
ส่วนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

๑๑ คน ครอบครัว ๑.  ด้านบริการชุมชน ๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา - สํานักปลัด
และสังคม เทศบาล

- กองคลัง
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- กองช่าง

๑.๑.๒ แผนงานสาธารณสุข - กองสาธารณสุข - สํานักปลัด
และสิ่งแวดล้อม เทศบาล

- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองช่าง

๑.๑.๓ แผนงานสังคม - กองการศึกษา - สํานักปลัด
สงเคราะห์ เทศบาล

- กองคลัง
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- กองช่าง

๒ ชุมชน สังคม ๒.๑ ด้านบริหารท่ัวไป ๒.๑.๑ แผนงานการรักษา - สํานักปลัด - กองคลัง
ความสงบภายใน เทศบาล - กองการศึกษา

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- กองช่าง

๒.๒ ด้านบริการชุมชน ๒.๒.๑ แผนงานการศาสนา - กองการศึกษา - สํานักปลัด
และสังคม วัฒนธรรมและนันทนาการ เทศบาล

- กองคลัง
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- กองช่าง

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



๒.๒.๒ แผนงานส่งเสริมและ - กองการศึกษา - สํานักปลัด
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาล

- กองคลัง
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- กองช่าง

๓ เศรษฐกิจ ๓.๑ ด้านการเศรษฐกิจ ๓.๑.๑ แผนงานการเกษตร - กองการศึกษา - สํานักปลัด
- กองช่าง เทศบาล

- กองคลัง
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน ๔.๑ ด้านบริการชุมชน ๔.๑.๑ แผนงานเคหะและ - กองช่าง - สํานักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม ชุมชน - กองสาธารณสุข เทศบาล
และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม - กองคลัง

- กองการศึกษา
๔.๒ ด้านการเศรษฐกิจ ๔.๒.๑ แผนงานการพาณิชย์ - กองช่าง - สํานักปลัด

เทศบาล
- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๕ การบริหารจัดการท่ีดี ๕.๑ ด้านบริหารท่ัวไป ๕.๑.๑ แผนงานบริหารงาน - สํานักปลัด - กองการศึกษา
ท่ัวไป เทศบาล - กองสาธารณสุข

- กองคลัง และสิ่งแวดล้อม
- กองช่าง



แบบ ผ.๐๑

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๑) ยุทธศาสตร์ คน 
ครอบครัว
   ๑.๑ แผนงาน 8 1,415,000  8      1,415,000  10    1,590,000        10    1,440,000        10    1,440,000  46    7,300,000    
     การศึกษา

รวม 8 1,415,000  8      1,415,000  10    1,590,000        10    1,440,000        10    1,440,000  46    7,300,000    

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ปี ๒๕๖๕ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๕ ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๒) ยุทธศาสตร์ ชุมชน
สังคม
   ๒.๑ แผนงาน 4 125,000      4      145,000      8      550,000           6      670,000           8      600,000      30    2,090,000     
    การรักษาความ
    สงบภายใน
   ๒.๒ แผนงาน 8 600,000      8      330,000      8      350,000           9      370,000           8      620,000      41    2,270,000     
    สาธารณสุข
   ๒.๓ แผนงาน สังคม 1 50,000        1      50,000        3      200,000           3      200,000           3      200,000      11    700,000        
    สงเคราะห์
   ๒.๔ แผนงาน 9 240,000      9      240,000      14    270,000           14    270,000           14    270,000      60    1,290,000     
    สร้างความเข้มแข็ง
    ของชุมชน
   ๒.๕ แผนงาน 7 300,000      8      300,000      10    595,000           10    595,000           9      595,000      44    2,385,000     
    การศาสนา
    วัฒนธรรมและ
     นันทนาการ

รวม 29 1,315,000  30    1,065,000  43    1,965,000        42    2,105,000        42    2,285,000  186  8,735,000    

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๓) ยุทธศาสตร์ 
เศรษฐกิจ
   ๓.1 แผนงาน 0 -              -   -              4      115,000           4      115,000           4      115,000      12    345,000        
   การเกษตร

รวม 0 -             -   -             4      115,000          4      115,000          4      115,000     12    345,000       

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๔) ยุทธศาสตร์
    โครงสร้างพื้นฐาน
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม
   ๔.๑ แผนงาน เคหะ 0 -              2      1,500,000   59    21,266,200      54    38,047,700      16    5,696,900   131  66,510,800   
    และชุมชน
   ๔.๒ แผนงาน 0 -              1      350,000      4      3,097,000        1      800,000           -   -              6      4,247,000     
     การพานิชย์

รวม 0 -             3      1,850,000  63    24,363,200     55    38,847,700     16    5,696,900  137  70,757,800  

รวม ๕ ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๕) ยุทธศาสตร์ การ
    บริหารจัดการที่ดี
   ๕.๑ แผนงาน 8 384,000      8      384,000      17    2,245,000        12    695,000           11    1,295,000   56    5,003,000     
    บริหารงานทั่วไป
   5.2 แผนงาน 5 8,720,000   5      8,720,000   5      8,662,000        5      8,752,000        5      8,707,000   25    43,561,000   
    งบกลาง

รวม 13 9104000 13 9104000 22 10907000 17 9447000 16 10002000 81 48564000
รวมทั้งสิ้น 50     11,834,000   54     13,434,000   142   38,940,200        128   51,954,700        88     19,538,900   462   135,701,800   

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
    ๑. ยุทธศาสตร์ คน ครอบครัว
       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

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

๑ โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียน จัดหาอาหารกลางวันและ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กและ เด็กเล็กและ กองการ

และอาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และอาหารเสริม (นม) แก่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล นัเรียนผ่าน นักเรียนมีการ ศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลได้มี เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เกณฑ์มาตรฐาน เจริญเติบโต

การเจริญเติบโตและ เด็กเล็กฯ และโรงเรียนใน การตรวจการ และพัฒนาการ

พัฒนาการการเรียนรู้สมวัย เขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย ตรวจสุขภาพ การเรียนรู้สมวัย

๒ โครงการบริหารจัดการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการบริหารจัดการศูนย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีการ กองการ

การเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เด็กเล็กผ่าน เรียนรู้สมวัยและ ศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มาตรฐาน หลักสูตรการเรียนการสอน เกณฑ์การ มีสุขภาพ

เทศบาลตําบลแม่หล่าย และการพัฒนาทักษะครู ตรวจประเมิน ร่างกายแข็งแรง

และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานการ สมบูรณ์

จัดการเรียน

การสอน

เป้าหมาย ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)



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

๓ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี จัดฝึกอบรมเสริมสร้างและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ เด็กและเยาวชน กองการ

เด็กและเยาวชน การแสดงออกที่เหมาะสม พัฒนาบุคลิกภาพแก่เด็ก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เยาวชนที่ผ่าน มีความประพฤติ ศึกษา

และเยาวชน การฝึกอบรมมี เหมาะสม

พฤติกรรมการ

แสดงออก

เหมาะสม

๔ โครงการส่งเสริม เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ จัดให้มีการตรวจและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กเล็กใน เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการ

พัฒนาการเด็กเล็กใน การเรียนรู้เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ศูนย์พัฒนา แข็งแรง ศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล แก่เด็กเล็ก เด็กเล็กได้การ

แม่หล่าย ตรวจสุขภาพ

และผ่านเกณฑ์

๕ โครงการส่งเสริม เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็กใน เด็กเล็กมี กองการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านการเรียนรู้และการ พัฒนาการแก่เด็กเล็ก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ศูนย์พัฒนา พัฒนาการ ศึกษา

เติบโตของร่างกายสมวัย เด็กเล็กผ่านเกณ สมวัย

เกณฑ์การ

ประเมินด้าน

พัฒนาการ

๖ โครงการสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๑๕๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชนได้ เด็ก เยาวชนได้ กองการ

เสริมปัญญา สถานที่เล่นแบบธรรมชาติ จํานวน ๑ แห่ง เทศบาล มีพัฒนาการ เล่นเหมาะสม ศึกษา

และทํากิจกรรมต่างๆ ทัง ๔ ด้าน ตามวัย

มีการเรียนรู้ที่ดีตาม

พัฒนาการ ๔ ด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าที่
จะได้รับ



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

๗ โครงการคุณธรรม เพื่อให้เด็กเยาวชนมีชีวิต จัดกิจกรรมเข้าค่าย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนเป็น กองการ

จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาม คุณธรรม จริยธรรม แก่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล มีการดําเนิน ผู้มุณธรรม ศึกษา

ทั้งในด้านระเบียบวินัย เด็ก และเยาวชน ชีวิตที่ดี จริยธรรมและ

ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ค่านิยมที่พึ่ง

สุจริต รับผิดชอบ และ ประสงค์และ

กตัญญกตเวที ดําเนินชีวิต

อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข

๘ โครงการเยาวชนรักษ์ถิ่น เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนมี เด็ก เยาวชนมีจิตสํานึก ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีเคลือข่าย เด็ก เยาวชน กองการ

สู่นักสังคมสงเคราะห์น้อย ทักษะที่จําเป็นต่อการ ที่ดีมีจิตอาสา เทศบาล เทศบาล เทศบาล นักสังคม มีทักษะที่จําเป็น ศึกษา

ดํารงชีวิตในศตวรรณที่ ๒๑ สงเคราะห์น้อย ต่อการดํารง

ในชุมชน ชีวิตในชุมชน

๙ โครงการส่งเสริมการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน จัดหาสื่อ หนังสือ อุปกรณ์ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน กองการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มี การเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประชาชนทุก ประชาชนทุก ศึกษา

การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ประชาชนทุกกลุ่มวัย กลุ่มวัยได้เรียน กลุ่มวัยมีทักษะ

รู้ที่เหมาะสม การเรียนรู้

๑๐ โครงการส่งเสริมการเรียน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนสื่อการเรียนการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนทุก ประชาชนทุก กองการ

การสอนศูนย์การศึกษา ทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา สอน ปรับปรุงห้องเรียน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กลุ่มวัยผ่าน กลุ่มวัยสามารถ ศึกษา

นอกโรงเรียนและการ อย่างเท่าเทียม และการจัดหาสื่อการในการ เกณฑ์การ รับรู้และสามารถ

ศึกษาตามอัธยศัยตําบล เรียนการสอน ประเมินการ รับการเปลี่ยน

แม่หล่าย ศึกษา แปลงได้

๑๐ ๑๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๑,๕๙๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. 
                          ๕. 

ส่งเสริมและพัฒนาศั
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

กยภาพด้านการท่องเที่ยว
ชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างยั่งยืน

      
ข. ย

                    ๖. คว
ุทธศาสตร์การพัฒนาขอ

ามมั่นคงและความสงบ
งองค์กรปกครองส่วนท้

เรียบร้อย
องถิ่นในเขตจังหวัด ๑.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

                                                                            
                                                                            
                                                                            ๒.๓ การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ
    ๒. ยุทธศาสตร์ ชุมชน สังคม

๑ โครงการสนับสนุน เ

ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ทางการแพทย์ฉุกฌฉิน ในการช่วยเหลือผู้ประสบ

๒ โ

ความสําคัญของการจัดตั้ง อปพร. ภาคภูมิใจใน

โครงการที่

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ิ่น

       ๒.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พื่อให้การบริการทางการ ส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การให้บริการ การบริการทาง สํานักปลัด

แพทย์ฉุกเฉินมีความพร้อม เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ทางการแพทย์ การแพทย์ เทศบาล

และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ฉุกเฉินมีความ ฉุกเฉินมีความ

เหตุต่างๆ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือใน พร้อมให้บริการ พร้อมในการ

การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ๒๔ ชั่วโมง ปฏิบัติงาน

ครงการวัน อปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ จัดกิจกรรมสาธารณ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. สํานักปลัด

ร่วมตระหนักและเห็นถึง ประโยชน์เนื่องในวัน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล มีความ มีความตระหนัก เทศบาล

และเห็นถึง

อปพร. การได้เสียสละ ความสําคัญของ

เพื่อส่วนรวม การจัดตั้ง

อปพร.

