 5 ได้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ 
49 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ต่อจากจุดเดิม
ก่อนถึงสวนนายสุชาติ 
แซ่ยะ ถึงทางไปบ่อ
ขยะหมู่ที่ 5 บ้านม่อน
เงาะ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
203.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
812.00 ตารางเมตร 

    500,000 ถนน 
จ านวน 
1 สาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณสี่แยก
ทางเข้าอาศรมบ้าน
ม่อนเงาะ ถึง บริเวณ
หน้าบ้านนายสุชาติ  
แซ่ยะหมู่ที่ 5 บ้านม่อน
เงาะ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 203.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือที่ไม่น้อยกว่า 
812.00 ตารางเมตร 

    500,000 ถนน 
จ านวน 
1 สาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

รวม 50  โครงการ      9,335,400 16,529,980    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

********* 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนประชาชน
ต าบลเมืองก๋าย 
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
และส่งเสริม 
สุขภาพ 

5 หมู่บ้าน    100,000 100,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ในพ้ืนที่ 
ร้อยละ 80 

เยาวชนมีความ 
สามัคคีและมี 
สุขภาพที่ดี 

ส านักปลัด 

2 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพ่ือรองรับกร
ประเมินภายใน
และภายนอก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 3 
ศูนย ์

    30,000 บุคลากรใน
สถานศึกษา ร้อย
ละ 70 มีความ
เข้าใจต่อระบบ
ประกันคุณภาพ 

บุคลากรใน
สถานศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจต่อระบบ
ประกันคุณภาพ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาการ
ตามวัย ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมือง
ก๋าย 

เพ่ือประเมิน
พัฒนาการของ
เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เมืองก๋าย 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 3 
ศูนย ์

    45,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มี
สุขภาพและ
พัฒนาการตามวัย 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

เด็กท่ีมีภาวะ
โภชนาการต่ า/
สูงกว่าเกณฑ์
ได้รับการ
แก้ปัญหาและ
ส่งเสริมให้มี
โภชนาการ
เหมาะสม 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ      100,000 175,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุน อสม. หมู่ 4 บ้าน
เหล่า ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคให้กับ
ประชาชนในบ้าน
เหล่า หมู่ 4 

ประชาชนบ้านเหล่า 
หมู่ 4 

    20,000 มีการด าเนิน
กิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 

2 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋าย 

    40,000 มีการด าเนิน
โครงการ
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

สามารถป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่ได้ 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุน อสม. หมู่ 1บ้าน
ก๋ายน้อยตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการ
ให้บริการประชาชน 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
ในการให้บริการ
ประชาชน 

กลุ่ม อสม. บ้าน
ก๋ายน้อย หมู่ 1 

    20,000 อสม. บ้านก๋าย
น้อย หมู่ 1 
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ท าให้ประชาชน
ได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพท่ีดี 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุน อสม. บ้านเมืองก๋าย หมู่ 
2ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคให้กับ
ประชาชนใน 

ประชาชน
บ้านเมืองก๋าย หมู่ 
2 

    20,000 มีการด าเนิน
กิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 

5 อุดหนุน อสม. ออบ หมู่ 3 ตาม
โครงการอสม. ร่วมใจป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้ และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนบ้านออบ 
หมู่ 3 

    20,000 มีการด าเนิน
กิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค 

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ 1 บ้านก๋ายน้อย ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ให้บริการประชาชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กลุ่ม อสม. บ้าน
ก๋ายน้อย หมู่ 1 

    20,000 อสม. บ้านก๋าย
น้อย หมู่ 1 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ท าให้ประชาชน
ได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพท่ีด ี

ส านักปลัด 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านเมืองก๋าย หมู่ 2 ตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคให้กับ
ประชาชน 

ประชาชน
บ้านเมืองก๋าย 
หมู่ 2 

    20,000 มีการด าเนิน
กิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านออบ หมู่ 3 ตามโครงการ  
อสม. ร่วมใจป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้ และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนบ้านออบ 
หมู่ 3 

