
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
………………………………………………………………………………. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 9  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
น าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

 
 
     (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริการส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

จัดท ำโดย 
ส ำนักงำนปลัด 

 โทร 052-000-395 
 



ค าน า 

      เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ มีโครงกำรกิจกรรมที่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรแต่มิได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน และให้กำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและเป็นกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 

      ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบฯ  และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผล
ในกำรปฏิบัติงำนจึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

 

  

 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนปลัด 

องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
********************************************************** 

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ซึ่งได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและ
แผนกำรด ำเนินงำน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณเพ่ิมเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวม ทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำร
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ซึ่ง
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2559 ไปแล้วนั้นแต่กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยของผู้บริหำร และเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ซึ่งยังมีโครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) และบำง
โครงกำรที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรำยละเอียดของโครงกำร ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   แม่สำบจึงต้องจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 22 ของ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้
แทน 

  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่น พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีทีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้ต่อไป 



  ฉะนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย กำรจ่ำยขำดเงินสะสม 
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  แผนพัฒนำ หมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี หมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนกำรโครงกำพัฒนำ ที่จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมี
ควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

  “โครงกำรพัฒนำ” หมำยควำมว่ำ โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  1. เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนในพื้นท่ีได้รับควำมสะดวกในกำรสัญจร 

  2. เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล จังหวัด อ ำเภอ และนโยบำยของผู้บริหำร 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) 
พ.ศ.2559 โดยให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุน กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่น พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศให้ใช้ต่อไป  

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา/บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

     5.2 แผนงำนำสำธำรณสุข 

     5.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

 

1 

1 

 

 

36,000 

50,000 

 

1 

1 

 

 

36,000 

50,000 

 

1 

1 

 

 

36,000 

50,000 

 

1 

1 

 

 

36,000 

50,000 

 

4 

4 

 
144,000 

200,000 

รวม 2 86,000 2 86,000 2 86,000 2 86,000 8 344,000 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

     7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 

 

1 
 

200,000 
 

1 
 

200,000 
 

1 
 

200,000 
 

1 
 

200,000 

 

4 

 

800,000 

รวม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 

รวมท้ังสิ้น 3 386,000 3 386,000 3 386,000 3 386,000 12 1,544,000 

 

 

 

 

  แบบ ผ.07 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2.1, 2.3, 2.4 และ 5.1 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  5.2 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรค
พิษสุนัขบ้ำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 
159 รำยกำรล ำดับที่ 3) 

เพื่อเป็นกำรป้องกันโรค
ไข้พิษสุนัขบ้ำไม่ให้ติดต่อ
มำยังคนตลอดจนเป็น
กำรสำนต่อพระปณิธำน
ในศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำร ี

1.ส ำรวจข้อมลูจ ำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  
จ ำนวน 1,000 ตัว  
 
2.กำรฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ให้สุนัขและแมวทุกตัว
ในต ำบล 1000 ตัว 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 1.จ ำนวนสุนัขและ
แมวท่ีได้รับกำรขึ้น
ทะเบียน 
 
2.จ ำนวนสุนัขและ
แมวท่ีได้รับกำรฉีด
วัคซีน 

ไม่มผีู้ป่วย
โรคพิษสุนัข
บ้ำในพ้ืนท่ี 

ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

  

 

แบบ ผ.01 



 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2.1, 2.3, 2.4 และ 5.1 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  5.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรส่งเสริมคณุภำพศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
160 รำยกำรล ำดับที่ 2 และ
หน้ำท่ี 161 รำยกำรล ำดับที่ 4) 

เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัด อบต.
แม่สำบ ให้เป็นศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กท่ีมี
คุณภำพ 
 

1.ฝึกอบรมนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ/กำร
จัดกำรศึกษำรูปแบบ
ใหม่ จ ำนวน 5 คน 
 
2.จัดกิจกรรมตลำด
นัดวิชำกำรทำงกำร
ศึกษำ จ ำนวน 1 ครั้ง 
 
3.จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรยีนรู้  
จ ำนวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ ำนวนบุคลกรที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
 
