
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

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 3 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เมื่อวันจันทร์ ที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
น าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
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       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 

 

 

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 3) 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 
********************************************************** 

  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 3) 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 ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
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 3) 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. เพื่อด 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) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ที่ 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 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 

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) 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและ 
           กำรโยธำ 

     1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

 

 

4 

 
1 

 

746,500 

 
150,000 

 

19 

 
1 

 

3,925,000 

 
150,000 

 

17 

 
1 

 

3,318,000 

 
150,000 

 

15 

 
1 

 

4,283,000 

 
150,000 

 

55 

 
4 

 
12,272,500 

 
600,000 

รวม 5 896,500 20 4,075,000 18 3,468,000 16 4,433,000 59 12,872,500 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

     2.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

 

 

 
1 

 

 
20,000 

 

 
6 

 

 
110,000 

 

 
1 

 

 
10,000 

 

 
1 

 

 
10,000 

 

 
9 

 
 

150,000 

รวม 1 20,000 6 110,000 1 10,000 1 10,000 9 150,000 

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

     5.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

     5.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

 

- 

1 

 

- 

571,000 

 

3 

1 

 

7,800,000 

610,000 

 

3 

1 

 

8,600,000 

650,000 

 

3 

1 

 

9,400,000 

650,000 

 

9 

4 

 
25,800,000 

 2,481,000 

รวม 1 571,000 4 8,410,000 4 9,250,000 4 10,050,000 13 28,281,000 

 แบบ ผ.07 



6.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

     6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
3 

 

 
215,000 

 

 
3 

 

 
220,000 

 

 
4 

 

 
235,000 

 

 
10 

 
 

670,000 

รวม - - 3 215,000 3 220,000 4 235,000 10 670,000 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

     7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

     7.2 แผนงำนบริหำรงำนคลัง 

     7.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

 

1 

1 

- 

 
10,000 

100,000 

- 

 
1 

1 

1 

 
50,000 

200,000 

10,600 

 
1 

1 

1 

 
50,000 

200,000 

10,600 

 
1 

1 

1 

 
50,000 

200,000 

10,600 

 

4 

4 

3 

 

160,000 

700,000 

31,800 

รวม 2 110,000 3 260,600 3 260,600 3 260,600 11 891,800 

รวมท้ังสิ้น 9 1,597,500 36 13,070,600 29 13,208,600 28 14,988,600 102 42,865,300 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
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. 
ถนนสำยกองกลำงบ้ำนแม่ขำน ม.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี 
พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 141 
รำยกำรล ำดับที่ 4) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 
 
 

ปี 2562  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  130 ม.  
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่ำ  
390 ตร.ม.  
ปี 2563  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว 139.50 ม.  
หนำ 0.15 ม. หรือมี 
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่ำ  
418.5 ตร.ม.  
ปี 2564  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  92.50 ม.  
หนำ 0.15 ม. หรือมี 
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่ำ  
277.50 ตร.ม.  

 205,000 230,000 152,000 ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.01 



2 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
เข้ำพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
ถนนสำยทุ่งปู่โอ๊ด บ้ำนงำแมง  ม.3 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี 
พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 142 
รำยกำรล ำดับที่ 10) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 
 
 

ปี 2564 
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  128 ม.  
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
384 ตร.ม.  
 

   209,000 ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 

3 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
เข้ำพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
ถนนสำยห้วยเหี๊ยะ บ้ำนปำงเติม  
ม.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี 
พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 143 
รำยกำรล ำดับที่ 11) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 
 
 

ปี 2561 
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  220 ม.  
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
660 ตร.ม. 
ปี 2562  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  105 ม.  
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
315 ตร.ม. 
ปี 2563  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  95 ม.  
หนำ 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
285 ตร.ม. 

346,500 165,000 156,000  ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 



4 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
เข้ำพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
ถนนสำยแมตุ่งติง – ทุ่งโป่ง  
บ้ำนแม่ตุงติง   ม.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี 
พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 143 
รำยกำรล ำดับที่ 11 และ  
หน้ำ 148 รำยกำรล ำดับที่ 33 ) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 
 
 

ปี 2562  
กว้ำง 4 ม.  
ยำว  104.50 ม.  
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
418 ตรม.  
ปี 2563  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  87 ม.   
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
216  ตรม.  
ปี 2564 
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  103 ม.   
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
309  ตรม.  

 239,000 143,000 169,000 ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 

5 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
เข้ำพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
บริเวณซอยข้ำงป่ำช้ำหัวฝำย  
บ้ำนหำดสม้ป่อย  ม.7 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี 
พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 145 
รำยกำรล ำดับที่ 20 ) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 
 
 

ปี 2563  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  125 ม.   
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
375  ตร.ม.  
ปี 2564 
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  125 ม.   
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
375  ตร.ม.  

  202,000 202,000 ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 



6 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอยหลังวัดงิ้วเฒ่ำเหนือ 
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี 
พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 146 
รำยกำรล ำดับที่ 23 ) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 
 
 

ปี 2562  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  100 ม.   
หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
300  ตร.ม.  
  