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

รับผิดชอบ
หน่วยงาน

หลัก

ตัวชี้วัด 
(KPI)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ



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

๓ โครงการฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมใน จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดฝึกซ้อม สามารถ สํานักปลัด

ป้องกันและบรรเทา การรับมือกรณีเกิด บรรเทาสาธารณภัย เ ล เ ลทศบา ทศบา เทศบาล เ ลทศบา เทศบาล แผนฯ จํานวน ช่วยเหลือ เทศบาล

สาธารณภัย สาธารณภัย ๑ ครั้ง ผู้ประสบ

สาธารณภัยได้

อย่างรวดเร็ว

๔ โครงการเสริมสร้างความ เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติ จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ผ่านการฝึก ล

ปลอดภัยด้านการจราจร ตามกฎจราจรได้อย่าง ปฏิบัติตามกฎจราจร และ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล อบรมปฎิบัติ

การจราจรเนื่องในเทศกาล แก่ประชาชนโดยการจัดตั้ง การเกิด

สําคัญต่างๆ จุดบริการเนื่องในวันหรือ อุบัติเหตุลดลง

เทศกาลสําคัญ

น

ดการสูญเสีย สํานักปลัด

เนื่องจาก เทศบาล

ถูกต้องรวมทั้งป้องกันและ การรณรงค์ป้องกันและลด ตามกฎหมาย อุบัติเหตุทาง

ลดการเกิดอุบัติเหตุด้าน อุบัติเหตุ และการให้บริการ การจราจรและ การจราจร

๕ โครงการฝึกอบรมอาสา เพื่อส่งเสริมและสร้างการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดฝึกอบรม ผู้ผ่านการ สํานักปลัด

สมัครป้องกันภัยฝ่าย มีส่วนร่วมของภาค มีทักษะในการป้องกัน เทศบาล เทศบาล จํานวน ๑ รุ่น ฝึกอบรมมีทักษะ เทศบาล

พลเรือน ประชาชนในการป้องกัน ช่วยเหลือ และระงับ ในการป้องกั

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย จํานวน ๑ รุ่น และระงับ

สาธารณภัย

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อป้องกันการสูญเสีย จัดฝึกอบรมกลุ่มเด็กและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000   จัดกิจกรรม ลดการสูญเสีย สํานักปลัด

อุบัติเหตุ และการจมน้ํา ชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนในการลดการเกิด เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ฝึกอบรม

น

ชีวิตและทรัพย์ เทศบาล

อุบัติเหตุ และการจมน้ํา จํานวน ๑ รุ่น สิ (สป.สช.)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่



2561 2562 2563 2564 2565

๗

(ผลผลิตโครงการ)
จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการฝึกทบทวนอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่าย

เพื่อส่งเสริมและสร้างการ

มีส่วนร่วมของภาค

๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดฝึกอบรม ภาคประชาชน สํานักปลัด

มีทักษะในการป้องกัน เทศบาล เทศบาล จํานวน ๑ รุ่น มีความรู้ ทักษะ เทศบาล

พลเรือน ประชาชนในการป้องกัน ช่วยเหลือ และระงับ และความ

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย จํานวน ๑ รุ่น สามารถในการ

ป้องกันและ

ระงับ

สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมให้ความ เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ จัดฝึกอบรมประชาชนใน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จัดฝึกอบรม ประชาชนมี สํานักปลัด

รู้การป้องกันและบรรเทา ในการป้องกันและระงับ การป้องกันและระงับ เทศบาล เทศบาล เทศบาล จํานวน ๑ รุ่น ทักษะในการ เทศบาล

สาธารณภัยเบื้องต้น สาธรณภัยเบื้องต้น สาธารณภัย จํานวน ๑ รุ่น ป้องกันและ

ระงับ

สาธารณภัย

เบื้องต้น

๘ โครงการติดตั้งกระจกโค้ง เพื่อป้องกันและลดการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดซื้อพร้อม การเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

เพื่อป้องกันและลด เกิดอุบัติเหตุ กระจกโค้ง เทศบาล เทศบาล ติดตั้งชุดกระจก ลดลง เทศบาล

อุบัติเหตุทางถนน โค้ง

๙ โครงการติดตั้งกล้อง เพื่อป้องกันและป้องปราม ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ๕๐๐,๐๐๐ อาชญากรรม ประชาชนมี สํานักปลัด

วงจรปิด CCTV การเกิดอาชญากรรมใน พร้อมวางระบบกล้อง เทศบาล ในเขตตําบล ความปลอดภัย เทศบาล

เขตชุมชน วงจรปิด CCTV จํานวน

๑ ระบบ

แม่หล่ายลดลง มีความปลอดภัย

ในชีวิตและชีวิต

มากขึ้น

รวม ๙ -                      -                      125,000 145,000 550,000 670,000 600,000 -          -           -        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลคาดว่าที่

รับผิดชอบ
งบประมาณ หน่วยงาน

(KPI) จะได้รับ
หลัก



       ๒.๒ แผนงาน สาธารณสุข

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

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนนําสุขภาพครอบครัว ในการดูแล และส่งเสริม แ

สุขภาพของสมาชิกใน ให้มีความรู้ด้านการดูแล

๒ โครงการควบคุมและ เพื่อป้องกันและควบการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก แพร่ระบาดของโรคไข้เลือด

๓ โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษ จ

เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้ที่ผ่านการ ประชาชนมี - กอง

กนนําประจําครอบครัว เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ฝึกอบรมมี สุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ

ทักษะในการ

ครอบครัว และส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพ

ของบุคคลใน

ครัวเรือน

จัดกิจกรรมรณรงค์ การ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ การเกิด ไม่เกิดการ กอง

ควบคุมและการให้ความรู้ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ไข้เลือดออกไม่ ระบาดของโรค สาธารณสุขฯ

ออกในพื้นที่ของตําบล แก่ประชาชนในการควบคุม เกินหนึ่งร้อยต่อ ไข้เลือดออกใน

แม่หล่าย การป้องกันไข้เลือดออก แสนของ พื้นที่ตําบล

ประชากร แม่หล่าย

ัดกิจกรรมรณรงค์และการ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ การป่วยและ ไม่เกิดการ กอง

โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่สัตว์ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การตายจาก ระบาดของโรค สาธารณสุขฯ

(สัตว์ปลอดโรค คนปลอด ติดต่อสู่ประชาชน เลี้ยง โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขในพื้นที่

ภัย) ไม่เกินเกณฑ์ ตําบลแม่หล่าย

กําหนด

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการควบคุมป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดโรค จัดให้มีการรณรงค์ ให้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อัตราการป่วย ไม่เกิดการ กอง

โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดนกแพร่ระบาดใน ความรู้และการจัดหา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล และการตาย ระบาดของโรค สาธารณสุขฯ

สัตว์ปีกของเกษตรกร เวชภัณฑ์ในการป้องกัน จากโรคไข้หวัด ไข้หวัดนกในพื้น

ควบคุมโรคไข้หวัดนก นกไม่เกิน ที่ตําบลแม่หล่าย

เกณฑ์กําหนด

๕ โครงการควบคุมและ เพื่อควบคุมและป้องกันการ จัดกิจกรรมการรณรงค์ , ,๒๐ ๐๐๐ ๒๐ ๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การเกิดและ ไม่เกิดการ กอง

ป้องกันโรคติดต่อ โรค เกิดโรคต่างๆ ในชุมชน สร้างเสริมความรู้ในการ เ ล เ ลทศบา ทศบา เทศบาล เทศบาล เทศบาล การระบาดของ ระบาดของโรค สาธารณสุขฯ

ระบาด และโรคอุบัติใหม่ ควบคุมป้องกันและการ โรคอุบัติ ในพื้นที่

ระงับโรคติดต่อ โรค สามารถควบคุม

ระบาดใหม่อุบัติใหม่ ได้

๖ โครงการส่งเสริมและ

คุ้มครองผู้บริโภค อุปโภค บริโภคอาหารที่ถูก ผู้ประกอบการและ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ผ่านเกณฑ์การ สุขภาพสมบูรณ์ สาธารณสุขฯ

สุขลักษณะ ดําเนินการตรวจสอบ ประเมิน แข็งแรง

สถานที่ของผู้ประกอบการ

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการรถ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ กอง

ผู้ประกอบการรถสูบสิ่ง สูบสิ่งปฏิกูลสามารถปฏิบัติ รถสูบสิ่งปฏิกูล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สูบสิ่งปฏิกูล สูบสิ่งปฏิกูลมี สาธารณสุขฯ

ปฏิกูลและผู้ปฏิบัติงาน งานถูกหลักสุขาภิบาล สามารถปฏิบัติ ทักษะในการ

สูบสิ่งปฏิกูล งานได้อย่าง ประกอบการ

ถูกหลัก

สุขาภิบาล

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ จัดฝึกอบรมแก่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ประกอบการ ประชาชนมี กอง

ที่
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลคาดว่าที่

รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โ

สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และจัดการฝึกอบรมเพื่อ เทศบาล เทศบาล เทศบาล

รวม 9 -                      -                      600,000 330,000 350,000 370,000 620,000 -          -           -        

(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน

หลัก

งบประมาณ

๘ โครงการอุดหนุนการ

การดําเนินงานอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริด้าน

พื่อให้ประชาชนได้มีความรู้

ในการดูแล และรักษา

สุขภาพ

อุดหนุนงบประมาณ

คณะกรรมการหมู่บ้าน

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ประชาชนมี

ดูแล และรักษา

ประชาชนมี กอง

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความรู้ในการ สุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ

บ้านแม่หล่ายทุกหมู่บ้าน

สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๘ ในเขตตําบลแม่หล่าย สุขภาพ

ตําบลแม่หล่าย

ครงการดูแลระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่ผู้ดูแล จัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่มี ผู้สูงอายุที่มี กอง

ภาวะพึ่งพาได้ ภาระพึ่งพามี สาธารณสุขฯ

พึ่งพา (Long Term Care และสวัสดิการจากบุคคล ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รับการดูแล คุณภาพชีวิตดี

: LTC) ที่มีทักษะและความ ได้รับการดูแล ขึ้น

สามารถ (ทีมสหสาขา

วิชาชีพ)



       ๒.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

๑ โ

ชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยเอดส์

2

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

ครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส กองการ

ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ศึกษา

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์

ไม่เป็นภาระ มีคุณภาพชีวิต

แก่สังคม
โครงการให้ความ เพื่อให้บุคคลที่ประสบ จัดหาเครื่องอุปโภค ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่มีบุคคลที่ ประชาชนมี กองการ
ช่วยเหลือทางสังคม กับปัญหาด้านที่อยู่อาศัย บริโภค หรือด้านที่อยู่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประสบกับ คุณภาพชีวิต ศึกษา

แก่ประชาชน หรือการดํารงชีวิตมี อาศัยช่วยเหลือ ป
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนที่ขาดแคลน ที่อยู่อาศัย

ร

ัญหาด้าน ที่ดีขึ้น

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

8,000     
เทศบาล

8,000     
เทศบาล

8,000     
เทศบาล

8,000     
เทศบาล

8,000     
เทศบาล

ประชาชนได้
ับความ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

สํานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนของ อปท. การช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือ ที่ดีขึ้น
อําเภอเมืองแพร่ ของ อปท. อําเภอเมือง

แพร่
4 โครงการสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนผู้ จัดหาเครื่องอุปโภค ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภัย ประชาชน สํานักปลัด

ประชาชนผู้ประสบภัย ประสบภัยสามารถ บริโภค หรือการจัดหา เทศบาล เทศบาล เทศบาล ได้รับความ สามารถ เทศบาล

ช่วยเหลือตนเองได้ ที่พักให้แก่ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว ตนเองได้

รวม 3 -                      -                      58,000   58,000   208,000 208,000 208,000 -          -           -        

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่



       ๒.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561
เป้าหมาย

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

๑ โ

เยาวชนตําบลแม่หล่าย

เหมาะสม  ๑ ครั้ง/ปี

๒ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้แสดงออกใน จัดกิจกรรมให้ความรู้ และ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม

๓

ลูกใหม่เด็ก เยาวชน ลด

ละ เลิก ยาเสพติด ต

๔ โครงการปกป้องและ

เชิดชูสถาบันคําคัญ

ของชาติ

ครงการค่ายเด็กและ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและ จัดฝึกอบรมหรือการจัด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมการ เด็กและเยาวชน กองการ

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ทัศนศึกษาดูงานแก่เด็ก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เข้าค่ายเด็กและ ได้มีทักษะใน ศึกษา

ได้แสดงออกในทางที่ และเยาวชนตําบลแม่หล่าย เยาวชน จํานวน การดําเนินชีวิต

เด็กได้แสดงออก กองการ

ทางสร้างสรรค์และมีความ กิจกรรมสันทนาการเนื่อง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เนื่องในวันเด็ก ในทาง ศึกษา

ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ในวันเด็กแห่งชาติ แห่งชาติ สร้างสรรค์และ

ของตนเองในอนาคต จํานวน มีความตระหนัก

๑ ครั้ง/ปี ในบทบาท

หน้าที่ของตน

โครงการรวมพลังคลื่น เพื่อสร้างความตระหนัก จัดกิจกรรมรณรงค์หรื ๐, ,อ ๓ ๐๐๐ ๓๐ ๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและ คนในชุมชน กองการ

ถึงโทษของยาเสพติดที่มี ฝึกอบรมการมีส่วนร่วม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เยาวชนได้ สามารถลด ศึกษา

่อเด็กและเยาวชน ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ตะหนักถึงโทษ ละ เลิก จาก

ในการต่อต้านยาเสพติด ของยาเสพติด ยาเสพติด

งบประมาณ
ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

รับผิดชอบ
หน่วยงาน

หลัก

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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๕ โครงการวัยรุ่นวัยใสเข้าใจ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชนมี เด็ก เยาวชนมี

เรื่องเพศเรียนรู้ป้องกัน ทราบถึงปัญหา ผลกระทบ เด็กและเยาวชน เทศบาล เทศบาล เทศบาล ทักษะและ ความรู้ ความ

เอดส์

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมี จัดฝึกอบรมพัฒนา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000   

๗ โครงการพัฒนาเคลือข่าย

องค์กรภาคชุมชน

พัฒนาองค์กรปกครอง

ของการตั้งครรภ์ก่อนวัย ภูมิคุ้มกันใน เข้าใจและ

อันควรและเรียนรู้เรื่อง การจัดการ สามารถป้องกัน

เพศศึกษา กับสถานการณ์ ตนเองจากโรค

ติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์

จัดฝึกอบรม กลุ่มองค์กร กองการ

กลุ่มสตรี ความรู้ความเข้าใจใน ศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรี ล ลเทศบา เทศบา เทศบาล เทศบาล เทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง สตรีมีบทบาท ศึกษา

แนวคิดเรื่องบทบาทของ ของสตรีในการ

สตรีในการพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดฝึกอบรมการมีบทบาท ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000   จัดฝึกอบรม กลุ่มเคลือข่าย สํานักปลัด

ขององค์กรภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมของกลุ่ม เทศบาล เทศบาล เทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง องค์กรภาค เทศบาล