    20,000 มีการด าเนิน
กิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

รวม 8 โครงการ       180,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 2.6แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงไก่ไข่หมู่ท่ี 3
บ้านออบ 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยง
ไก่ไข่ 

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพบ้านออบ 
หมู่ที่ 3 

   20,000 20,000 ประชาชนให้
ความสนใจ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

1.อบจ.เชียงใหม่ 
2.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
3.อบต.เมืองก๋าย 

2 โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงหมูหมู่ที่ 3 บ้าน
ออบ 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงหมู 

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพบ้านออบ 
หมู่ที่ 3 

   20,000 20,000 ประชาชนให้
ความสนใจ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

1.อบจ.เชียงใหม่ 
2.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
3.อบต.เมืองก๋าย 

3 โครงการส่งเสริม
อาชีพการปลูกไม้ผล 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพการปลูก
ไม้ผล 

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพต าบลเมืองก๋าย 
 
 

 

    20,000 ประชาชน
และกลุ่ม
อาชีพให้
ความสนใจ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

1.อบจ.เชียงใหม่ 
2.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
3.อบต.เมืองก๋าย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มแม่บ้าน 
บ้านเมืองก๋าย หมู่ 2 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย และ
เพ่ิมทักษะอาชีพ
ให้กับกลุ่ม
แม่บ้าน 

กลุ่มแม่บ้าน 
บ้านเมืองก๋าย หมู่ 2 

   20,000 20,000 กลุ่มแม่บ้าน 
เข้าร่วม
โครงการ 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 30  

กลุ่มแม่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
รายจ่ายลดลง 
และมีทักษะ
อาชีพ 

1.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
2.อบต.เมืองก๋าย 

5 ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ 
บ้านออบ หมู่ 3 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย และ
เพ่ิมทักษะอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้สูงอายุ บ้าน
ออบ หมู่ 3 

   20,000 20,000 กลุ่มผู้สูงอาย 
เข้าร่วม
โครงการ 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 30 

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
รายจ่ายลดลง 
และมีทักษะอาชีพ 

1.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
2.อบต.เมืองก๋าย 

6 ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ 
บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย และ
เพ่ิมทักษะอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้สูงอายุ บ้าน
ก๋ายน้อย หมู่ 1 

   20,000 20,000 กลุ่มผู้สูงอาย 
เข้าร่วม
โครงการ 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 30 

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
รายจ่ายลดลง 
และมีทักษะอาชีพ 

1.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
2.อบต.เมืองก๋าย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ท าไม้กวาด บ้าน
ก๋ายน้อย หมู่ 1 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย และเพ่ิม
ทักษะอาชีพให้กับ
กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มผู้ท าไม้กวาด 
บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 

   20,000 20,000 กลุ่มแม่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ 
อย่างน้อย ร้อย
ละ 50 สามารถ
ผลิตไม้กวาดได้ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
รายจ่ายลดลง 
และมีทักษะ
อาชีพ 

1.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
2.อบต.เมืองก๋าย 

8 สนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
กลุ่มแม่บ้าน บ้าน
ออบ หมู่ 3 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย และเพ่ิม
ทักษะอาชีพให้กับ
กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มแม่บ้าน บ้าน
ออบหมู่ 3 

   20,000 20,000 กลุ่มแม่บ้าน เข้า
ร่วมโครงการ 
อย่างน้อย ร้อย
ละ 30  

กลุ่มแม่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
รายจ่ายลดลง 
และมีทักษะ
อาชีพ 

1.พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่แตง 
2.อบต.เมืองก๋าย 

9 ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้านต าบลเมือง
ก๋าย 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย และเพ่ิม
ทักษะอาชีพให้กับ
กลุ่มแม่บ้านต าบล
เมืองก๋าย 