 158,000   ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
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.  
ถนนสำยบ้ำนแม่ขำน  ม.1 
(ชม.ถ. 173-0012) 
บริเวณหัวบ้ำนแม่ขำน 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน  
ขนำดกว้ำง 4  ม. 
ยำว 85.5 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 342 ตร.ม. 
 

200,000       ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

2 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
ถนนสำยบน  บ้ำนทุ่งยำว ม.10 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 40 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 120 ตร.ม. 
 

63,000      ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.01 



3 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บริเวณซอย 7  บ้ำนทุ่งยำว ม.10 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 86 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 258 ตร.ม. 

137,000      ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

4 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บริเวณซอย 1 ทำงไปป่ำช้ำ 
บ้ำนอมลอง ม.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ปี 2562 
ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 185 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 555 ตร.ม. 
ปี 2563 
ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 182 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 546 ตร.ม. 

 300,000 309,000    ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

5 ก่อสร้ำงถนน คสล. เข้ำพื้นที่เกษตร 
บริเวณซอยข้ำงวัดอมลอง 
บ้ำนอมลอง   ม.2 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล 

ถนน คสล. 
เข้ำพื้นที่เกษตร 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 79 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 237 ตร.ม. 

    134,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำงลด
ควำมเสยีหำย
ในกำรขนส่ง 

กองช่ำง 



6 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บริเวณซอย 2  ทำงไปโบสถครสิต์ 
บ้ำนอมลอง   ม.2 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 65.75 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 197.25 ตร.ม.
พร้อมวำงท่อ คสล. 
ขนำด Dai 0.60 ม. 
ช้ัน 3  
จ ำนวน 2 ท่อน 
 

 109,000     ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

7 ก่อสร้ำงถนน คสล. เข้ำพื้นที่เกษตร 
ถนนสำยทุ่งป่ำโละ๊  
บ้ำนอมลอง   ม.2 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

ถนน คสล. 
เข้ำพื้นที่เกษตร 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 100 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 300 ตร.ม. 
 

    169,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 

8 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
ถนนสำยห้วยไม้ยำง  
บ้ำนอมลอง   ม.2 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 4  ม. 
ยำว 79 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 316 ตร.ม. 
 

    178,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



9 ก่อสร้ำงถนน คสล. เข้ำพื้นที่เกษตร 
ถนนสำยทำงเข้ำดง  
บ้ำนงำแมง   ม.3 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

ถนน คสล. 
เข้ำพื้นที่เกษตร 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 128 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 384 ตร.ม. 
 

 200,000    ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 

10 ก่อสร้ำงถนน คสล. เข้ำพื้นที่เกษตร 
ถนนสำยทำงทุ่งป่ำแขม  
บ้ำนงำแมง   ม.3 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

ถนน คสล. 
เข้ำพื้นที่เกษตร 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 130 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 390 ตร.ม. 
 

  212,000   ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 

11 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
ซอยโรงสีข้ำวชุมชน  
บ้ำนปำงเติม  ม.4 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 
 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 150 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 450 ตร.ม. 
 

 236,000    ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



12 ขยำยไหล่ทำง ถนน คสล.  
เข้ำพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
ถนนสำยทำงแม่ตุงติง – ทุ่งโป่ง  
บ้ำนแม่ตุงติง   ม.5 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 
 
 

ไหล่ทำง คสล. 
กว้ำง 1 ม.  
หนำ 0.15 ม.  
จ ำนวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1  
ยำว 147 ม. 
ช่วงที่ 2  
ยำว 102.50 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 249.50  ตรม.  

   136,000 ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 

13 ขยำยไหล่ทำง ถนน คสล.  
เข้ำพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
ถนนสำยทำงแม่ตุงติง – แม่แพะ  
บ้ำนแม่ตุงติง   ม.5 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 
 
 

ไหล่ทำง คสล. 
กว้ำง 1 ม.  
หนำ 0.15 ม.  
จ ำนวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1  
ยำว 109  ม. 
ช่วงที่ 2  
ยำว 2,585.50 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 2,697.50 
ตรม.  

   1,478,000 ระยะทำง 
ที่ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

กองช่ำง 

14 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บริเวณซอยโบสถครสิต ์
บ้ำนขุนสำบ   ม.6 
 
 
 
 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ปี 2562 
ขนำดกว้ำง 4  ม. 
ยำว 112 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 448 ตร.ม. 

 260,000 512,000    ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

ปี 2563 
ขนำดกว้ำง 4  ม. 
ยำว 210 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 840 ตร.ม. 

15 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  
บ้ำนขุนสำบ ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ ำประปำท่ี
สะอำด เพียงพอ
ต่อกำรอุปโภค
บริโภค 

ปี 2562  โดยกำร
เพิ่มท่อ PVC 
ขนำด 1.5”ช้ัน 8.5   
จ ำนวน 125 ท่อน 
ท่อ PVC ขนำด 1” 
ช้ัน 8.5   
จ ำนวน 250 ท่อน 
รวม 375 ท่อน 
พร้อมข้อต่อและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ 
รวมระยะทำง 
1,500 เมตร 
ปี 2563  โดยกำร
เพิ่มถังกรองน้ ำคสล. 
ขนำด Dia 2.20 ม. 
สูง 2.50 ม. พร้อม
ระบบ จ ำนวน 2 ถัง  
ปี 2564  โดยกำร
เพิ่มถังเก็บน้ ำ คสล. 
ขนำดกว้ำง 5 ม.  
ยำว5 ม. สูง 1.5 ม. 
จ ำนวน 1 ถัง 
 

 40,000 220,000 250,000 จ ำนวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ ำประปำใช้
เพื่อกำรอุปโภค
บริโภค 

ประชำชนมีน้ ำ
ใช้เพื่อกำร
อุปโภคที่
สะอำดและ
เพียงพอ 

กองช่ำง 



16 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำยสุบรรณ (2)  
บ้ำนหำดสม้ป่อย  ม.7 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 77 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 231 ตร.ม. 
 