ในการพัฒนาหมู่บ้าน เคลือข่ายองค์กรภาคชุมชน ชุมชนมีบทบาท

ชุมชน และการวางแผน ในการพัฒนา

หมู่บ้าน ชุมชน

ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นมากยิ่ง

ขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ผลคาดว่าที่

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ
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๘ โครงการเชิดชูบุคคล เพื่อสร้างเสริมและขยายผล จัดพิธีเชิดชูบุคลต้นแบบ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000   จัดพิธีมอบ มีบุคคลต้นแบบ สํานักปลัด

ต้นแบบ ต้นแบบในการทําความดี โดยมอบเกียรติบัตรและ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เกียรติบัตร เป็นแบบอย่าง เทศบาล

ให้เป็นที่หลากหลายและ โล่รางวัล แก่บุคคลซึ่งเป็น ในการประพฤติ

เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้ บุคคลต้นแบบ ปฏิบัติตนใน

กับเยาวชนและคนในสังคม ด้านต่างๆ เนื่อง สังคม

ในวันสําคัญ

อาทิ วันพ่อ

วันแม่

ไม่เกิดการแพร่

ยาเสพติด และมีบทบาท ที่มีต่อตนเองและบุคคล

๙ โครงการส่งเสริมการ เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าของผลิตได้มาก แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

๘ โครงการหมู่บ้านชุมชน เพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ จัดกิจกรรมฝึกอบรม หรือ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000   หมู่บ้าน ชุมชน สํานักปลัด

เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด เด็ก เยาวชน นักเรียน การรณรงค์ หรือการจัด เทศบาล เทศบาล เทศบาล ระบาดของ เป็นหมู่บ้าน เทศบาล

ประชาชนให้ตระหนักถึง กิจกรรมอื่น เพื่อสร้างการ ยาเสพติดใน ปลอดยาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาดของ รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด หมู่บ้าน ชุมชน

สําคัญในการแก้ไขปัญหา อื่นในชุมชน และการจัด

ชุมชนของตนเอง กิจกรรมเนื่องในวัน

ยาเสพติดโลก

ประชาชนมี ประชาชนมี กองการ

รายได้เพิ่มขึ้น ทักษะในการ ศึกษา

ชีวิต ยิ่งขึ้น การผลิตสินค้าที่มีความ ประกอบอาชีพ

หลากหลาย

เป้าหมาย ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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๑๑

ชีวิตครัวเรือนที่มีรายได้

ต่ํากว่าเกณฑ์ข้อมูลความ

จําเป็นพื้นฐาน

๑๒ โครงการฝึกอบรมการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดฝึกอบรมการประกอบ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ผ่าน

ประกอบสัมมาชีพของ ได้มีอาชีพที่มีความหลาก สัมมาชีพแก่ประชาชน เทศบาล เทศบาล เทศบาล การฝึกอบรม

๑๓ โครงการเสริมสร้างความ

เข็มแข็งชุมชข

รวม 12 -                    -

๑๐ โครงการเรียนรู้ตามหลั

ปรัชญาของเศรษฐกิ

พอเพียง

ก เพื่อสร้างความรู้ความ

จ เข้าใจแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

อาชีพในการดําเนินชีวิต

จัดการฝึกอบรมแก่

ประชาชนในการนําหลัก

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ผ่านการ

ในการดําเนิน

ประชาชนผู้ผ่าน

สามารถนํา

กองการ

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ฝึกอบรมมีหลัก การฝึกอบรม ศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ชีวิต หลักปรัชญา

พอเพียง เศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับ

ใช้ในชีวิต

ประจําวัน

โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มี จัดฝึกอบรมสร้างทักษะ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ครัวเรือนมีราย กองการ

รายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ให้มี ด้านอาชีพแก่สมาชิกใน เทศบาล เทศบาล เทศบาล ได้น้อยมีอาชีพ ศึกษา

อาชีพและรายได้เพียงพอ ครัวเรือน และมีรายได้

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน

ประชาชนมี กองการ

อาชีพที่มีความ ศึกษา

ประชาชนในชุมชน หลาย และมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้สนจ มีทักษะด้าน หลากหลายและ พช.อ.เมือง

อาชีพที่มีความ มีรายได้เพิ่มขึ้น แพร่

หลากหลาย

                      210,000 210,000 240,000 240,000 240,000     -               

งบประมาณ

จะได้รับ

หน่วยงาน

หลัก
(KPI)

-                -            



       ๒.๕ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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๑ โครงการจัดงานประเพณี เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสาน

ยี่เป็งแม่หล่าย ประเพณีลอยกระทง "ยี่เป็ง ก

แม่หล่าย" ให้ยังคงได้รับ

การสืบสานต่อไป แข่งขันต่างๆ

๒ โครงการสดุดีสองมหา เพื่อให้ประชาชนชาวแพร่ จัดกิจกรรมสดุดีสองมหา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม

ที่

จัดกิจกรรมขบวนแห่และ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดงาน งานประเพณี กองการ

ิจกรรมนันทนาการต่างๆ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ลอยกระทงปี "ยี่เป็งแม่หล่าย" ศึกษา

และการประกวดและการ ละ ๑ ครั้ง ได้รับการสืบ

สืบสานต่อไป

ประชาชนชาว กองการ

วีรบุรุษเมืองแพร่ มีจิตสํานึกที่ดี และสร้าง วีรบุรุษเมืองแพร่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สดุดีสองมหา แพร่ได้ร่วม ศึกษา

ความตระหนักถึงวิระกรรม วีรบุรุษเมือง แสดงออกซึ่ง

ที่สองมหาวีรบุรุษเมือง แพร่ ในวันที่ ความเคารพ

แพร่ได้สร้างขึ้น ๒๖ กันยายน และความเสีย

ของทุกปี สละของสอง

มหาวีรบุรุษ

เมืงแพร่

๓ โครงการหล่อเทียนและ เพื่อดํารงรักษาไว้ซึ่งศิลป จัดกิจกรรมหล่อเทียน ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม ประชาชนทุก กองการ

ถวายเทียนพรรษา วัฒนธรรมประเพณีอัน และถวายเทียนพรรษา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล หล่อเทียนและ กลุ่มวัยได้ร่วม ศึกษา

อันดีงามของท้องถิ่น ถวายเทียน แสดงออกและ

ร่วมดํารงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

โครงการ วัตถุประสงค์
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๔ โครงการร่วมจัดกิจกรรม เพื่อร่วมสืบสานและ ร่วมจัดกิจกรรมวันสําคัญ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมใน ประชาชนทุก กองการ

วันสําคัญทางศาสนา อนุรักษ์ซึ่งวันสําคัญทาง ทางพุทธศาสนา อาทิ เทศบาล เทศบาล เทศบาล วันสําคัญทาง กลุ่มวัยได้ร่วม ศึกษา

พุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พุทธศาสนา แสดงออกและ

วันอาสาฬบูชา และการ และประเพณี

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรม

๕ โครงการส่งเสริม เพื่อให้ศิลปะ วัฒนธรรม

วัฒนธรรม ประเพณีและ ประเพณี และภูมิปัญญา รักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

๖ โ

อยู่สืบไป สันทนาการแก่ผู้สูงอายุ

สืบไป

การดํารงไว้ซึ่ง

วิถิพุทธ และ

และวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่น ประเพณี

วัฒนธรรม

ท้องถิ่นอันดี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการอนุรักษ์ ศิลปะ กองการ

สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นได้รับการสืบทอด ประเพณี และภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และ

ต่อไป ท้องถิ่นที่ดีงาม ประเพณี และ ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญา ท้องถิ่นได้รับ

ท้องถิ่น การสืบทอด

ต่อไป

ครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ จัดกิจกรรมดําหัวผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดประเพณี ผู้สูงอายุได้รับ กองการ

ดําหัวผู้สูงอายุ ประเพณีที่ดีงานให้ยังคง และการจัดกิจกรรม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ดําหัวผู้สูงอายุ การยกย่องเชิดชู ศึกษา

ในตําบล และได้สืบสาน

จํานวน ๑ วัฒนธรรมที่

ครั้ง/ปี ดีงามให้คงอยู่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด ผลคาดว่าที่

รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI) จะได้รับ

หลัก

๗ โครงการอนุรักษ์ เพื่อสนับสนุนเพื่อให้เกิด จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีลาน เด็ก เยาวชนได้

ภูมิปัญญาผู้สูงวัยใน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สืบสานภูมิปัญญาของ เทศบาล เทศบาล เทศบาล วัฒนธรรมใน รับการถ่ายทอด

ชุมชน จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ สู่เด็ก เยาวชน ชุมชน ภูมิปัญญาของ

ผู้สูงอายุใน

ชุมชน

๘ โครงการส่งเสริมกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง จัดการแข่งขันกีฬา การ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน กองการ

และการออกกําลังกาย กายและการสร้างทักษะ ออกกําลังกายหรือการส่ง เ ล เ ลทศบา ทศบา เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประชาชน ประชาชน ศึกษา

ด้านการกีฬา นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุและ

ที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ออกกําลังกาย พนักงาน

จัดขึ้น ไม่น้อยกว่าวัน เทศบาลมี

ละ ๓๐ นาที สุขภาพแข็งแรง

๙ โ

กีฬาสานสัมพันธ์สร้าง รักความสามัคคีและได้ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

๑๐ โครงการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการผู้สูงอายุตําบล

แม่หล่าย

ครงการจัดการแข่งขัน เพื่อให้ประชาชนมีความ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดการแข่งขัน ประชาชนมี กองการ

กีฬา จํานวน ความรักความ ศึกษา

สุขภาพตําบลแม่หล่าย ออกกําลังกาย ที่ดีระหว่างกันของบุคคลใน

หมู่บ้านและตําบล

๑ ครั้ง/ปี สามัคคี และมี

สุขภาพแข็งแรง

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ , ,๕๐ ๐๐๐ ๕๐ ๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50000 จัดกิจกรรมการ ผู้สูงอายุมี กองการ

ร่างกายและจิตใจที่ดี ออกกําลังกายและกิจกรรม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แข่งขันกีฬา สุขภาพร่างกาย ศึกษา

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นันทนาการ แก่ประชาชน และ และจิตใจที่ดี

กลุ่มผู้สูงอายุ นันทนาการ ใช้เวลาว่างให้

แก่ผู้สูงอายุ เกิดประโยชน์

รวม 0 -                      -                      300,000     300,000     595,000     595,000     595,000     -          -           -        
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๙๔๓,๐๐๐ ๒,๐๘๓,๐๐๐ ๒,๒๖๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

หน่วยงานงบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดให้มีความปลอดภัยและได้มาตราฐาน

ก

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ และกลุ่มเคลือข่าย

ท

และประชาชนสามารถ เคมีฆ่าแมลงศัตรูของพืช

บริโภคอาหารได้อย่าง โดยใช้สารชีวภาพหรือ

ปลอดภัย ชีวมวลทดแทน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑.๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
                                                                                                  ๔) อําเภอเมืองและอําเภอสอง - การท่องเที่ยว
                                                                                                  ๒.๗ เศรษฐกิจพอเพียง
    ๑. ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
       ๓.๒ แผนงาน การเกษตร

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

ัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ๓๐,๐๐๐

(บาท)
๓๐,๐๐๐

(บาท)
๓๐,๐๐๐๑ โครงการพัฒนาคณะ เพื่อยกระดับความสามารถ จ คณะกรรมการ มีแหล่งให้ความ กองการ

รรมการศูนย์บริการและ ของคณะกรรมการศูนย์ฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ และ เ ลทศบา เทศบาล เทศบาล ศูนย์ฯ และ รู้และถ่ายทอด ศึกษา

กลุ่มเคลือข่ายเกษตรกร กลุ่มเคลือข่าย ทางด้านวิชาการ ศูนย์บริการ

เกษตรประจําตําบล เกษตรกร และการจัดทําฐานข้อมูล เกษตรกรมี ด้านการเกษตร และถ่ายทอด

แม่หล่ายและกลุ่ม กลุ่มเกษตรกร ทักษะในการ เทคโนโลยีฯ

เกษตรกร บริหารจัดการ

ด้านการเกษตร

๒ โครงการเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้ จัดการฝึกอบรม หรือการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การใช้สารเคมี เกษตรกรมีต้น กองการ

สารเคมีในการทําการ จัดนิทรรศการ ส่งเสริม เทศบาล เทศบาล เทศบาล ในการทําการ ทุนการผลิต ศึกษา

เกษตรกรรม และลดต้น การลดการใช้สารเคมี อาทิ เกษตรกรรม ลดลง

ุนการผลิตของเกษตรกร ยาปราบวัชพืช หรือสาร ลดลง ประชาชนมี

อาหารปลอดภัย

ในการบริโภค

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ
เป้าหมาย



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

๓ โครงการส่งเสริมการใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมี ต้นทุนในการ กองการ

สารชีวภัณฑ์ในการ ความสามารถในการผลิต ในการทําสารชีวภัณฑ์ เทศบาล เทศบาล เทศบาล ทักษะในการ ทําการเกษกร ศึกษา

ป

๔ โ

้องกันและกําจัดโรค และขยายสารชีวภัณฑ์ใช้ ผลิตสาร ลดลงและไม่ ศูนย์บริการ

และแมลง ในการป้องกันและกําจัด ชีวภัณฑ์ ส่งผลเสียต่อ และถ่ายทอด

โรคและแมลง สุขภาพของ เทคโนโลยีฯ

เกษตรกร

ครงการจัดทําแผน เพื่อให้รับทราบปัญหาด้าน จัดประชุมชี้แจงและจัดทํา ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ แผนเศรษฐกิจพอมีข้อมูลที่ใช้ใน สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียงด้าน การเกษตรและแหล่งน้ํา และทบทวนแผนด้านการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล ด้านการเกษตรแการพัฒนาด้าน เทศบาล