กลุ่มแม่บ้านต าบล
เมืองก๋าย 

    50,000 มีอาชีพที่
สามารถสร้าง
รายได้หรือเป็น
สินค้า OTOP 
ในต าบลเมือง
ก๋าย อย่างน้อย 
1 ผลิตภัณฑ์ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
รายได้ 
รายจ่ายลด มี
ทักษะใน
อาชีพ 

ส านักปลัด 

รวม 9  โครงการ      140,000 210,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นเรียบร้อยในชุมชน 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพิ่มศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต์  
ขนาดก าลัง
เครื่องไม่น้อย
กว่า 5.3 
แรงม้า จ านวน 
2 เครื่อง 

เพ่ือใช้ในการ
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

เลื่อยโซ่ยนต์  
ขนาดก าลังเครื่อง
ไม่น้อยกว่า 5.3 
แรงม้า จ านวน 2 
เครื่อง 

   35,000 
(1 เครื่อง) 

35,000 
(1 เครื่อง) 

มีการจัดซื้อ
เลื่อยโซ่ยนต์ 
จ านวน 2 
เครื่อง 

สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนใน
ด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

รวม   1 โครงการ    35,000 35,000    

แบบ ผ. 02 
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 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพิ่มศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
เครื่องเป่าลม  
ก าลังไม่น้อย
กว่า 2.04 
แรงมา้ จ านวน 
1 เครื่อง บ้าน
ก๋ายน้อย หมู่ที่ 
1 

เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
หมอกควัน
และไฟป่า 

เครื่องเป่าลม  
ก าลังไม่น้อยกว่า 
2.04 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

    5,050 มีการเครื่อง
เป่าลม  
ก าลังไม่น้อย
กว่า 2.04 
แรงม้า 
จ านวน 1 
เครื่อง 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
หมอกควัน
และไฟป่าใน
พ้ืนที่บ้านก๋าย
น้อย หมู่ 1 ได้ 

ส านักปลัด 

รวม   1 โครงการ     5,050    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

********* 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านก๋าย
น้อย หมู่ 1 ตาม
โครงการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

    30,000 ด าเนินการ จดั
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการสืบ
สานให้อยู่สืบไป 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านเมือง
ก๋าย หมู่ 2 ตาม
โครงการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

    30,000 ด าเนินการ จดั
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการสืบ
สานให้อยู่สืบไป 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านออบ  
หมู่ 3 ตาม
โครงการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

    30,000 ด าเนินการ จดั
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการสืบ
สานให้อยู่สืบไป 

ส านักปลัด 



หน้า 37 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้าน
เหล่า  หมู่ 4 ตาม
โครงการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

    30,000 ด าเนินการ จดั
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการสืบ
สานให้อยู่สืบไป 

ส านักปลัด 

5 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านม่อน
เงาะ  หมู่ 5 ตาม
โครงการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

    30,000 ด าเนินการ จดั
กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามไดร้ับการสืบ
สานให้อยู่สืบไป 

ส านักปลัด 

รวม     5  โครงการ     150,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลง
กรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาล ท่ี 10 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ 
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เทิดทูนและ
ด ารงไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาล ท่ี 10 

    30,000 ด าเนินการ จดั
กิจกรรม ปลีะ 
1 ครั้ง 

ประชาชนได้ 
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
เทิดทูนและ
ด ารงไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ     30,000    

แบบ ผ. 02 
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 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านก๋ายน้อย 

เพื่อด าเนินการ
ให้พร้อมรองรับ
เด็กนักเรยีนที่
เข้ามาเรียนท่ี 
ศพด.ให้
ปลอดภัยและมี
มาตรฐานมาก
ขึ้น 

ต่อเติม ศพด.บ้าน
ก๋ายน้อย ขนาดกว้าง 
3.82 เมตร ยาว 
9.00เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
34.38 ตารางเมตร 
และฟุตบาท มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 18.9 
ตารางเมตร 

    400,000 ต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านก๋าย
น้อยจ านวน 
1 แห่ง 