 122,000    ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

17 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอย 1   
บ้ำนหำดสม้ป่อย  ม.7 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564)  

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 30 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 90 ตร.ม. 

 47,000    ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

18 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอยข้ำงศำลำหน้ำวัดหำด
ส้มป่อย  บ้ำนหำดส้มป่อย  ม.7 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 40 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 120 ตร.ม. 

 63,000    ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

19 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอย 5  
บ้ำนหำดสม้ป่อย  ม.7 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 133 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 399 ตร.ม. 
 

  215,000   ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



20 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอยขึ้นป่ำช้ำบ้ำนง้ิวเฒ่ำใต ้
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำงไป
ประกอบพิธี
ฌำปนกิจของ
หมู่บ้ำน 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 120 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 360 ตร.ม. 
 

 189,000   ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

21 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอยบ้ำนแมด่้ำย  
(หย่อมบ้ำนวันออก)  
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3  ม. 
ยำว 34 ม. 
หนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 102 ตร.ม. 

 53,000   ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

22 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณซอยข้ำงวัดนำกู ่  
บ้ำนนำกู่  ม.9 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3 ม.  
ยำว  230 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 690 ตรม. 

 375,000   ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

23 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณ ซอยบ้ำนนำงบัวผัน 
(หย่อมบ้ำนขุนอมลอง)  ม.9 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล. 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 3 ม.  
ยำว  100 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 300 ตรม. 
  

  171,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



24 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
บริเวณ ซอยบ้ำนนำยสุรชัย 
(หย่อมบ้ำนขุนอมลอง)  ม.9 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล.  
ภำยในหมู่บ้ำน 
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  50 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 150 ตรม.  

  85,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

25 ก่อสร้ำงถนน คสล.   
บริเวณซอยบ้ำนนำยนุกำ  เทียนรุง่แสง  
(หย่อมบ้ำนขุนอมลอง)  ม.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล.  
ภำยในหมู่บ้ำน 
ปี 2563  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  100 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 300 ตรม.  
ปี 2564  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  145 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 435 ตรม.  

  171,000 247,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

26 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
ถนนสำยหลักภำยในหมู่บ้ำน ม.9 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

ถนน คสล.  
ภำยในหมู่บ้ำน 
ปี 2563  
กว้ำง 4 ม.  
ยำว  170 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 680 ตรม.  
 

  414,000 414,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

(บริเวณลำนบ้ำนผำ
ยอง) 
ปี 2564  
กว้ำง 4 ม.  
ยำว  170 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 680 ตรม. 
(บริเวณสำยทำงไป
บ้ำนผำยอง) 

27 ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์  
บ้ำนนำกู่   ม.9 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564 ) 
 

เพื่อใช้เป็น
สถำนท่ีในกำรจัด
กิจกรรมกลำง
ของหมู่บ้ำน/
ชุมชน  

อำคำรอเนกประสงค ์
กว้ำง 4 ม. 
ยำว 9 ม. 
สูง 3 ม.  

   400,000 จ ำนวน
สิ่งก่อสร้ำงที่ได้
มำตรฐำน 

ประชำชนได้ใช้
ประโยชน์ใน
อำคำร/สิ่งปลูก
สร้ำง มีสถำนท่ี
กลำงในกำรจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่ำง 

28 ก่อสร้ำงถนน คสล. เข้ำพื้นที่เกษตร 
ถนนสำยทำงทุ่งต้นเติม  
บ้ำนทุ่งยำว  ม.10 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

ถนน คสล. 
เข้ำพื้นที่เกษตร 
ปี 2562  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  193 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 579 ตรม.  
 
 
 

 300,000 313,000 313,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำงและ
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่ง 

กองช่ำง 



ปี 2563  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  192 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 576 ตรม.  
ปี 2564  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  192 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 576 ตรม. 

29 ก่อสร้ำงถนน คสล. เข้ำพื้นที่เกษตร 
ถนนสำยทำงท่ำบัวนำค  
บ้ำนทุ่งยำว  ม.10 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน
และลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร 

ปี 2563  
กว้ำง 3 ม. 
ยำว  192 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 576 ตรม.  
ปี 2564  
กว้ำง 3 ม.  
ยำว  192 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 576 ตรม.  

  313,000 313,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำงและ
ลดควำม
เสียหำยในกำร
ขนส่ง 

กองช่ำง 

30 ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บ้ำนทุ่งยำว  ม.10 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อใช้ในกำรจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้ำนและกำร
ออกก ำลังกำย 

ขนำดพื้นท่ีด ำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ 464 ตร.
ม. หนำ 0.10 ม. 