การเกษตรและแหล่งน้ํา ของเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรและแหล่งน้ําทุกหมู่ แหล่งน้ํา จํานวนอาชีพและแหล่ง

ตําบลแม่หล่าย บ้านในเขตตําบลแม่หล่าย หมู่บ้าน น้ํา

รวม ๔ -                      -                      -         -         115,000 115,000 115,000 -          -           -        

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. พ
                          ๕. กา

ัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

สาธารณูปโภคและศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์
ชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน แก้ไขปัญญาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
    ๔
       

๑

. ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

2561 2562
เป้าหมาย

2563 2564 2565
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการผังเมืองรวมชุมชน เพื่อให้มีการจําแนกประเภท ดําเนินการให้เป็นไปตาม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการใช้ มีการแบ่งพื้นที่ กองช่าง

แม่หล่าย การใช้ประโยชน์จากที่ดิน กฎกะทรวง ให้ใช้บังคับผัง เทศบาล เทศบาล ประโยชน์จาก อย่างเหมาะสม โยธาธิการ

อย่างเหมาะสม เมืองรวมชุมชนแม่หล่าย ที่ดินอย่าง และผังเมือง

จังหวัดแพร่ เหมาะสม จังหวัดแพร่

๒ โครงการก่อสร้างโรงจอด เพื่อให้มีสถานที่รองรับรถ ก่อสร้างโรงจอดรถ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ โรงจอดรถ มีสถานที่รองรับ กองช่าง

รถ ณ สํานักงานเทศบาล ของประชาชนและส่วน ๑ โรงจอดรถ เทศบาล จํานวน ๑ โรง รถของประชาชน

ตําบลแม่หล่าย ราชการต่างๆ ที่มาติดต่อ และส่วนราชการ

ราชการหรือมาร่วมประชุม ต่างๆ 

๓ โครงการปรับปรุงห้อง เพื่อให้บุคลากรงานป้องกัน ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ๔๐๐,๐๐๐ งานป้องกันและ การปฏิบัติงาน กองช่าง

ปฏิบัติงานงานป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทา ลเทศบา บรรเทา งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มี สาธารณภัย สาธารณภัย บรรเทา

พร้อม มีความพร้อม สาธารณภัยมี

มากยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



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

๔ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๕๘๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณท่อเหลี่ยม ความสะดวกและความ ยาว ๑๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ เทศบาล ๑๙๐ ม. ความสะดวกและ

ถึงที่นานายวินัย เหมืองจา ปลอดภัยในการสัญจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ความปลอดภัย

หมู่ที่ ๓ ตร.ม. ในการเดินทาง

๕ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๖๗๒,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. ซอย ๗ บริเวณบ้าน ความสะดวกและความ ยาว ๒๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ เทศบาล ๒๒๐ ม. ความสะดวกและ

นายทวี  สมหล่าย ถึงบ้าน ปลอดภัยในการสัญจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ความปลอดภัย

สิบตํารวจโทประดิษฐ์ ตร.ม.

๖ โ

สิงหล  ปีนัง ถึงบ้านนาย ปลอดภัยในการสัญจร

๗ โ

ในการเดินทาง

ศศิภัทรกุล หมู่ที่ ๓

ครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๒๖๒,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.บริเวณซอยบ้านนาย ความสะดวกและความ  ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม. เทศบาล ๑๑๐ ม. ความสะดวกและ

ความปลอดภัย

ณรงค์  เข็มแก้ว หมู่ที่ ๔ ในการเดินทาง

ครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๓๒,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.บริเวณซอยบ้าน ความสะดวกและความ ยาว ๖๐ ม. เทศบาล ๖๐ ม. ความสะดวกและ

นายสมจิตร  ศรีใจ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

หมู่ที่ ๕ ในการเดินทาง

๘ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๓,๙๔๙,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.บริเวณจุดเชื่อมถนน ความสะดวกและความ ยาว ๑,๒๑๔ ม. เทศบาล ๑,๒๑๔ ม. ความสะดวกและ

สายนําชํา - ร้องเข็ม (สาย

๑๑๓๔) ถึงคลอง

ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

ในการเดินทาง

ชลประทาน หมู่ที ๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙

ที่

โครงการก่อสร้างถนน 

โครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

วัตถุประสงค์

กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๖๖,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณซอยบ้านนาย ความสะดวกและความ ยาว ๓๐ ม. เทศบาล ๓๐ ม. ความสะดวกและ

ประสาท  กรุงศรี หมู่ที่ ๖ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

ในการเดินทาง

๑๐

๑๒

๑๓

ในการเดินทาง

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ผลคาดว่าที่
หน่วยงาน

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๘๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. ลําน้ําแม่หล่าย ความสะดวกและความ ยาว ๓๐๐ ม. เทศบาล ๓๐๐ ม. ความสะดวกและ

บริเวณทางลงหลังวัด ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

แม่หล่าย ถึงทางลงบ้าน ในการเดินทาง

นายสําราญ   ใจเย็น

หมู่ที่ ๗

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๖๖,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณซอยบ้าน ความสะดวกและความ ยาว ๔๐ ม. เทศบาล ๔๐ ม. ความสะดวกและ

นายชูชาติ  หล่ายห้า ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

หมู่ที่ ๘ ในการเดินทาง

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๘๘,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณซอยบ้าน ความสะดวกและความ ยาว ๔๐ ม. เทศบาล ๔๐ ม. ความสะดวกและ

นายณรงค์  เพ็งเพชร ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

หมู่ที่ ๘

โครงการก่อสร้างถนน

ในการเดินทาง

ประชาชนได้รับ กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๐๖,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว

คสล.ซอยบ้านนายสมควร ความสะดวกและความ ยาว ๔๐ ม. เทศบาล ๔๐ ม. ความสะดวกและ

คูหา หมู่ที่ ๕ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

(KPI) จะได้รับ
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒๖๑,๐๐๐

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ในการเดินทาง

ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.ซอยบ้านนางสาว ความสะดวกและความ ยาว ๗๕ ม. เทศบาล ๗๕ ม. ความสะดวกและ

วาสนา ชมภูพันธ์ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

หมู่ที่ ๕ ในการเดินทาง

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๓๔๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.ซอยบ้านนายสมัย ความสะดวกและความ ยาว ๑๑๐ ม. เทศบาล ๑๑๐ ม. ความสะดวกและ

สุทธิไสย หมู่ที่ ๕ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

ในการเดินทาง

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๘๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.ซอยบ้านนางนวล ความสะดวกและความ ยาว ๕๐ ม. เทศบาล ๕๐ ม. ความสะดวกและ

สมบุตร หมู่ที่ ๕ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

ในการเดินทาง

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๐๘,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.บริเวณบ้านนาย ความสะดวกและความ ยาว ๓๕ ม. เทศบาล ๓๕ ม. ความสะดวกและ

อินทร์  เดชอุปการ ถึง ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

บ้านนายหย่วน  สุกสด ในการเดินทาง

หมู่ที่ ๕

โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายสํานักงานเทศบาล ความสะดวกและความ ยาว ๒๐๐ ม. เทศบาล ๒๐๐ ม. ความสะดวกและ

ตําบลแม่หล่าย ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการวางท่อ คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ถึง ๓ ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ยาว ๗๐๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชนิดมีบ่อพักพร้อมขยาย ความสะดวกและความ ยาว  ม เทศบ๗๐๐ . าล เทศบาล ความสะดวกและ

ถนนบริเวณร้านค้าสหกรณ์ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

หมู่บ้าน ถึงถนนบายพาส ในการเดินทาง

หมู่ที่ ๒

๒๐ โครงการวางท่อ คสล. เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ใน วางท่อยาว ๕ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ยาว ๑๐ ม. เกษตรกรมีน้ํา กองช่าง

พร้อมก่อสร้างถนน คสล. การทําการเกษตรอย่าง จํานวน ๒ แถว เทศบาล อย่างทั่วถึง

บริเวณลําเหมืองร่องเสี้ยว ทั่วถึง

หมู่ที่ ๓

๒๑ โครงการวางท่อ คสล. ชนิดเพื่อป้องกันการเกิด กว้างเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๔๕๐,๐๐๐ ยาว ๓๗๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

มีบ่อพักพร้อมขยายถนน น้ําท่วมขังเนื่องจาก ๓๗๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

บริเวณร้านนิตยาค้าของ ฝนตก

เก่า ถึงลําเหมืองหลวง

หมู่ที่ ๖

๒๒ โครงการวางท่อ คสล. ชนิดเพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ๓๘๐,๐๐๐ ยาว ๑๔๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

มีบ่อพักพร้อมขยายถนน ความสะดวกและความ ยาว ๑๔๐ ม. เทศบาล ความสะดวกและ

บริเวณบ้านนายผาบ ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

หอมดอก ถึงถนน ๑๐๑ ในการเดินทาง

(เดิม) หมู่ที่ ๖

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการขยายถนน ๑๐๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ยาว ๑,๕๐๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

(เดิม) บริเวณหน้า ความสะดวกและความ ๑,๕๐๐ ม. ลเทศบา เทศบาล ความสะดวกและ

สํานักงานเทศบาล ถึง ปลอดภัยในการสัญจร หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น ความปลอดภัย

สะพานข้ามน้ําแม่หล่าย ในการเดินทาง

หมู่ที่ ๕

๒๔ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๓๙๖,๐๐๐

๒๕ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด ก

๒๖

เทศบาล

ยาว ๑๘๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. ซอย ๒ น้ําท่วมขังอันเนื่อง ยาว ๑๘๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

บริเวณบ้านนายณัฐพล จากฝนตก

ถึงบ้านนางปุ๋ย  ทะจาย

หมู่ที่ ๑

ว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๒๖๙,๐๐๐ ยาว ๑๕๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังอันเนื่อง ยาว ๑๕๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

บ้านนายเกษร จากฝนตก

หงส์พิทักษ์ชน หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๓๙๖,๐๐๐ ยาว ๑๘๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. ซอย ๓ น้ําท่วมขังอันเนื่อง ยาว ๑๘๐ ม. เนื่องจากฝนตก

บริเวณบ้านนางปัด จากฝนตก

หงส์พิทักษ์ชน ถึงบ้าน

นายนพดล  หล่ายดวงใจ

หมู่ที่ ๑

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๖๐ ม. ๒๒๔,๐๐๐ ยาว ๑๖๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ด้านข้างร้านพิริ ๒๓ ถึง จากฝนตก

หน้าโรงเรียนบ้านแม่หล่าย

หมู่ที่ ๒

๒๘

๓๐

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง (ภายใน) ๐.๔๐ ม. ,๒๒๒ ๐๐๐ ยาว ๙๗ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ลึกเฉี่ย ๐.๔๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ซอย ๒ ถึงบ้านนายสมนึก จากฝนตก ยาว ๙๗ ม.

ใจทาแก้ว หมู่ที่ ๒

๒๙ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง (ภายใน) ๐.๖๐ ม. ๑๒๙,๐๐๐ ยาว ๙๗ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ลึกเฉี่ย ๐.๗๐ ม. ลเทศบา เนื่องจากฝนตก

ร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน จากฝนตก ยาว ๕๐ ม.

ถึงโรงกรองน้ําดื่ม หมู่ที่ ๒

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๒๕๐,๐๐๐ ยาว ๑๔๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังอันเนื่อง ยาว ๑๔๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ซอย ๗ ถึงบ้านสิบตํารวจ จากฝนตก

โทประดิษฐ์  ศศิภัทรกุล 

หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๒๒๐,๐๐๐ ยาว ๑๐๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ยาว ๑๐๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

บ้านนายวิชัย  แก้วมูล จากฝนตก

ถึงบ้านนางเติง  สุวรรณา

หมู่ที่ ๓

๓๒

๓๓

๓๔

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ,๒๒๐ ๐๐๐ รางระบายน้ํา ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. พร้อม น้ําท่วมขังเนื่อง ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาว ๖๕ เทศบาล ยาว ๖๕ ม. เนื่องจากฝนตก

ขยายถนนบริเวณซอย จากฝนตก ม. ผิวจราจรกว้าง

เทศบาล ๑ (บ้านนาย พร้อมขยายถนนผิวจราจร เฉลี่ย ๑ ม.

ถนัด  แสงเก่ง) หมู่ที่ ๓ เฉลี่ย ๑ ม. หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า ๖๕ ตร.ม.

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๖๐ ม.(ภายใน) ๒๗๐,๐๐๐ ยาว ๘๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาว เทศบาล เนื่องจากฝนตก

วัดแม่หล่ายกาซ้อง ถึง จากฝนตก ๑๐๒ ม.

ซอย ๑ หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๕๕,๐๐๐ ยาว ๘๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ซอยด้านข้างศูนย์บริการ จากฝนตก ยาว ๒๖ ม.

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร หมู่ที่ ๓

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ผลคาดว่าที่

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๓๐ ม.(ภายใน) ๖๗,๐๐๐ ยาว ๕๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง หนา ๐.๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย เทศบาล เนื่องจากฝนตก

บ้างนางศิริ  เต่าทอง ถึง จากฝนตก ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม.

ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๔

๓๖

๓๗

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง

บ้านนายสุวัตร์  ห้วยหล่าย จากฝนตก

๓๘

บ้านนายจํารัส  กาศสนุก จากฝนตก

ถึงบ้านนายจรัญ  ปัญญา

หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๙๘,๐๐๐ ยาว ๑๕๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ยาว ๑๕๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

บ้านนายสืบศักดิ์  คําปันปู จากฝนตก

ถึงบ้านนางปลี  คําปันปู

หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๒๘๐,๐๐๐ ยาว ๒๘๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ยาว ๒๘๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ถึงบ้านนายภารดร  ปีนัง

หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๒๐๐,๐๐๐ ยาว ๒๐๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ยาว ๒๐๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตโครงการ)

เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๙

ที่

โครงการก่อสร้างราง

โครงการ

เพื่อป้องกันการเกิด

วัตถุประสงค์

กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๖๓,๐๐๐ ยาว ๓๐ ม.

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ไม่เกิดน้ําท่วมขัง

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

กองช่าง

รับผิดชอบ
หลัก

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ยาว ๓๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ซอยบ้านนายขวัญชัย จากฝนตก

เดชสุภาการ หมู่ที่ ๕

๔๐

๔๑

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง

๔๒

๔๓

ถึงบ้านนายสงคราม 

บุญสูง  หมู่ที่ ๗

งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๙๒,๐๐๐ ยาว ๔๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ยาว ๔๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ข้างบ้านนายม่วน  สิงห์เห จากฝนตก

หมู่ที่ ๕

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๑๓๘,๐๐๐ ยาว ๖๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ยาว ๖๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ซอยบ้านนายหยุด คูหา จากฝนตก

หมู่ที่ ๕

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๑๖๑,๐๐๐ ยาว ๗๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ยาว ๗๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

ซอยบ้านนายพงษ์ศักดิ์ จากฝนตก

วิยะ หมูที่ ๕

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม.(ภายใน) ๗๐,๐๐๐ ยาว ๙๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ยาว ๙๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

บ้านนายมานพ  เต่าทอง จากฝนตก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๔ โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันการเกิด กว้าง ๐.๔๐ ม. (ภายใน) ,๒๙๑ ๐๐๐ ยาว๑๓๗ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. บริเวณ น้ําท่วมขังเนื่อง ลึก ๐.  ม ว  ม. ล๔๐ . ยา ๑๓๗ เทศบา เนื่องจากฝนตก

บ้านนายชัยพร  แสงทอง จากฝนตก

ถึงบ้านนางพิสมัย  ใจดี

หมู่ที่ ๖

๔๕ โครงการวางท่อพร้อมบ่อ เพื่อให้การเดินทางของ - บ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ,๕๙๗ ๐๐๐ - บ่อพัก ๓ บ่อ ประชาชนเดิน กองช่าง

พัก พร้อมขยายพิวจราจร ประชาชนมีความสะดวก ก  ๑ ม จํ  ๓ บ่ ทศบาลลาง . านวน อ เ - วางท่อระบาย ทางสะดวก

คสล. บริเวณด้านหน้า มากยิ่งขึ้น - วางท่อระบายน้ําปากลิ้น น้ํา ๖๒ ท่อน

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย รางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ - ขยายถนน

หมู่ที่ ๒ กลาง ๑ ม. จํานวน ๖๒ ยาว ๖๕ ม.

ท่อน

- ขยายถนน คสล. กว้าง

เฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๖๕ ม.

๔๖

๗ บ่อ พร้อมปรับทราย

ถมหลังท่อ

โครงการวางท่อพร้อมบ่อ เพื่อให้การเดินทางของ วางท่อระบายน้ํา คสล. ๔๔๗,๐๐๐ วางท่อ ๑๐๓ ประชาชนเดิน กองช่าง

พัก บริเวณซอย ๙ ถึง ประชาชนมีความสะดวก ชนิดปากลิ้นรางชั้น ๓ เทศบาล ท่อน บ่อพัก ทางสะดวก

ลําเหมืองร่องเสี้ยว มากยิ่งขึ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ บ่อ พร้อม

หมู่ที่ ๓ ๐.๘๐ ม. จํานวน ๑๐๓ ปรับทรายหลัง

ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน ท่อ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๗ โครงการก่อสร้างวางท่อ เพื่อป้องกันการเกิด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘,๐๐๐ ยาว ๓๐ ม. ไม่เกิดน้ําท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. ชนิดบ่อ น้ําท่วมขังเนื่อง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐ ม. เทศบาล เนื่องจากฝนตก

พักบริเวณบ้านนางแก้วพา จากฝนตก

ศศิภัทรกุล ถึงลําเหมือง

สาธารณะ หมู่ที่ ๓

๔๘ โครงการปรับปรุงท่อรับน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ วางท่อระบายน้ํา คสล. ๙๑,๐๐๐ วางท่อ ๘ ท่อน เกษตรกรมีน้ํา กองช่าง

เพื่อการเกษตรบริเวณที่นา การเกษตรอย่างเพียงพอ าด ้ ่ ู ์  ลขน เสนผาศนยกลาง เทศบา ทําการเกษตร

นายผดุง  มังกิตะ หมู่ที่ ๕ และทั่วถึง ๐.๖๐ ม. จํานวน ๑ แถว อย่างทั่วถึง

๘ ท่อน

๔๙ โครงการก่อสร้างวางท่อ เพื่อให้การเดินทางของ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐,๐๐๐ ยาว ๒๐๐ ม. ประชาชนเดิน กองช่าง

ระบายน้ําชนิดมีบ่อพัก ประชาชนมีความสะดวก ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. เทศบาล ทางสะดวก

บริเวณบ้านนางอุมา มากยิ่งขึ้น

ดวงใน หมู่ที่ ๖

๕๐ โครงการลงลูกรัง (ตัดถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๗๔,๐๐๐ ยาว ๔๘๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ใหม่) บริเวณที่นานาง เดินทางและการขนส่ง ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม. เทศบาล ความสะดวกใน

วรรณา  คําพวง ถึงที่นา ผลผลิตทางการเกษตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า การสัญจรมาก

นางสุจิรา  ฟูเต็มวงศ์ ได้รับความสะดวก ๑,  .ม.๖๘๐ ตร ยิ่งขึ้น

หมู่ที่ ๓

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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๕๑ โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ยาว ๕๐๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนบริเวณลําเหมือง เดินทางและการขนส่ง เทศบาล ความสะดวกใน

คลองชลประทาน ที่ ๑๖ ผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรมาก

หมู่ที่ ๑ ถึงเขตติดต่อ ได้รับความสะดวก

๕๒

๕๓

หินคลุกถนนบริเวณบ้าน

๕๔

ยิ่งขึ้น

ตําบลแม่ยม

โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ๗๘,๐๐๐ ยาว ๑๓๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนบริเวณคันคลอง เดินทางและการขนส่ง เทศบาล ความสะดวกใน

ชลประทาน ถึงที่นานาย ผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรมาก

ศรัญ  หงษ์สามสิบห้า ได้รับความสะดวก ยิ่งขึ้น

หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างถนนลง เพื่อให้ประชาชนสามารถ ลงลูกรังปรับเกลี่ย กว้าง ๑๐๒,๐๐๐ ยาว ๑๐๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

เดินทางและการขนส่ง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. เทศบาล ความสะดวกใน

นายรณชัย  วงศ์พยา ถึง ผลผลิตทางการเกษตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ย กว้าง การสัญจรมาก

ลําน้ําแม่หล่าย หมู่ที่ ๒ ได้รับความสะดวก ๔ ม ว  ม.. ยา ๑๕๐ ยิ่งขึ้น

โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง ๓.๕๐ ม. ๒๒๒,๐๐๐ ยาว ๙๐๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณที่นานางเมี่ยน เดินทางและการขนส่ง ยาว ๙๐๐ ม. เทศบาล ความสะดวกใน

ถึงลําเหมืองซอย ๑๖ ผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรมาก

ได้รับความสะดวก ยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ
ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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๕๕

บริเวณที่ข้ามนายยุทธ 

๕๖

๕๗

โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๕ ม. ๒, ,๕๐๐ ๐๐๐ ยาว ๔๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้ามคลองชลประทาน ความสะดวกและความ ยาว ๔๐ ม. เทศบาล ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร ความรวดเร็วใน

คชสาร ถึงที่นายทวี  การเดินทาง

สมหล่าย หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐ ม. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ยาว ๘๐ ม. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้ามน้ําแม่หล่าย เชื่อม ความสะดวกและความ เทศบาล ความสะดวกและ

หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ปลอดภัยในการสัญจร ความรวดเร็วใน

ตําบลแม่หล่าย การเดินทาง

โครงการติดตั้งหม้อแปลง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใน ติ ั้ ้ ปลง จํ วนดตงหมอแ าน ๘๕๐,๐๐๐ ขยายไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ไฟฟ้าพร้อมขยายเขต เพื่อการดํารวชีวิตและการ ๑ หม้อ พร้อมขยายเขต เทศบาล ๕๐๐ ม. ใช้ในการดํารง

ไฟฟ้า บริเวณฟาร์มไก่ ประกอบอาชีพ ไฟฟ้า ยาว ๕๐๐ เมตร ชีวิตและการ

นายนิคม  ปัญญาเหมือง ประกอบอาชีพ

ถึงถนนคลองชลประทาน

หมู่ที่ ๓

๕๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใน ยาว ๑๕๐ ม. ,๕๐ ๐๐๐ ขยายไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

บริเวณบ้านนายยุทธนา เพื่อการดํารวชีวิตและการ เทศบาล ๑๕๐ ม. ใช้ในการดํารง

นามสอน ถึงที่นานาย ประกอบอาชีพ ชีวิตและการ

กันยา  หอมดอก ประกอบอาชีพ

หมู่ที่ ๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)
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๕๙

๖๐

 

๖๒

 เทศบาล 

๖๓

แนวตลิ่งด้านหลังอาคาร ของแนวตลิ่งอันเนื่องจาก  เทศบาล ของแนวตลิ่ง

อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ฝนตกและการกัดเซาะ

ของกระแสน้ํา

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใน ยาว ๗๐ ม. ๓๕,๐๐๐ ขยายไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนนาย เพื่อการดํารวชีวิตและการ เทศบาล ๗๐ ม. ใช้ในการดํารง

บังลัย  สายทอง หมู่ที่ ๖ ประกอบอาชีพ ชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ

โครงการเรียงหินป้องกัน เพื่อป้องกันการพังทลาย สูงเฉลี่ย ๑๕ ม. ยาว ๕๐๐,๐๐๐ ยาว ๑๓๐ ม. ไม่เกิดพังทลาย กองช่าง

แนวบ้านนายสงคราม  ของแนวตลิ่งอันเนื่องจาก ๑๓๐ ม.  เทศบาล ของแนวตลิ่ง

ดอกหอม ถึงหน้าวัด ฝนตกและการกัดเซาะ

แม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ ๓ ของกระแสน้ํา

๖๑ โครงการเรียงหินป้องกัน เพื่อป้องกันการพังทลาย สูงเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. ๒๕,๐๐๐ ยาว ๓๐ ม. ไม่เกิดพังทลาย กองช่าง

แนวตลิ่ง ถนนห้วยโปร่ง ของแนวตลิ่งอันเนื่องจาก  เทศบาล ของแนวตลิ่ง

หมู่ที่ ๓ ฝนตกและการกัดเซาะ

ของกระแสน้ํา

โครงการเรียงหินป้องกัน เพื่อป้องกันการพังทลาย สูงเฉลี่ย ๑๐ ม. ยาว ๖๐ ม. ๒๐๐,๐๐๐ ยาว ๖๐ ม. ไม่เกิดพังทลาย กองช่าง

แนวตลิ่งพร้อมติดตั้งราว ของ7ตลิ่งอันเนื่องจาก ของแนวตลิ่ง

กันตกบริเวณบ้านนาย ฝนตกและการกัดเซาะ

สุรินทร์  วงศ์อ่อน หมู่ที่ ๔ ของกระแสน้ํา

โครงการเรียงหินป้องกัน เพื่อป้องกันการพังทลาย สูงเฉลี่ย ๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑,๕๐๐,๐๐๐ ยาว ๖๐ ม. ไม่เกิดพังทลาย กองช่าง

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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๖๔ โครงการติดตั้งราวกันตก เพื่อป้องกันการพังทลาย ราวกันตกยาว ๑๒๐ ม. ๒๐๐,๐๐๐

 

๖๕

ยาว ๑๒๐ ม. ไม่เกิดพังทลาย กองช่าง

และเรียงหินถนนทางเข้า ของแนวตลิ่งอันเนื่องจาก เรียงหินกว้าง ๓ ม.  เทศบาล ของแนวตลิ่ง

บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑ ฝนตกและการกัดเซาะ ยาว ๑๒๐ ม. 

ของกระแสน้ํา

โครงการติดตั้งราวกันตก เพื่อป้องกันการพังทลาย ราวกันตกยาว ๑๐ ม. ๓๐,๐๐๐ การเกิดอุบัติเหตไม่เกิดพังทลาย กองช่าง

และเรียงหินถนนหน้าบ้าน ของแนวตลิ่งอันเนื่องจาก เรียงหินกว้าง๓ ม.  เทศบาล 

๖๖

ลดลง ของแนวตลิ่ง

นางปวีณา  น้ําหล่าย ฝนตกและการกัดเซาะ ยาว ๑๐ ม. 