มีอาคารที่กว้าง
ขึ้นและปลอดภัย
ส าหรับเด็ก
นักเรียนท่ีเพิ่ม
ขึ้นมา 

กองช่าง 

รวม   1 โครงการ     400,000    



 

 
 

 
 

 
 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
****************************************************** 

 
*หมายเหตุ : 1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 
   2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ.06 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 ) น ามาลงใน แบบ ผ.02 

หรือน าโครงการที่เพ่ิมใส่ใน แบบ ผ.02 
  

แบบ ผ. ๐3 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอ้ีท างาน  ขนาดไม่น้อย
กว่า 56.5*57.5*96.5 
เซนติเมตร จ านวน 8 ตัว 

   5,940 
(3 ตัว) 

9,900 
(5 ตัว) 

ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
91.7*45.7*182.9 
เซนติเมตร จ านวน 2 หลัง 

   6,290 
(1 ตัว) 

6,290 
(1 ตัว) 

ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 
4 หลัง 

   11,8000 
(2 หลัง) 

11,8000 
(2 หลัง) 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

รถเข็นกระบะ  
ขนาด73x110x40ซม.และตัว
รถเข็นยาวจนถึงคันจับ ขนาด 
190 ซม. ล้อขนาด 26 นิ้ว 

    3,210 ส านักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ส าหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

    24,000 ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐3 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังฉีดหมึก (Ink 
Tank Printer) จ านวน 4 เครื่อง 

   8,600 
(2 เครื่อง) 

8,600 
(2 เครื่อง) 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800VA  จ านวน 3 เครื่อง 

   8,600 
(2 เครื่อง) 

8,600 
(2 เครื่อง) 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGAขนาด 3,000 
ANSI Lumens 

    27,000 ส านักปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จอรับภาพแบบตั้งพ้ืน ขนาด 
70x70 นิ้ว 

    4,500 ส านักปลัด 

10 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ระดับ 3-6  
จ านวน 1 ตัว 

    4,850 ส านักปลัด 

11 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เลื่อยโซ่ยนต์  ขนาดก าลัง
เครื่องไม่น้อยกว่า 5.3 
แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 

   35,000 
(1 เครื่อง) 

35,000 
(1 เครื่อง) 

ส านักปลัด 

12 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องเป่าลม 
ก าลังไม่น้อยกว่า 2.04 แรงม้า 
หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย 

   5,050  ส านักปลัด 



หน้า 43 
 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 25 เครื่อง 

   180,000 
(15 เครื่อง) 

120,000 
(10 เครื่อง) 

ส านักปลัด 

14 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดประจ าที่ 
ขนาด 10 วัตต์ จ านวน 1 
เครื่อง 

   28,000  ส านักปลัด 

15 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถยนต์25 
วัตต์ จ านวน 4 เครื่อง 

   96,000  ส านักปลัด 

16 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านโรตารี่ แบบ 3 ระบบ 
ขนาดก าลังไฟไม่น้อยกว่า 
800 วัตต์  จ านวน 1 ตัว 

    7,200 ส านักปลัด 

17 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 14 นิ้ว ก าลังไฟไม่
น้อยกว่า 2,000 บาท 
จ านวน 1 เครื่อง  

    6,250 ส านักปลัด 

18 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย แบบมือถือ ขนาด 
5 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
 
 

    5,500 ส านักปลัด 



หน้า 44 
 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 

    22,000 ส านักปลัด 

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 2 เครื่อง 

   22,000 
(1 เครื่อง) 

22,000 
(1 เครื่อง) 

ส านักปลัด 
งานบริหารทั่วไปฯ/
งานระดับก่อนวยั

เรียนฯ 
21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังฉีดหมึก (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

    4,300 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

22 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 

    22,000 
(1 เครื่อง) 

ส านักปลัด 
 

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 
แบบแนวนอนหลายใบพัด  
จ านวน 2 เครื่อง 

    36,000 กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 

    22,000 
(1 เครื่อง) 

กองช่าง 
 

รวม 24 รายการ    513,480 517,200  