  200,000  จ ำนวนลำน
คอนกรีตที่
ก่อสร้ำงได้
มำตรฐำน 

ประชำชน มี
สถำนท่ีกลำง
ในกำรจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่ำง 



31 ปรับปรุง/ต่อเตมิอำคำรส ำนักงำน  
ห้องท ำงำนกองคลัง อบต.แม่สำบ 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบ 
ร้อยในกำรจัด 
เก็บเอกสำรทำง 
กำรเงินกำรคลัง 

ขนำดกว้ำง 7 ม. 
ยำว 4 ม. หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ  
28 ตร.ม. 

 164,000   จ ำนวนอำคำร 
/สิ่งก่อสร้ำง  
ที่ก่อสร้ำงหรือ
ปรับปรุงต่อ
เติมได้
มำตรฐำน 

เกิดประสิทธิ 
ภำพและประ 
สิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน  

กองช่ำง 

32 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยนอกและ
ภำยในอำคำรส ำนักงำน และอำคำร
ประกอบต่ำงๆบริเวณที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ เพ่ือรองรับ
ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควำม
ปลอดภัยและยืด
อำยุกำรท ำงำน
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรและเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

1.ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ 
2.ติดตั้งเสำไฟฟ้ำ  
3.เดินระบบไฟ
ภำยนอก 
4.เดินระบบไฟ
ภำยในอำคำร 
จ ำนวน 4 อำคำร 

 700,000 700,000  จ ำนวนอำคำร
ที่ได้รับกำร
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำ 

เกิดประสิทธิ 
ภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  
ยืดอำยุกำร 
ใช้งำนของ
อุปกรณ์
ส ำนักงำน 
ที่ใช้ไฟฟ้ำ 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562 
 (บำท) 

2563 
 (บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียน 
โรงเรียนแม่สำบดรณุศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบ 
ร้อยในกำรจัด 
กำรเรยีนกำร
สอนของโรงเรียน
แม่สำบดรณุ
ศึกษำ 

ปี 2561  
ติดตั้งผนังอลมูิเนียม 
สีชำ พร้อมหน้ำต่ำง
อลูมิเนียมภำยใน
อำคำรเรยีน  
จ ำนวน 2 หลัง 
ปี 2562  
ทำสีอำคำรเรียน
จ ำนวน 2 หลัง 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ ำนวนอำคำร 
/สิ่งก่อสร้ำง  
ที่ก่อสร้ำงหรือ
ปรับปรุงต่อ
เติมได้
มำตรฐำน 

เกิดประสิทธิ 
ภำพและประ 
สิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน  

กองช่ำง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1.1, 1.2 และ 1.4 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
  2.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บำท) 

2562   
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพจักสำน
ส ำหรับผู้สูงอำย ุ
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี 
พ.ศ.2561-2564 หน้ำ151 รำยกำร
ล ำดับที่ 7) 

เพื่อเพ่ิมทักษะ
ด้ำนอำชีพและ
เป็นกำรสร้ำงแรง
บันดำลใจในกำร
น ำไปพัฒนำเป็น
อำชีพต่อไป 

กำรฝึกอบรมพัฒนำ
อำชีพจักสำน 
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 20 คน 

20,000 10,000  10,000  10,000  จ ำนวนผู้ผ่ำน
กำรฝึกอบรม 

ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมี
อำชีพเสริม 
ที่เหมำะสมกับ
ควำมถนัดมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1.1, 1.2 และ 1.4 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
  2.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561   
(บำท) 

2562   
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรฝึกอบรมกำรจับผ้ำและผกูผ้ำ
ประดับ 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อส่งเสริมอำชีพ
แก่กลุ่มสตรี เพิ่ม
ทักษะด้ำนอำชีพ
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนำเป็นอำชีพ
ต่อไป 
 

กำรฝึกอบรมกำรจับ
ผ้ำและผูกผ้ำประดับ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 50 คน 

 20,000      จ ำนวนรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่
ได้รับกำรพัฒนำ 

ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีอำชีพ
เสรมิที่เหมำะสม
กับควำมถนัด  
มีรำยได้เพิม่ขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

2 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำไม้
กวำดดอกหญ้ำ 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561 – 2564) 
 
 

เพื่อส่งเสริมอำชีพ
แก่กลุ่มสตรี เพิ่ม
ทักษะด้ำนอำชีพ
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนำเป็นอำชีพ
ต่อไป 
 

กำรฝึกอบรมอำชีพ
กำรท ำไม้กวำดดอก
หญ้ำ  
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 50 คน 

 20,000       จ ำนวนผู้ผ่ำน
กำรอบรม 

ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีอำชีพ
เสรมิที่เหมำะสม
กับควำมถนัด  
มีรำยได้เพิม่ขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

แบบ ผ.01 



3 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำผ้ำเช็ด
มือแบบแขวน 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อส่งเสริมอำชีพ
แก่กลุ่มสตรี เพิ่ม
ทักษะด้ำนอำชีพ
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนำเป็นอำชีพ
ต่อไป 