2.จ ำนวนครั้งในกำร
จัดกิจกรรม 

เด็กนักเรยีน
ของศูนย์มี
พัฒนำกำร
ทำงกำร
เรียนรู้ทีด่ ี

กองกำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม, 

 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)  
ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5.1, 5.2, 5.3 และ 5.4 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
                    7.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรงำนสถำนท่ีกลำงศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรให้กำร
ช่วยเหลือประชำชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ ำเภอสะเมิง 
 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำที่ 
167 รำยกำรล ำดับที่ 2) 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลำงใน
กำรด ำเนินกำร
ปฏิบัติกำรในกำรให้
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนในพ้ืนท่ี
อ ำเภอสะเมิง 

กำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรให้กำรช่วยเหลือ
ประชำชนท่ีประสบภัย
พิบัติ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ถูกต้อง โดย
จัดตั้งเป็น “ศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชน 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อ ำเภอสะเมิง” 
จ ำนวน 1 แห่ง 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวนศูนย์
ปฏิบัติกำร 
ร่วมในกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชน ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อ ำเภอสะเมิง 
ที่ได้รับกำร
สนับสนุน 

กำร
ด ำเนินกำร
ด้ำนกำรกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชนของ 
อปท.เป็นไป
ด้วยควำม
เรียบร้อย 
 
 
 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2.1, 2.3, 2.4 และ 5.1 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  5.2 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ) 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมกำรแตล่ะ
หมู่บ้ำนใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำร
โครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ 
3 โครงกำร งบประมำณ
หมู่บ้ำนละ 20,000 
บำท 

1.หมู่บ้ำนไดร้ับกำร
อุดหนุนงบประมำณใน
กำรด ำเนินกำรด้ำน
สำธำรณสุขหมู่บ้ำนละ 
20,000 บำท ครบ
ทั้ง 10 หมู่บ้ำน  
2.มีกำรด ำเนินกำร
โครงกำรด้ำน
สำธำรณสุขหมู่บ้ำนละ
อย่ำงน้อย 3 โครงกำร  
รวม 30 โครงกำร 

200,000 200,000 200,000 200,000 1.จ ำนวนหมูบ่้ำน
ที่ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ 
2.จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ประชำชนใน
พื้นที่มีสุขภำพ
อนำมัยที่
แข็งแรง
สมบูรณ์ ได้รับ
กำรดูแลเอำใจ
ใส่อย่ำงทั่วถึง 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

 

แบบ ผ.02 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1.2 และ 5.4 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562 
 (บำท) 

2563 
 (บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
สำยทำงบ้ำนแมตุ่งติง ม.5  
ต.แม่สำบ เช่ือม บ้ำนปำงขุม ม.
1 ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง จ.
เชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2651-2561 
หน้ำท่ี177 รำยกำรล ำดับที่ 1) 
 

เพื่อควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงของ
ประชำชน 
 
 

ถนน คสล.เชื่อม
ระหว่ำงต ำบล 
กว้ำง 6 เมตร 
ยำว 320 เมตร 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
1,920 ตร.ม. 

1,645,000 1,645,000  1,645,000 1,645,000  ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

 
 

แบบ ผ.03 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1.2 และ 5.4 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562 
 (บำท) 

2563 
 (บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8 –  
บ้ำนอมลอง ม.2 ต.แม่สำบ –  
บ้ำนอังคำย  ม.4 ต.ยั้งเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
สี่ปี พ.ศ.2651-2561) 
 

เพื่อควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงของ
ประชำชน 
 
 

ถนน คสล.เชื่อม
ระหว่ำงต ำบล 
กว้ำง 6 ม.  
ยำว 428 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
2,568 ตรม.  
พร้อมลงดินตำม 
ไหล่ทำง ปรับถม 
ตำมสภำพพื้นที่ 

1,700,000 1,700,000  1,700,000  1,700,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.03 



2 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนปำงเตมิ  ม.4  
เชื่อมบ้ำนกองขำกน้อย ม.8  
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
สี่ปี พ.ศ.2651-2561) 
 

เพื่อควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงของ
ประชำชน 
 
 

ถนน คสล.เชื่อม
ระหว่ำงต ำบล 
กว้ำง 6 ม.  
ยำว 1,345 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
จ ำนวน 3 ช่วง  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
8,070 ตรม.  
พร้อมลงดินตำม 
ไหล่ทำง ปรับถม 
ตำมสภำพพื้นที่ 
 