หมู่ที่ ๔ ของกระแสน้ํา

โครงการติดตั้งราวกันตก เพื่อป้องกันการเกิด ยาว ๒๐ ม. ๔๐,๐๐๐ ยาว ๒๐ ม. ไม่เกิดอุบัติเหตุในกองช่าง

หลังฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑ อุบัติเหตุ  เทศบาล การสัญจร

๖๗ โครงการติดตั้งราวกันตก เพื่อป้องกันการเกิด ยาว ๒๑๐ ม. ๑๐๖,๐๐๐ ยาว ๒๑๐ ม. ไม่เกิดอุบัติเหตุในกองช่าง

บริเวณบ้านนางสมจิตร อุบัติเหตุ  เทศบาล การสัญจร

นามสอน ถึงถนน

ทางหลวง ๑๐๑ หมู่ที่ ๒

๖๘ โครงการติดตั้งราวกันตก เพื่อป้องกันการเกิด ยาว ๕๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ยาว ๕๐ ม. ไม่เกิดอุบัติเหตุในกองช่าง

หลังโรงเรียนแม่หล่าย อุบัติเหตุ  เทศบาล การสัญจร

กาซ้อง หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา๖๙ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๔๒๗,๒๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๒๔๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายเพ็ง  กองยศ ๐.๑๒ ม. ยาว ๒๔๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ถึงที่นานายประกวด 

อินทรานนท์ หมู่ที่ ๑

ตัวชี้วัด 
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๗๐ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๘๐ ม. ,๔๔๘ ๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. บริเวณที่นานาง การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. หนา ลเทศบา ยาว ๒๐๐ ม. ผลผลิตทางการ

อนงค์  วิจัยคํา ถึงที่นาย ๐.๑๒ ม. ยาว ๒๐๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

สมบูรณ์  สุทาคํา หมู่ที่ ๑

๗๑ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ ก

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ล

ที่นานางอําพร  นินคํา ๐

๗๒

ว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๑๐๖,๘๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

ึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๖๐ ม. ผลผลิตทางการ

.๑๒ ม. ยาว ๖๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ถึงที่นานายนําพล  ถิ่นสุข

หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๓๙๑,๖๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๒๒๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายประสิทธิ์  ๐.๑๒ ม. ยาว ๒๒๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

พลแหลม ถึงที่นานางสาว

รัชดา  หล่ายห้า หมู่ที่ ๑

๗๓ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๘๐ ม. ,๓๗๔ ๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองทุ่งแพะ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ - ๐.๙๐ ม. ลเทศบา ยาว ๑๔๕ ม. ผลผลิตทางการ

บริเวณที่นานายทรงศักดิ์ หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๔๕ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

หมื่นโฮ้ง  หมู่ที่ ๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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๗๔ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๘๐ ม. ๔๓๖,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. พร้อมวางท่อระบาย การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๑ ม. หนา เทศบาล ยาว ๑๕๓ ม. ผลผลิตทางการ

น้ํา บริเวณที่นานายวิสิทธิ์ ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๕๓ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

หงส์พิทักษ์ชน ถึงที่นานาง (แบบมีฝาปิด)

เพ็ญจิต  หล่ายเจ็ด หมู่ที่ ๑

๗๕ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๒๓๑,๔๐๐

๗๖

๗๗

รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองหนองหอย การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๑๓๐ ม. ผลผลิตทางการ

บริเวณที่นานายไฉน ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๓๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

จันทร์พริก ถึงที่นานาย

สมบูรณ์  หงส์พิทักชน

หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๒๑๓,๖๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองหนองหอย การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๑๒๐ ม. ผลผลิตทางการ

บริเวณที่นานายยก ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๒๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

หล่ายข้าม ถึงที่นานางไฮ

หล่ายแก้ว  หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๓๕๖,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๒๐๐ ม. ผลผลิตทางการ

บ้านนางเต็ม  ๐.๑๒ ม. ยาว ๒๐๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ท้าวใจพรมมา หมู่ที่ ๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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๗๘ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ ช่วงที่ ๑ กว้าง (ภายใน) ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๗๘

ม

๘๐

รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. หนา เทศบาล เทศบาล ยาว ๕๕๕ ม. ผลผลิตทางการ

ลําเหมืองพ่อเลี้ยง หมู่ที่ ๒ ๐.๑๒ ม. ยาว ๔๕ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ช่วงที่ ๒ กว้าง (ภายใน)

๐.๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ ม.

หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๔๑๐ ม.

(แบบมีฝาปิด)

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๑ ม. ๖๕๓,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๑ ม. หนา ๐.๑๒ เทศบาล ยาว ๑๙๐ ม. ผลผลิตทางการ

ลําเหมืองสันป่าค่า หมู่ที่ ๒ ม. ยาว ๑๙๐ . เกษตรเพิ่มขึ้น

๗๙ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๑๗๘,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๑๐๐ ม. ผลผลิตทางการ

หลังบ้านนายกันยา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๐๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

หอมดอก  หมู่ที่ ๒

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๑๙๗,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองปูจําบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๘๐ ม. ผลผลิตทางการ

บ้านนายเอกชัย  สุปินะ ๐.๑๒ ม. ยาว ๘๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ถึงบ้านนางลัดดา  ดวงใน

หมู่ที่ ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

โครงการ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
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๘๑

ที่

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํ

โครงการ

า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ

วัตถุประสงค์

กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๔๔๕,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล.

ตัวชี้วัด 
(KPI)

เกษตรกรได้

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

กองช่าง

รับผิดชอบ
หลัก

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หนา เทศบาล ยาว ๓๔๒ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายสาธิต  เข้มขัน ๐.๑๒ ม. ยาว ๓๔๒ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔

๘๒

๘๓

๘๔

ถึงที่นานางจําเนียร

ประวัติธรรม  หมู่ที่ ๔

หน่วยงาน
เป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๖๐ ม. ,๘๘๘ ๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. หนา เทศบาล ยาว ๓๔๒ ม. ผลผลิตทางการ

ลําเหมืองต้นไผ่ ถึงที่นา ๐.๑๒ ม. ยาว ๔๙๒ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

นางแสงเดือน  กรุงศรี

หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๖๐ ม. ๔๑๕,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. หนา เทศบาล ยาว ๓๔๒ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายพิเชษฐ์   ๐.๑๒ ม. ยาว ๒๔๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

แก้วมูล ถึงท่อต้นปิน

หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๕๓๔,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๓๐๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายผดุง  เต่าทอง ๐.๑๒ ม. ยาว ๓๐๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น
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๘๕ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๗๑,๒๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๔๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายวุฒิ ๐.๑๒ ม. ยาว ๔๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

รัตนเมืองสอง ถึงที่นา

นายนเรศ  ดวงใน หมู่ที่ ๔

๘๖ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ ก

๘๗

๘๘

ตําบลห้วยม้า การสัญจร

ว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๑๐๖,๘๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๖๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายอุดม  น้ําหล่าย ๐.๑๒ ม. ยาว ๖๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ถึงลําเหมืองท่อต้นไผ่ 

หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๔๒๗,๒๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๒๕๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายเฟือย  ปีนัง ๐.๑๒ ม. ยาว ๒๕๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ถึงลําเหมืองท่อต้นไผ่

หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๖๐ ม. ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. (ชนิดมีฝาปิด) การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล ยาว ๖๗๔ ม. ผลผลิตทางการ

บริเวณ ซอย ๙ (บ้านนาย และสร้างความปลอดภัย ยาว ๖๗๔ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

รณรงค์  โลกคําลือ) หมู่ที่ แก่ผู้ใช้ถนนในการสัญจร และประชาชนมี

๖ ถึงเขตติดต่อบ้านวังเย็น มากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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๘๙ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๒ ม. ลึก ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐

๙๐

๙๑

๙๒

รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองพ่อเลี้ยง การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๔๔๕ ม. เทศบาล เทศบาล ยาว ๔๔๕ ม. ผลผลิตทางการ

หมู่ที่ ๖ เกษตรเพิ่มขึ้น

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๑๗๘,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. ยาว เทศบาล ยาว ๑๐๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่บ้านนายกีรติ  สีขาว ๑๐๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

หมู่ที่ ๖

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๖๐ ม. ๔๘๕,๙๐๐ ๔๘๕,๙๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล เทศบาล ยาว ๕๕๐ ม. ผลผลิตทางการ

บ้านนายชัชวาลย์ ๐.๑๒ ม. ยาว ๕๕๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

วงค์ราษฎร์ ถึงลําเหมือง

หลวง หมู่ที่ ๖

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๒ ม. ลึก ๔๔๕,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล เทศบาล ยาว ๕๐๐ ม. ผลผลิตทางการ

ที่นานายเหม่ง  ลือโฮ้ง ๐.๑๒ ม. ยาว ๕๐๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ถึงที่นานางพิศมัย  ขยันไร่

หมู่ที่ ๘

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๓

ที่

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํ

โครงการ

า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ

วัตถุประสงค์

ช่วงที่ ๑ กว้าง (ภายใน) ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณที่นาการเกษตรอย่างทั่วถึง ๐.๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล

๐

ยาว ๑,๐๘๖ ม. ผลผลิตทางการ

นางช่วย  นิยากุล ถึงนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๒๑๓ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

นานายหวั่น หงษ์พิทักษ์ชน ช่วงที่ ๑ กว้าง (ภายใน)

หมู่ที่ ๘ ๐.๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย .๗๐ ม.

๐.๑๒ ม. ยาว ๗๗๓ ม. 

๙๔ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๘๐ ม. ,๗๕๕ ๐๐๐ ๗๕๕,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณที่นาการเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หนา ลเทศบา เทศบาล ยาว ๖๐๐ ม. ผลผลิตทางการ

นายสุทิน  ปัดเป่า ถึงที่นา ๐.๑๒ ม. ยาว ๖๐๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

นายจํานงค์  อ้อมแอ้ม

อินกันยา  หมู่ที่ ๘

๙๕ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๒๓๑,๔๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๑๓๐ ม. ผลผลิตทางการ

๙๖

เทศบาล

งบประมาณ
เป้าหมาย

หน่วยงาน

, ที่นานายหน้อน  

ทุงพรวญ ถึงที่นายเสน์ห์

หลังร้านเกษตรสิน (ซอย ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๓๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

๑๖)  หมู่ที่ ๘

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๒๖๗,๐๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา ยาว ๑๕๐ ม. ผลผลิตทางการ

ลําเหมืองท่าทราย หมู่ที่ ๘ ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๕๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๘ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๔๒๗,๒๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๒๔๐ ม. ผลผลิตทางการ

ลําเหมืองปูจํา ถึงที่นานาย

หลอง นางติ๊บ  พรหมเมฆ 

๙๙

คสล. ลําเหมืองบริเวณ

ที่นานายพล อินทรีย์

ถึงที่นานางมณเทียร

๑๐๐

ที่นานายนอง  ปวงเหมือง

ถึงที่นานายสมพล  วุฒิ

๑๐๑

น้ํา คสล. ลําเหมือง

๐.๑๒ ม. ยาว ๒๔๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

หมู่ที่ ๒

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๖๙๔,๒๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๓๙๐ ม. ผลผลิตทางการ

๐.๑๒ ม. ยาว ๓๙๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

สุมลฑกุล หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ ม. ๓๒๐,๔๐๐ รางส่งน้ํา คสล. เกษตรกรได้ กองช่าง

คสล. ลําเหมืองบริเวณ การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หนา เทศบาล ยาว ๑๘๐ ม. ผลผลิตทางการ

๐.๑๒ ม. ยาว ๑๘๐ ม. เกษตรเพิ่มขึ้น

หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างรางรินส่ง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กว้าง (ภายใน) ๐.๔๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ รางรินส่งน้ํา เกษตรกรได้ กองช่าง

การเกษตรอย่างทั่วถึง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา เทศบาล คสล.ยาว ๕๐ มผลผลิตทางการ

ร่องเสี้ยวถึงลําเหมือง

ท่อต้นปิน หมู่ที่ ๔

๐.๒๐ ม. ยาว ๕๐ ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๒ โครงการก่อสร้างพนัง เพื่อแก้ไขปัญหาแนวตลิ่ง ก่อสร้างแนวตลิ่งขนาดกว้าง ๕๐๐,๐๐๐ แนวตลิ่ง ยาว ไม่เกิดการ

ป้องกันตลิ่งและก่อสร้าง ทรุดตัว และเพื่อให้ผู้สัญจร ๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม. เทศบาล ๓๐ ม. กัดเซาะของแนว

ถนน คสล. บริเวณโรงสูบ ได้รับความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ถนนยาว ๓๐ ตลิ่ง และ

น้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า ป

หมู่ที่ ๘ 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างถังพัก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําทํา ถังพักน้ํา คสล. กว้าง ๕ ม. ๓๔๕,๐๐๐ ถังพักน้ํา คสล.

 

๑๐๔ โครงการเจาะบ่อน้ําเพื่อ เ

ลอดภัยในการสัญจร ๔ ม. ยาว ๓๐ ม. ม. ประชาชนสัญจร

ได้อย่างปลอดภัย

เกษตรกร กองช่าง

น้ํา คสล. เพื่อการเกษตร การเกษตรกรรมในช่วงฤดู ยาว ๑๐ ม. ลึก ๓ ม.  เทศบาล จํานวน ๑ ถัง สามารถทําการ

หมู่ที่ ๒ แล้ง จํานวน ๑ ถัง เกษตรกรรมใน

ช่วงฤดูแล้งได้

พื่อให้เกษตรมีน้ําเพื่อใช้ใน เจาะบ่อน้ําเพื่อการเกษตร ๑๐๐,๐๐๐ มีแหล่งน้ําเพื่อ เกษตรกรมีรายได้ กองช่าง

การเกษตร การทําการเกษตรอย่าง ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่  เทศบาล การทําการ เพิ่มขึ้นจากการ

เพียงพอ ในการทําการเกษตร เกษตร ทําการเกษตร

๑๐๕ โครงการก่อสร้างและติดตัง้เพื่อให้เกษตรมีน้ําเพื่อใช้ใน ก่อสร้างและติดตั้งระบบ ๕๐๐,๐๐๐ มีน้ําเพื่อเพื่อ เกษตรกรมีรายได้ กองช่าง

ระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน การทําการเกษตรอย่าง สูบน้ําเพื่อการเกษตร  เทศบาล การทําการ เพิ่มขึ้นจากการ

ไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ เพียงพอ จํานวน ๑ ระบบ เกษตร ทําการเกษตร

๑๐๖ โครงการซ่อมแซมผนังด้าน เพื่อให้ฝายน้ําล้นมีความ ซ่อมแซมผนังของที่ทรุดตัว ๒๐๐,๐๐๐ ผนังฝาย กว้าง ฝายสามารถทน กองช่าง

หมู่ที่ ๒ ๒๐ ม. สูง ๑๐ ม. ชลประทาน ม.