กำรฝึกอบรมอำชีพ
กำรท ำผ้ำเชด็มือ
แบบแขวน 
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 50 คน 

 20,000       จ ำนวนผู้ผ่ำน
กำรอบรม 

ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีอำชีพ
เสรมิที่เหมำะสม
กับควำมถนัด มี
รำยได้เพิ่มขึ้น 
 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

4 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนม
กล้วยอบเนยน้ ำผึ้ง 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อส่งเสริมอำชีพ
แก่กลุ่มสตรี เพิ่ม
ทักษะด้ำนอำชีพ
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนำเป็นอำชีพ
ต่อไป 

กำรฝึกอบรมอำชีพ
กำรท ำขนมกล้วยอบ
เนยน้ ำผึ้ง 
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 50 คน 

 20,000       จ ำนวนผู้ผ่ำน
กำรอบรม 

ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีอำชีพ
เสรมิที่เหมำะสม
กับควำมถนัด มี
รำยได้เพิ่มขึ้น 
 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

5 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรจัดดอกไม ้
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อส่งเสริมอำชีพ
แก่กลุ่มสตรี เพิ่ม
ทักษะด้ำนอำชีพ
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนำเป็นอำชีพ
ต่อไป 

กำรฝึกอบรมอำชีพ
กำรจัดดอกไม ้
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 50 คน 

 20,000       จ ำนวนผู้ผ่ำน
กำรอบรม 

ผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมีอำชีพ
เสรมิที่เหมำะสม
กับควำมถนัด มี
รำยได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

  

 

 

 

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 
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 
  5.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 - 2564) 

เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทย
และเพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนด้ำนค่ำครอง
ชีพให้แก่ครอบครัว
ผู้สูงอำย ุ

จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีมี
อำยุ 60 ปีข้ึนไปใน
ต ำบลแมส่ำบทุกคน
ที่มำขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพ 

 5,502,000 6,000,000 6,500,000 จ ำนวนผู้สูงอำยุ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอำยุมี
รำยได้ในกำร
ด ำรงชีพ มี
สุขภำพ
ร่ำงกำยที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

2 โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 - 2564) 
 

เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้
พิกำรตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยและ
เพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนด้ำนค่ำครอง
ชีพให้แก่ครอบครัวผู้
พิกำร 

จ ำนวนผู้พิกำรใน
ต ำบลแมส่ำบทุกคน
ที่มำขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพ 

 2,208,000 2,500,000 2,800,000 จ ำนวนผู้พิกำรที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิกำรมี
รำยได้ในกำร
ด ำรงชีพ มี
สุขภำพ
ร่ำงกำยที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

แบบ ผ.01 



3 โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
 พ.ศ.2561 - 2564) 
 

เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทย
และเพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนด้ำนค่ำครอง
ชีพให้แก่ครอบครัว
ผู้ป่วยเอดส ์

จ ำนวนผู้ป่วยเอดส์
ในต ำบลแมส่ำบทุก
คนท่ีมำขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพ 

 90,000 100,000 100,000 จ ำนวนผู้สูงอำยุ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
รำยได้ในกำร
ด ำรงชีพ แบ่ง
เบำภำระ
ครอบครัวใน
กำรด ำรงชีพ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรสนับสนุนอำหำรเสรมิ
(นม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 - 2564)  

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในระดับ
ปฐมวัยและประถม 
ศึกษำในสถำนศึกษำท่ี
มีพื้นท่ีในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่
สำบมสีุขภำพ
พลำนำมัยที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

สถำนศึกษำในระดับ
ปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษำในพื้นที่ 
ที่ขอรับกำรสนับสนุน
อำหำรเสริมนม ไดร้ับ
กำรสนับสนุนครบทุก
แห่ง 
โรงเรียน  6  แห่ง 
ศพด.      7  แห่ง 

571,000 610,000 650,000 650,000 จ ำนวน
สถำนศึกษำท่ี
ขอรับกำรสนับ 
สนุนอำหำร
เสรมินม 

เด็กนักเรยีนใน
สถำน ศึกษำที่
มีพื้นท่ีอยู่ใน
ต ำบลแมส่ำบ
ทุกคนมี
พัฒนำกำร
ทำงกำร
ร่ำงกำยที่ด ี

กอง
กำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม, 

 

 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 
ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4.1 และ 4.2 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่6  กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
กำรป้องกันสำธำรณภยัใน
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
. 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้
พื้นฐำนในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยั 
สำมำรถเอำตัวรอดกรณี
เกิดเหตุ รวมถึงสำมำรถ
ให้ควำมช่วยเหลือแก่
ผู้อื่นได้อยำ่งถูกต้อง 
ปลอดภัย 

นักเรียนท่ีเรียนอยู่ใน
สถำนศึกษำในพ้ืนท่ี
ต ำบลแมส่ำบ 
จ ำนวน 150 คน 

 10,000  10,000 จ ำนวน 
นักเรียนท่ีผ่ำน
กำรฝึกอบรม 

เด็กนักเรยีนใน
พื้นที่มีควำม
พร้อมในกำร
เผชิญเหต ุ
กรณีเกดิเหตุ
สำธำรณภัย
ประเภทต่ำงๆ 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