 
 

5,704,000 5,704,000 5,704,000 5,704,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

3 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8 –  
หย่อมบ้ำนขุนอมลอง ม.9 
ต.แม่สำบ เช่ือม บ้ำนกิ่วเสือ   
ม.7 ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
สี่ปี พ.ศ.2651-2561) 
 

เพื่อควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงของ
ประชำชน 
 
 

ถนน คสล.เชื่อม
ระหว่ำงต ำบล 
กว้ำง 6 ม. 
ยำว 1,372 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
8,232 ตรม.  
พร้อมลงดินตำม 
ไหล่ทำงปรับถม 
ตำมสภำพพื้นที่ 
 
 

5,818,000 5,818,000 5,818,000 5,818,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

ส ำหรับ   ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1.2 และ 5.4 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562 
 (บำท) 

2563 
 (บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ก่อสร้ำง ถนน คสล.  
สำยทำง บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  
(แยกขุนอมลอง) ม.8  
ต.แม่สำบ – หย่อมบ้ำนขุน
อมลอง ม.9 เช่ือม บ้ำนกิ่ว
เสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่ 
(ชม.ถ.173-03) 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564  รำยกำรล ำดบัท่ี 2 
หน้ำ 180) 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน 

ปี 2561  
กว้ำง 5 ม. ยำว 700 ม.  
หนำ 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
 3,500 ตร.ม.  
ปี 2562   
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,400 ม. 
หนำ 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
17,000 ตร.ม. 
ปี 2563และ ป2ี564  
กว้ำง 5 ม. ยำว 4,618 ม. 
หนำ 0.15 ม.  
(จ ำนวน 2 ช่วง)   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
23,090 ตร.ม.  
 

2,027,000 9,050,000  12,975,000  12,975,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.05 



2 ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
สำยทำงบ้ำนขุนสำบ ม.6 – 
บ้ำนนำกู่ ม.9 ต.แม่สำบ  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-04 ) 
(ถนนเข้ำแหล่งท่องเที่ยว 
ผำยอง) 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564  รำยกำรล ำดบัท่ี 4 
หน้ำ 181) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน 
เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวท่ีเดิน
ทำงเข้ำมำ 

กว้ำง  5 ม.  
ยำว 3,672 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
18,360 ตร.ม. 

10,960,000 10,960,000 10,960,000 10,960,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง เพิ่ม
รำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว 

กองช่ำง 

3 ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
สำยทำงบ้ำนนำกู่  ม.9 – 
หย่อมบ้ำนผำยอง ม.9 
ต.แม่สำบ เช่ือมบ้ำนปำงขุม 
ม.1 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่  
(ถนนเช่ือมแหล่งท่องเที่ยว 
ผำยอง-ม่อนอังเกตุ) 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564  รำยกำรล ำดบัท่ี 5   
หน้ำ 181) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน ตลอดจน
เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวท่ีเดิน
ทำงเข้ำมำ 

กว้ำง 5 ม.  
ยำว 2,000 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
10,000 ตร.ม. 

5,908,000 5,908,000 5,908,000 5,908,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง เพิ่ม
รำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว 

กองช่ำง 



4 ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
สำยทำงบ้ำนอมลอง  ม.2 – 
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8 ต.แมส่ำบ 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-07 ) 
(ถนนเช่ือมแหล่งท่องเที่ยวไร่
ดอกเก๊กฮวยบ้ำนอมลอง ถึง 
น้ ำพุร้อนโป่งกว๋ำว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564  รำยกำรล ำดบัท่ี 6 
หน้ำ 181) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน และ
อ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยง 
เป็นกำรเช่ือมต่อ
แหล่งท่องเที่ยวใน
อ ำเภอ 

ปี 2561   
กว้ำง 5 ม.  
ยำว 1,352 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่ำ 
6,760 ตร.ม. 
ปี 2562  
กว้ำง 5 ม.  
ยำว 3,400 ม.  
หนำ 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
17,000 ตร.ม. 
ปี 2563-2564   
กว้ำง 5 ม.  
ยำว 2,710 ม.  
หนำ 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
13,550 ตร.ม. 