หลังฝายแม่หล่าย ๒ แข็งแรง ของผนังคอนกรีต กว้าง เทศบาล , กรม ๑๐ ม. สูง ๑๐ ต่อแรงดันน้ําได้

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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(ผลผลิตโครงการ)

เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐๗

ที่

โครงการจัดการขยะและ

โครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมช

วัตถุประสงค์

น จัดกิจกรรมการคัดแยก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ หมู่บ้านชุมชนมี กอง

การจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากขยะ  เทศบาล  เทศบาล  เทศบาล ลดลง ความเป็น สาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ระเบียบและมี

สิ่งแวดล้อม

๑๐๘ โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อบําบัดน้ําเสียจาก

บําบัดน้ําเสีย ครัวจากการใช้น้ําจากการ

ความสวยงาม

ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ๓๐๐,๐๐๐ บริมาณนําเสีย น้ําแม่หล่ายมี สํานักปลัด

หมู่ที่ ๒ , ๕ , ๗  เทศบาล ลงสู่น้ําแม่หล่ายความสะอาด เทศบาล

อุปโภคและบริโภคใน ลดลง

เรือนและร้านค้า ที่ลงสู่

น้ําแม่หล่าย

๑๐๙ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้สํานักงานเทศบาล จัดหาผู้รับจ้างดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

พื้นที่โดยรอบสํานักงาน มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปรับภูมิทัศน์อาคาร  เทศบาล  เทศบาล  เทศบาล 

๑๑๐

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากร ต้นไม้เนื่องในวันสําคัญต่างๆ  เทศบาล  เทศบาล  เทศบาล 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมกําจัด อนุรักษ์ รักษาซึ่ง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ วัชพืชในคลองหรือแหล่งน้ํา ทรัพยากร

ชุมชน สาธารณะ ธรรมชาติและ

งบประมาณ หน่วยงาน

มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่เทศบาล สํานักปลัด

เพิ่มขึ้น ตําบลแม่หล่ายมี เทศบาล

เทศบาล และมีความร่มรื่น สํานักงานและสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ที่

โดยรอบสํานักงาน สวยงามและ

ร่มรื่น

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีพื้นที่สีเขียว ประชาชนมีจิต กอง

เพิ่มขึ้น สํานึกในการ สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๑

และพัฒนาการใช้ประโยชน์ ข้อง

อย่างยั่งยืน

๑๑๒

ลดใช้พลังงาน

รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ ประหยัดพลังงาน 

อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม 0 -                      -                      -               1,500,000    21,266,200  38,047,700  5,696,900  -         -           -        

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อศึกษาความหลากหลาย จั ิจก กา นุรั ์ ื ๐,ดก รรม รอ กษหรอ ๒ ๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการอนุรักษ์ มีแหล่งเรียนรู้ กอง

พืชอันเนื่องมาจาก ทางชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ การทําแปลงปลูกพืช ต้นไม้  เทศบาล  เทศบาล  เทศบาล พันธุกรรมที่มี การอนุรักษ์พันธุ สาธารณสุขฯ

พระราชดําริ ความรู้ที่นําไปสู่การอนุรักษ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยว ความหลาก กรรมพืชที่

หลาย สามารถเผยแพร่

แก่บุคคลทุกกลุ่ม

วัยได้

โครงการส่งเสริมการ เพื่อให้ประชาชนสามารถ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือนใน ประชาชน กอง

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ให้ประชาชนมีความรู้การ  เทศบาล  เทศบาล  เทศบาล ชุมชนมีการใช้ สามารถลดค่าใช้ สาธารณสุขฯ

พลังงานลดลง จ่ายด้านพลังงาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย



       ๔.๒ แผนงาน การพานิชย์

หมู่ที่ ๒ อย่างเพียงพอ - ก่อสร้างถังกรอง ผิวดิน ทุกครัวเรือน บริโภคอย่าง

๒ โครงการขยายเขตประปา

บริเวณบุญเจริญค้าไม้ ถึง เ

ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑ อ

บริโภคทุก เ

๓

เซียงหลิว หมู่ที่ ๑

2561 2562 2563 2564 2565โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ที่
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา - ก่อสร้างสระเก็บน้ํา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ผลิตน้ําประปาผิวดิน เพื่อการอุปโภค บริโภค จํานวน ๑ สระ เทศบาล ประปาครอบ เพื่อการอุปโภค

จํานวน ๑ ถัง

- ก่อสร้างโรงสูบน้ํา พร้อม

เพียงพอ

เชื่อมต่อระบบผลิตประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา

พื่อการอุปโภค บริโภค

วางท่อเมน pvc. ขนาเส้น

ผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว

๙๐,

เทศบาล

๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา

ประปาใช้เพื่อ

ประชาชนมีน้ํา

เพื่อการอุปโภค

กองช่าง

ย่างเพียงพอ ๔๕๐ ม. การอุปโภค บริโภคอย่าง

พียงพอ

ครัวเรือน

โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา วางท่อเมน pvc. ขนาเส้น ๑๕๗,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

บริเวณโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อการอุปโภค บริโภค ผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว เทศบาล ประปาใช้เพื่อ เพื่อการอุปโภค

ถึงบ้านนายซินหรอย อย่างเพียงพอ ๘๐๐ ม. การอุปโภค บริโภคอย่าง

บริโภคทุก เพียงพอ

ครัวเรือน

งบประมาณ หน่วยงาน
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ๘๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๔

๕ โครงการเจาะบ่อน้ํา เ

บาดาล หมู่ที่ ๕ เ

อย่างเพียงพอ

รวม 0 -                      -                      -         -         3,097,000  800,000     -         -         -           -        

ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

บริเวณโจ้โก้แม่หล่าย เพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาล ประปาใช้เพื่อ เพื่อการอุปโภค

ถึงเขตติดต่อตําบลน้ําชํา อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภคอย่าง

บริโภคทุก เพียงพอ

ครัวเรือน

พื่อให้ประชาชนมีน้ํา เจาะบ่อน้ําบาดาลพร้อม ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

พื่อการอุปโภค บริโภค ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ํา เทศบาล ประปาใช้เพื่อ เพื่อการอุปโภค

จํานวน ๑ ระบบ การอุปโภค บริโภคอย่าง

บริโภคทุก เพียงพอ

ครัวเรือน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย



แบบ ผ.๒
ก. ยุ
ข. ย

ทธศาสตร์จังหวัดที่ -
ุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม

                                                                            ๒.๖ การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
                                                                            
    ๕
       ๕.๑ แผนงาน  บริหา

๑

๒ โ

จัดทําแผนชุมชนตําบล

แม่หล่าย

๓ โ

จัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

พัฒนาเทศบาลตําบล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านต่างๆ

แม่หล่าย อย่างยั่งยืน

๒.๘ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทําแผนชุมชน
. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการที่ดี

รงานทั่วไป

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

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมออกให้บริการ ๔๙,๙๙๘ ๔๙,๙๙๙ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ สํานักปลัด

บริการอย่างสะดวกและ แก่ประชาชนในเขต เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ผู้มารับบริการ ความสะดวกใน เทศบาล

รวดเร็ว เทศบาล มีความพอใจ การติดต่อ

ราชการ

ครงการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อให้มีทิศทางการพัฒนา จัดทําและทบทวนแผน , ,๓๐ ๐๐๐ ๓๐ ๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถนํา เทศบาลมีกรอบ สํานักปลัด

เทศบาลและส่งเสริมการ ที่ยั่งยืน พัฒนาท้องถิ่น แผนการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โครงการใน ในการพัฒนาที่ เทศบาล

ดําเนินงาน และแผนชุมชน แผนชุมชน มีความชัดเจน

แผนพัฒนาของ

เทศบาลนําไป

แก้ไขได้

ครงการสํารวจและ เพื่อให้เทศบาลมีข้อมูลด้าน จัดฝึกอบรมการสํารวจและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีข้อมูลนําไปสู่ เทศบาลสามารถ กองการ

ต่างๆ ที่มีความสมบูรณ์ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การพัฒนา ใช้ข้อมูลดังกล่าว ศึกษา

เพื่อการพัฒนา

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงานงบประมาณ
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 
(KPI)

เป้าหมาย
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕

ที่

โครงการปรับปรุงหอ

โครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อและติดตั้งแอมป์ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ประชาชนได้รับ

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

สํานักปลัด

รับผิดชอบ
หลัก

กระจายข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง พร้อมเครื่องเปิด - ปิด เทศบาล รับรู้ข้อมูล ทราบข้อมูลข่าว เทศบาล

เทศบาล

๕ โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้มีผู้บริหารท้องถิ่น บ

๖ โครงการรณรงค์เผยแพร่

ประชาธิปไตย

ปกครองในระบอบ แก่ประชาชน การปกครอง

ประชาธิปไตยอันมี มากขึ้น ใ

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

หน่วยงานงบประมาณ
เป้าหมาย

สัญญาณเสียง อัตโนมัติ ข่าวสาร สารอย่างทั่วถึง

สําหรับติดตั้ง หมู่ที่ ๑ และ

และหมู่ ๘ จํานวน ๑ ชุด

ริหารจัดการการเลือกตั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จัดการเลือกตั้ง มีผู้บริหารท้อง สํานักปลัด

และสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและ เทศบาล เทศบาล เทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น ถิ่นและสมาชิก เทศบาล

ตามกฎหมายบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณี และสมาชิก สภาท้องถิ่น

หมดวาระหรือกรณี สภาท้องถิ่น เป็นไปตาม

ตําแหน่งว่างลง ถูกต้อง โปร่งใส กฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดฝึกอบรมหรือการรณรงค์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนให้ ประชาชนมี สํานักปลัด

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เผยแพร่ประชาธิประไตย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล มีส่วนร่วมใน ความรู้และ เทศบาล

ความตระหนัก

นการปกครอง

ระบอบ

ประมุข ประชาธิปไตย

อันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข



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

๗

ที่

โครงการฝึกอบรมให้

โครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้มี

วัตถุประสงค์

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนรู้ถึง ประชาชนมี สํานักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ความรู้ความเข้าใจที่ เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็น เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สิทธิและหน้าที่ ความรู้ด้าน เทศบาล

ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ในชีวิตประจําวัน ที่ต้องปฏิบัติ กฎหมาย

เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน ตามกฎหมาย มากขึ้น

กระทําความผิด

๘ โครงการสร้างจิตสํานึก เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ หรือ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร่วม

คอรัปชัน ของการทุจริตคอรัปชัน

๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ จัดการแต่งตั้งพนักงาน ๑๕๐,๐๐๐

เป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงาน

ไม่มีการทุจริต สํานักปลัด

การต้านการทุจริต และประชาชนได้มีความ ฝึกอบรมให้ทราบถึงผล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ต่อต้านการ คอรัปชัน เทศบาล

คอรัปชัน ตระหนักและมีส่วนในการ กระทบจากการทุจริต ทุจริต

ป้องปรามปัญหาการทุจริต คอรัปชัน และบทลงโทษ

การจัดเก็บ สามารถจัดเก็บ กองคลัง

การจัดเก็บภาษีที่ดินและ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย สํารวจ , ประเมิน , เก็บ เทศบาล รายได้ของ ภาษีได้ตามการ

สิ่งปลูกสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ออกสํารวจ , จัดทําบัญชี เทศบาลเป็นไป แจ้งประเมิน

และเป็นธรรมกับประชาชน รายการ , จัดทําประกาศ ตามหลักเกณฑ์

, แจ้งการประเมิน , และเงื่อนไข

ประชาชนชําระเงิน

๑๐ โครงการวันเทศบาล เพื่อรําลึกถึงวันสถาปนา จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล สํานักปลัด

ประจําปี การจัดตั้งหน่วยงานองค์กร การบําเพ็ญประโยชน์ และ เ ล เ ลทศบา ทศบา เทศบาล เทศบาล เทศบาล สมาชิกสภา ได้เห็นถึงความ เทศบาล

เทศบาล กิจกรรมสันทนาการ และพนักงานได้ สําคัญของ

เข้าร่วมกิจกรรม องค์กรเทศบาล

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก
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๑๑ โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อให้บุคลากรของ จัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้บริหาร สมาชกิบุคลากรของ สํานักปลัด

เทศบาลได้ตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณของ ล ล ลเทศบา เทศบา เทศบา เทศบาล เทศบาล และพนักงานได้เ เทศบาลได้ เทศบาล

บทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอม ร่วมกิจกรรม ตระหนักถึง

เกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม

๑๒

สภาเทศบาลและบุคลากร บุคลากรของเทศบาลมี ของคณะผู้บริหาร สมาชิก แ

เทศบาล ความตระหนักในบทบาท สภาเทศบาลและบุคลากร

หน้าที่และความรับผิดชอบ เข้าใจในการ เทศบาลมีความ

ต่อหน้าที่ ปฎิบัติหน้าที่ ตระหนักใน

บทบาทหน้าที่

และความรับ

ผิดชอบต่อหน้าที่

๑๓ โครงการสร้างสุขใน เพื่อให้บุคลากรของ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ บุคลากรมี บุคลากรของ สํานักปลัด