2 โครงกำรจดังำนวัน อปพร. 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อเป็นกำรร ำลึก 
ถึงวันก่อตั้ง อปพร.
ตลอดจนเพื่อเป็นกำร
ประชุมประจ ำปีของ  
อปพร. สังกัด อบต. 
แม่สำบ 

จ ำนวน  อปพร. 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
จ ำนวน 70 คน 

 5,000 5,000 5,000 จ ำนวน อปพร.ที่
เข้ำร่วมกิจกรรม 

สร้ำงควำม
ภำคภูมิใจ
ให้แก่ อปพร.
และได้แลก 
เปลี่ยนควำม
คิดเห็นในกำร
ประชุม 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

แบบ ผ.01 



3 โครงกำรอบรมทบทวน 
อปพร. 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อเป็นกำรฝึกทบทวน
กำรปฏิบัติงำนของ  
อปพร.ให้มีประสิทธิภำพ 

จ ำนวน อปพร.  
ที่เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรม  
จ ำนวน 100 คน 

  150,000  จ ำนวนครั้งใน
กำรเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง 

อุบัติเหตลุดลง 
ประชำชน
ได้รับกำร
ช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 
 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

4 โครงกำรรับส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน
และแจ้งเหตุสำธำรณภัย 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำร
น ำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินได้
ทันเวลำ ตลอด 24 
ช่ัวโมง  
 

มีเจ้ำพนักงำน
ผู้ปฏิบัติงำนในกำร
รับส่งผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉินจ ำนวน 
6 คน  

 200,000 200,000 200,000 จ ำนวน 
เจ้ำพนักงำน
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรแพทย์
ฉุกเฉิน  

ชุมชนมีควำม
ปลอดภัย 
ในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

ส ำนกังำน
ปลัด อบต. 

5 โครงกำรอบรมกฎหมำยจรำจร 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564) 
 

เพื่อเป็นกำรลดปัญหำ
ด้ำนกำร จรำจรและ ลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน  

ประชำชนในพ้ืนท่ี
ต ำบลแมส่ำบ 
จ ำนวน 100 คน 

   20,000 จ ำนวนผู้ผ่ำน
กำรอบรม 

ชุมชนมีควำม
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดลง 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  
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 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร
เพื่อกำรจัดท ำแผนชุมชนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
 
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
สี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ 
168 รำยกำรล ำดับที่ 3) 

เพื่อให้กำรวำง
แผนกำรใช้
งบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแมส่ำบเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ต ำบล คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผน คณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำ และ  
ส.อบต.  
จ ำนวน 50 คน 

10,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนโครงกำรที่
บรรจไุว้ในแผน 
พัฒนำท้องถิ่น
สำมำรถน ำไป
จัดท ำข้อบัญญตัิ
งบประมำณรำย 
จ่ำยไดไ้มต่่ ำกว่ำ  
ร้อยละ 60  

มีแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีท่ีมี
คุณภำพ 
สำมำรถใช้เป็น
แนวทำงในกำร
บริหำรงบ 
ประมำณอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  
 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 
  7.2 แผนงำนบริหำรงำนคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรจดัท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
สี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ 
170  รำยกำรล ำดับที่ 1) 

เพื่อจัดท ำระบบแผนท่ี
ภำษีให้เป็นปัจจุบัน 
เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจัดเก็บภำษ ีรวม
ทั้งสิ้น 2,937 แปลง 
 

ระบบแผนทีภ่ำษีส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 
ปี2561  
- จัดท ำแผนแม่บท 
- ถ่ำยเอกสำรส ำเนำ
ที่ดิน 
ปี2562 
-ส ำรวจภำคสนำม 
ปี2563  
-จัดท ำแผนท่ีภำษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน  
- จัดท ำทะเบียนคุมผู้
ช ำระภำษ ี
ปี2564 
-ขับเคลื่อนกำรปรับ
ข้อมูลแผนที่ภำษี 

100,000 200,000  200,000  200,000  ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำระบบ
แผนที่ภำษี
ส ำเรจ็ 

กำรจัดเก็บภำษี
มีประสิทธิภำพ 

 กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 
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 
  7.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562  
(บำท) 

2563  
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรฝึกอบรมกำรน ำ
เทคโนโลยีสื่อสำรสนเทศมำ 
ใช้พัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี  
ต ำบลแมส่ำบ 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564 ) 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
และพัฒนำควำม
เป็นผู้น ำกลุ่มสตรี
ต ำบลแมส่ำบ 

กิจกรรมอบรม
พัฒนำศักยภำพ 
ผู้น ำกลุม่สตรีฯ 
ปีละ  1 ครั้ง 
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
ครั้งละ 50 คน 

 10,600 10,600 10,600 จ ำนวนผู้ผ่ำน
กำรฝึกอบรม  

กำรด ำเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มสตรตี ำบล 
มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 
 

กอง
สวัสดิกำร
สังคม 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  

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 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนใน
พระรำชประสงค ์ 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อให้ควำมรู้ที่
เหมำะสมแก่อำสำ
หมอหมู่บ้ำนในกำร
ดูแลอำกำรเบื้องต้น
ที่ถูกวิธีก่อนถึงมือ
แพทย ์