4,079,000 9,050,000 8,047,000 8,047,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง เพิ่ม
รำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

ส ำหรับ   ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1.2 และ 5.4 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562 
 (บำท) 

2563 
 (บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ก่อสร้ำง ถนน  
สำยทำงบ้ำนปำงเตมิ  
(ทุ่งโป่ง) ม.4 เช่ือม  
บ้ำนแม่ตุงติง ม.5 ต.แมส่ำบ 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
(ชม.ถ.173-06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัยในกำร
เดินทำง อีกท้ังเพื่อ
ลดควำมเสยีหำย
จำกกำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
โครงกำรพระรำช 
ด ำริฟำรม์ตัวอย่ำง
บ้ำนแม่ตุงติง 

กว้ำง 5 ม.  
ยำว 547  ม.  
หนำ 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่ำ 
2,735 ตร.ม. 
 

1,541,000 1,541,000 1,541,000 1,541,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำงเพิ่ม
รำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำย
ผลผลติ
ทำงกำร
เกษตร 

กองช่ำง 

แบบ ผ.05 



2 ก่อสร้ำง ถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ  
(แยกขุนอมลอง) ม.8 -  
บ้ำนนำกู่ ม.9  ต.แม่สำบ  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
(ชม.ถ.173-09) 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัยในกำร
เดินทำง อีกท้ังเพื่อ
ลดควำมเสยีหำย
จำกกำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรของ
เกษตรกร 

กว้ำง 5 ม.  
ยำว 740 ม.  
หนำ 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
3,700 ตร.ม.  
 

2,097,000 2,097,000 2,097,000 2,097,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำงเพิ่ม
รำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำย
ผลผลติ
ทำงกำร
เกษตร 

กองช่ำง 

3 ก่อสร้ำง ถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนนำกู่  ม.9 
เชื่อมหย่อมบ้ำนผำยอง ม.9   
ต.แม่สำบ อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 
(ชม.ถ.173-011) 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัยในกำร
เดินทำง อีกท้ังเพื่อ
ลดควำมเสยีหำย
จำกกำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรของ
เกษตรกร 

กว้ำง 5 ม. 
ยำว1,000 ม.  
หนำ 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
5,000 ตร.ม.  
 

2,954,000 2,954,000 2,954,000 2,954,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำงเพิ่ม
รำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำย
ผลผลติ
ทำงกำร
เกษตร 

กองช่ำง 



4 โครงกำรสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์สูภ้ัยแล้งระบบ
สูบน้ ำด้วยพลังงำน  
แสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
12,000 วัตต์  
บ้ำนแม่ตุงติง   ม.5   
ต.แม่สำบ  อ.สะเมิง   
จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) 
 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ ำไว้ใช้เพื่อ
กำรเกษตรและเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค 

1.งำนระบบสูบน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย ์
 
2.งำนโครงสร้ำงเหล็ก
รองรับแผงเซลล์
แสงอำทิตย ์
 
3.งำนโครงสร้ำงรั้วเหล็ก 

 847,150   จ ำนวนโครงสร้ำง
พร้อมระบบสูบน้ ำ
ที่ก่อสร้ำง 

เกษตรมีน้ ำ
เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร
ในกำรท ำ
กำรเกษตร 
ผลผลติทำง
กำรเกษตร
สูงขึ้น 
 

กองช่ำง 

5 ปรับปรุงสระเก็บน้ ำใน
โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำง 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
บ้ำนแม่ตุงติง 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) 

เพื่อกักเก็บน้ ำไว้ใช้
เพื่อกำรเกษตร 

ขุดปรับแต่งสระเก็บน้ ำ
และปูแผ่น HDPE จ ำนวน 
 
2 สระ ปริมำณงำนขุด
ปรับแต่งไม่น้อยกว่ำ  
770 ลบ.ม. และ 
งำนปูแผ่น HDPE พื้นที ่
ไม่น้อยกว่ำ 8,430 ตร.ม. 

 1,484,000   จ ำนวนสระที่ท ำ
กำรปรับปรุง 

เกษตรมีน้ ำ
เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร
ในกำรท ำ
กำรเกษตร 
ผลผลติทำง
กำรเกษตร
สูงขึ้น 
 

กองช่ำง 

 