องค์กร เทศบาลสามารถปฎิบัติ กิจกรรมสันทนาการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความรักความ เทศบาลปฎิบัติ เทศบาล

งานได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างความรักความ สามัคคีกันและ งานได้อย่างมี

สามัคคีในองค์กร ช่วยเหลือซึ่ง ความสุข

บทบาทหน้าที่

บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้คณะผู้บริหาร จัดฝึกอบรมหรือการศึกษา , ,๒๐๐ ๐๐๐ ๒๐๐ ๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สํานักปลัด

คณะผู้บริหาร , สมาชิก สมาชิกสภาเทศบาลและ ดูงานด้านการปฎิบัติหน้าที่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล

ละบุคลากรมี เทศบาลและ

ความรู้ความ บุคลากรของ

กันและกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ
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๑๔

ที่

โครงการปรับปรุงห้องน้ํ

โครงการ

า เพื่ออํานวยความสะดวกแก่

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงห้องน้ําอาคาร ๒๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงห้อง

(KPI)

มีห้องน้ําอํานวย

จะได้รับ

กองช่าง

รับผิดชอบ
หลัก

อาคารสํานักงานเทศบาล ประชาชนผู้มาติดต่องาน สํานักงานเทศบาลตําบล เทศบาล น้ําจํานวน ๑ ความสะดวกแก่

ตําบลแม่หล่าย ราชการและบุคลากรผู้มา ตําบลแม่หล่าย ครั้ง ประชาชนและ

ปฎิบัติงาน บุคลากรของ

เทศบาล

๑๕ โครงการก่อสร้างห้องน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างห้องน้ําต่อเชื่อม ๘๐๐,๐๐๐ อาคารห้องน้ํา มีห้องน้ําอํานวย

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มาร่วมประชุมหรือการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล เชื่อมอาคาร ความสะดวกแก่ กองช่าง

เทศบาลตําบลแม่หล่าย

๑๖

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น

และติดตั้งมุ้งลวดห้อง และแมลง

๑๗ โครงการปรับปรุงหลังคา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แ

พร้อมติดตั้งตาข่ายป้องกัน อาศัย ตาข่าย จํานวน

ป้องกันนก ๑ ครั้ง ม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลคาดว่าที่

ฝึกอบรม จํานวน ๑ หลัง ศูนย์พัฒนา ประชาชนและ

เด็กเล็ก จํานวน ผู้มาร่วมประชุม

๑ หลัง หรือฝึกอบรม

โครงการติดตั้งกันสาด เพื่อป้องกันแสงแดดและ ติดตั้งกันสาดและติดตั้ง ๕๐,๐๐๐ ติดตั้งกันสาด แสงแดดไม่ส่อง กองช่าง

้ําฝน รวมทั้งป้องกันยุง มุ้งรวดอาคารศูนย์พัฒนา เทศบาล และติดตั้งมุ้ง และฝนไม่สาด กองการ

เด็กเล็ก เข้าอาคารศูนย์ ศึกษา

เรียนอาคารศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็ก

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํารั่วซึม ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนา ๑๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงหลัง ไม่เกิดการรั่วซึม กองช่าง

ละป้องกันนกเข้ามาอยู่ เด็กเล็กและติดตั้งตาข่าย เทศบาล คาและติดตั้ง ของน้ําฝนและ กองการ

นกมาสามารถ ศึกษา

าอาศัยได้

งบประมาณ หน่วยงาน
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๑๘

วงจรปิด เ

ทรัพย์สิน

ระบบ

๑๙ โครงการปรับปรุงห้อง เพื่อให้มีสถานที่ที่มีความ จํานวน ๑ ห้อง ขนาด ๔๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงห้อง เจ้าหน้าที่ได้รับ ส

ปฏิบัติงานงานป้องกัน พร้อมในการปฺฎิบัติงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เทศบาล ปฎิบัติงานงาน ความสะดวก เทศบาล

และบรรเทาสาธารณภัย เมตร ป้องกันและ ในการปฏิบัติงาน กองช่าง

บรรเทา

สาธารณภัย

รวม 0 384,998     384,999     2,645,000  695,000     1,295,000  

โครงการติดตั้งระบบกล้อง เพื่อใช้ในการป้องกันและ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ๘๐,๐๐๐ ติดตั้งระบบ ไม่เกิดการ สํานักปลัด

ฝ้าระวังการสูญหายของ จํานวน ๑ ระบบ เทศบาล กล้องวงจรปิด สูญหายของ เทศบาล

จํานวน ๑ ทรัพย์สิน

ํานักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ
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๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ย เพื่อช่วยเหลือเป็นค่า สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่ได้ ผู้สูงอายุมี กองการ

ยังชีพผู้สูงอายุ ครองชีพในการดํารงชีวิต ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ลงทะเบียนได้ คุณภาพชีวิต ศึกษา

ประจําวันของผู้สูงอายุ จาก ๘ หมู่บ้านของตําบล รับเบี้ยยังชีพ ที่ดีขึ้น

แม่หล่าย ครบทุกคน

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ย เพื่อช่วยเหลือเป็นค่า สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ผู้พิการที่ได้ ผู้พิการมี กองการ

ยังชีพผู้พิการ ครองชีพในการดํารงชีวิต ผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนจาก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ลงทะเบียนได้ คุณภาพชีวิต ศึกษา

ประจําวันของผู้พิการ ๘ หมู่บ้านของตําบล รับเบี้ยยังชีพ ที่ดีขึ้น

แม่หล่าย ครบทุกคน

๓ โครงการสงเคราะห์ช่วย เพื่อช่วยเหลือเป็นค่า สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วย ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ ผู้ป่วยเอดส์มี กองการ

เหลือผู้ป่วยเอดส์ ครองชีพในการดํารงชีวิต เอดส์ที่ได้ลงทะเบียนจาก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ลงทะเบียนได้ คุณภาพชีวิต ศึกษา

ประจําวันของผู้ป่วยเอดส์ ๘ หมู่บ้านของตําบล รับเบี้ยยังชีพ ที่ดีขึ้น

แม่หล่าย ครบทุกคน

๔ สมทบกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี หน่วยงานหรือ กอง

ประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กรภาคประชาชน กองทุนสุขภาพแห่งชาติ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กองทุนในการ องค์กรภาค สาธารณสุข

ได้มีส่วนร่วมในการดูแล (ตําบลแม่หล่าย) ดูแล รักษาและ ประชาชนได้มี กองทุนหลัก

รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ส่วนร่วมในการ ประกันสุขภาพ

ของประชาชน ดูแล รักษา และ แห่งชาติ (ตําบล

ฟื้นฟูสุขภาพของ แม่หล่าย)

ประชาชน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย
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๕ โครงการกองทุนสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน สนับสนุนงบประมาณใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนใน คนในชุมชนเกิด กองการ

ชุมชนตําบลแม่หล่าย เกิดความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ การดําเนินการของกองทุน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ตําบลมีการ ความรัก ความ ศึกษา

ซึ่งกันและกัน สวัสดิการชุมชนตําบล ออม สามัคคีช่วยเหลือ กองทุน

แม่หล่าย ซึ่งกันและกัน สวัสดิการ

ชุมชนตําบล

แม่หล่าย

รวม 0 -                      -                      8,720,000  8,720,000  8,662,000  8,752,000  8,707,000  -          -        

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์
                            ๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน แก้ไขปัญญาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
    ๔. ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

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

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๕ ม. หนา ๔,๐๕๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

แยกถนนกรมทางหลวงสาย ความสะดวกและความ ๐.๑๕ ม. ยาว อบจ.แพร่ , ๑,๓๒๕ ม. ความสะดวก

โจ้โก้ - บ้านน้ําชํา หมู่ที่ ๓ ปลอดภัยในการสัญจร ๑,๓๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ หน่วยงานอื่น และความ

ตําบลแม่หล่าย ถึงแยกถนน คอนกรีตไม่น้อยกว่า ปลอดภัยใน

สายร่องฟอง - วัดดอยปัง กว่า ๖,๖๒๕ ตร.ม. การเดินทาง

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๕ ม. หนา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณสะพานข้ามคลอง ความสะดวกและความ ๐.๑๕ ม. ยาว อบจ.แพร่ , ๖๓๐ ม. ความสะดวก

ชลประทานสายใหญ่ ถึงทาง ปลอดภัยในการสัญจร ๖๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ หน่วยงานอื่น และความ

หลวงสายโจ้โก้ - บ้านน้ําชํา คอนกรีตไม่ ้อยกว่าน ปลอดภัยใน

หมู่ที่ ๓ กว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. การเดินทาง

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.๐๒/๑

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย



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

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๓,๙๔๙,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล.บริเวณจุดเชื่อมถนน ความสะดวกและความ ยาว ๑,๒๑๔ ม. เทศบาล ๑,๒๑๔ ม. ความสะดวกและ

สายน้ําชํา - ร้องเข็ม (สาย ปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัย

๑๑๓๔) ถึงคลอง ในการเดินทาง

ชลประทาน หมู่ที่ ๔

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔ ม. หนา ๒,๗๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณที่นานายทองแดง ความสะดวกและความ ๐.๑๕ ม. ยาว จังหวัดแพร่ , ๑,๑๐๐ ม. ความสะดวกและ

สนามเขต ถึงที่นานายผัด ปลอดภัยในการเดินทาง๑,๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ หน่วยงานอื่น ความปลอดภัย

จันทร์ศรี หมู่ที่ ๑ คอนกรีตไม่ ้อยกว่าน ในการเดินทาง

๔,๔๐๐ ตร.ม.

๕ โครงการก่อสร้างหลังคา (โดม เพื่อให้มีสถานที่จัด ก่อสร้างหลังคา จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ หลังคา ๑ หลัง ประชาชนและ กองช่าง

และลานอเนกประสงค์ ณ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง ๑ หลัง กรมส่งเสริม ลานอเนก เทศบาลมีสถาน

อาคารสํานักงานเทศบาล การจัดการแข่งขันกีฬา ก่อสร้างลานอเนก การปกครอง ประสงค์ จํานวน ที่จัดกิจกรรม

ตําบลแม่หล่าย ประสงค์ จํานวน ๑ ท้องถิ่น ๑ ลาน ต่างๆ และการ

ลาน แข่งขันกีฬา

เพิ่มขึ้น

๖ โครงการขุดลอกลําน้ํา เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ํา ขุดลอกระยะทาง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ขุดลอกลําน้ํา มีแหล่งน้ําใน กองช่าง

แม่หล่าย เพื่อการเกษตรและ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ อบจ.แพร่ อบจ.แพร่ อบจ.แพร่ แม่หล่าย การทําการ

เพื่อการอุปโภคและ เมตร ๒,๐๐๐ เมตร เกษตรและน้ํา

บริโภค เพื่อการอุปโภค

และบริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



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

๗ โครงการขุดลอกลําห้วย เพื่อให้เกษตรกรมี ขุดลอกลําห้วยรากไม้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ขุดลอกลําห้วย มีแหล่งน้ําใน กองช่าง

รากไม้ หมู่ที่ ๑ แหล่งน้ําเพื่อการ ระยะทางไม่น้อยกว่า อบจ.แพร่ อบจ.แพร่ อบจ.แพร่ รากไม้ การทําการ

เกษตร ๑,๐๐๐ เมตร ๑,๐๐๐ เมตร เกษตร

๘ โครงการขุดลอกลําเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมี ขุดลอกลําเหมืองร่อง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ขุดลอก มีแหล่งน้ําใน กองช่าง

ร่องเสี้ยว หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ แหล่งน้ําเพื่อการ เสี้ยวระยะทางไม่น้อย อบจ.แพร่ อบจ.แพร่ อบจ.แพร่ ลําเหมือง การทําการ

เกษตร กว่า ๑,๕๐๐ เมตร ร่องเสี้ยว เกษตร

๑,๕๐๐ เมตร

๙ โครงการก่อสร้างเมรุ เพื่อให้มีการจัดการ สร้างเมรุ จํานวน ๑ ๘๐๐,๐๐๐ เมรุ จํานวน มีการจัดการ กองช่าง

ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๕ ฌาปนกิจศพอย่าง หลัง อบจ.แพร่ ๑ หลัง ฌาปนกิจศพ

ถูกต้อง อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม

รวม ๙ -                 -                   400,000      800,000      9,300,000    14,099,000  550,000    -          -           -          

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



       ๔.๒ แผนงาน การพานิชย์
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(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา เจาะบ่อน้ําบาบาล ๕,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองช่าง

ผลิตน้ําประปา บ้าน เพื่อการอุปโภค บริโภคพร้อมก่อสร้างถังกรอง หน่วยงานอื่น ประปาครอบทุก เพื่อการอุปโภค

บุญเจริญ หมู่ที่ ๑ , ๘ อย่างเพียงพอ น้ําและก่อสร้างหอถัง ครัวเรือน บริโภคอย่าง

สูงพร้อมติดตั้งระบบ เพียงพอ

การผลิตน้ําประปา

และการขยายเขตให้

บริการน้ําประปา

รวม 9 -                 -                   800,000      1,600,000   -               29,649,000  1,100,000 -          -           -          

ตัวชี้วัด 
(KPI)

เป้าหมาย ผลคาดว่าที่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.๓

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

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 150,000 150,000 150,000 กองการศึกษา
และสิ่งก่อสร้าง

25 0 -                 -                               -         -         150,000 150,000 150,000 -            

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท
เป้าหมาย
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