อำสำสมัครประจ ำ
ครอบครัว (อสค.) 
หรือ หมอหมู่บ้ำน 
ในต ำบลแมส่ำบ 
จ ำนวน 10 คน 
ต่อหมู่บ้ำน   
รวม 400 คน 
 
 

 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน อสค.  
ที่ผ่ำนกำรอบรม 

ประชำชนไดร้ับ
กำรดูแลเรื่อง
สุขภำพปฏิบตัิ
อย่ำงถูกวิธี มีกำร
ให้ข้อมูลเบื้องต้น
กับแพทย์ได้อย่ำง
ถูกต้อง 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

2 โครงกำรรณรงค์และแกไ้ขปัญหำ
ยำเสพตดิ  
(To be Number One) 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยำวชนใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์
ห่ำงไกลยำเสพติด 

ประชำชนท่ัวไป  
เด็กและเยำวชน  
40 คน/หมู่บ้ำน 
รวม  400 คน 
 
 
 

 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนเด็กและ
เยำวชนท่ีเข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิก
ชมรม To Be 
Number One 

ปัญหำยำเสพตดิ
ในเยำวชนลดลง 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

แบบ ผ.02 



3 โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเดจ็ย่ำต้ำนภัยมะเร็ง
เต้ำนม 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อลดภำวะเสี่ยงใน
กำรเกิดโรคมะเร็ง
เต้ำนมและท ำให้
ประชำชนท่ีมีภำวะ
เสี่ยงสำมำรถสังเกต
อำกำรของตนได้
ก่อนท่ีจะรุกลำม 
 

หญิงท่ีมีอำยุ 30 ปีขึ้น
ไปในต ำบลแม่สำบ 
40 คน/ หมู่บ้ำน   
รวม 400 คน 
 

 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชำชนมีควำมรู้
ในกำรสังเกต
อำกำรเริม่ต้น กำร
ตรวจเช็คภำวะ
เสี่ยงด้วยตัวเองได ้
 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

4 โครงกำรควบคมุหนอนพยำธ ิ
ในชุมชน  
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อควบคุมกำรแพร่
ระบำดโรค
หนอนพยำธิไปสู่คน 

ประชำชนและ
นักเรียนในหมู่บ้ำน ใน
ต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 
40 คน/หมู่บ้ำน   
รวม 400 คน 
 

 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนนักเรียน
ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนในพ้ืนท่ี
ต ำบลแมส่ำบร้อย
ละ 80 ไม่เป็น 
โรคหนอนพยำธ ิ

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  

ส ำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 
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 โครงกำรจดังำนสตรอว์เบอรร์ี
และของดีอ ำเภอสะเมิง  
 
 
 
 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ.2561 – 2564) 

เพื่อเป็นกำรสนบัสนุน
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
จัดกิจกรรมอันเป็น
กำรประชำสัมพันธ์
กำรท่องเที่ยวของ
อ ำเภอสะเมิง เป็นกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอสะเมิง
ให้มีกำรจัดงำนสตรอว์
เบอร์รีและของดี
อ ำเภอสะเมิงประจ ำป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนครั้ง 
ในกำรจัดงำน
สตรอว์เบอร์รี
และของดี
อ ำเภอสะเมิง 

ระบบเศรษฐกิจ 
มีเงินหมุนเวียน 
จ ำนวนนักท่อง 
เที่ยวเพิ่มมำกขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  

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 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บำท) 

2562 
 (บำท) 

2563 
 (บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรติดตั้งโคมไฟถนน 
(ไฟกิ่ง) ชนิดกิ่งเดี่ยวบนถนนสำย
ทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8  ต.แมส่ำบ 
เชื่อมบ้ำนกิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 

เพื่อควำม
ปลอดภัยในกำร
เดินทำงของ
ประชำชนตอน
เวลำกลำงคืน 
 
 

ติดตั้งเสำและโคมไฟถนน 
(ไฟกิ่ง) 
สูง 6 เมตร  
จ ำนวน 63 ต้น  
ระยะทำง 3 ช่วง  
ช่วงละ 600 ม. 
รวมเป็น 1,800 ม. 
 

 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ข้ำมล ำน้ ำ บนถนนสำย
ทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8  ต.แม่สำบ 
เชื่อม บ้ำนกิ่วเสือ  ม.7 ต.ยั้งเมิน  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
 
 
 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 
 
 

1.สะพำนข้ำมล ำน้ ำ 
แม่สำบ ขนำดกว้ำง 7 ม.  
ยำว 22 ม. 
 
2.สะพำนข้ำมล ำน้ ำ 
แม่พร้ำว (แม่ป้ำว) 
ขนำดกว้ำง 7 ม.  
ยำว 12 ม. 
 

 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จ ำนวน
สะพำนท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

แบบ ผ.03 



(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 

3.สะพำนข้ำมล ำน้ ำ 
แม่แขะ  ขนำดกว้ำง 7 ม.  
ยำว 18 ม. 
 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนขุนสำบ ม.6 –  
บ้ำนนำกู่ ม.9 – หย่อมบ้ำนผำยอง 
ม.9 ต.แม่สำบ เชื่อมบ้ำนปำงขุม  
ม.1 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 
 
 

ถนน คสล.เชื่อมระหว่ำง
ต ำบล กว้ำง 6 เมตร  
หนำ 0.15  เมตร 
(ช่วงที่ 1 ขุนสำบ-นำกู่) 
ยำว 164 เมตร 
(ช่วงที่ 2 ขุนสำบ-นำกู่) 
ยำว 2,600 เมตร 
(ช่วงที่ 3 ขุนสำบ-นำกู่) 
ยำว 908 เมตร 
(ช่วงที่ 4 นำกู่-ผำยอง) 
ยำว 950 เมตร 
(ช่วงที่ 5ผำยอง-ปำงขุม) 
ยำว 5,000 เมตร 
 

 6,264,000 6,264,000 6,264,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 –  
บ้ำนอมลอง ม.2 ต.แม่สำบ เช่ือม 
บ้ำนอังคำย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมงิ  
จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 

ถนน คสล.เชื่อมระหว่ำง
ต ำบล กว้ำง 6 เมตร  
ยำว  7,361 เมตร 
หนำ 0.15  เมตร 

 13,050,000 13,050,000 12,324,420 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 



5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนปำงเตมิ  ม.4  –  
บ้ำนทุ่งยำว  ม.10 – บ้ำนขุนสำบ 
ม.6  ต.แมส่ำบ เช่ือมบ้ำนปำงขุม 
ม.1  ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 

ถนน คสล.เชื่อมระหว่ำง
ต ำบล กว้ำง 6 เมตร  
ยำว  520 เมตร 
หนำ 0.15  เมตร 
(ปำกซอย อบต.–หนองน้ ำ) 

 2,714,000 2,714,000 2,714,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 – หย่อม
บ้ำนขุนอมลอง ม.9  ต.แม่สำบ 
เชื่อมบ้ำนกิ่วเสือ ม.7  ต.ยั้งเมิน  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 

ถนน คสล.เชื่อมระหว่ำง
ต ำบล กว้ำง 6 เมตร  
ยำว  2,100 เมตร 
หนำ 0.15  เมตร 
(แยกขุนอมลอง–หมู่บ้ำน) 

 5,742,000 5,220,000 5,220,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 –  
บ้ำนนำกู่ ม.9 – หย่อมบ้ำนผำยอง  
ม.9  ต.แมส่ำบ เช่ือมบ้ำนปำงขุม 
ม.1  ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 
 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 

ถนน คสล.เชื่อมระหว่ำง
ต ำบล กว้ำง 6 เมตร  
ยำว  3,200 เมตร 
หนำ 0.15  เมตร 
(แยกขุนอมลอง–นำกู่) 

 5,220,000 5,220,000 6,264,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 



8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
สำยทำงบ้ำนปำงเตมิ  ม.4  – 
 บ้ำนงำแมง  ม.3 ต.แมส่ำบ   
เชื่อมบ้ำนกองขำกน้อย ม.8 
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2651-2561) 
 

เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง
ของประชำชน 

ถนน คสล.เชื่อมระหว่ำง
ต ำบล กว้ำง 6 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร 
(ช่วงที่ 1) 
ยำว  1,500 เมตร 
(ช่วงที่ 2) 
ยำว 855 เมตร 
(สะพำนหัวโต้ง – สำมแยก 
บ้ำนศรีอร) 

 7,830,000 7,830,000 4,463,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)        

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 โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง 
คสล. ฝำยท่ำบัวนำค  
บ้ำนทุ่งยำว ม.10 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 
2564 หนำ้ 186 รำยกำร
ล ำดับที่ 21)  

เพื่อสร้ำงล ำเหมือง
คอนกรีตเสริม
เหล็กส่งน้ ำเข้ำ
พื้นที่กำร เกษตร 

ล ำเหมือง คสล. 
ปำกกว้ำง 1 เมตร 
ท้องกว้ำง 0.80 เมตร 
ยำว 3,000 เมตร 

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

เกษตรกรมีน้ ำ
เพียงพอต่อ
กำรท ำเกษตร 
กรรม 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบำ้น 
อมลอง ม.2 
 
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 
2564 หนำ้ 191 รำยกำร
ล ำดับที่ 36) 
 

เพื่อให้นักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนอมลองมี
อำคำรสถำนท่ี ท่ี
เหมำะสมในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนมีพัฒนำกำร 
ที่ด ี

อำคำรเรยีน ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 1 หลัง  
(ตำมแบบกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น) 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อำคำรที่
ก่อสร้ำง 

พัฒนำกำรเด็ก
ดีขึ้นจำกกำรที่
มีควำมพร้อม
ด้ำนอำคำร
สถำนท่ี 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ.05 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)        

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 ก่อสร้ำงสะพำน คสล.  
ข้ำมล ำน้ ำแม่สำบ  ม.8 
(ทำงเข้ำหมู่บ้ำน)   
พิกัด N 18.94220  
       E 98.67160 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน 

สะพำน คสล. 
กว้ำง 7 เมตร  
ยำว 22 เมตร  

  1,700,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

2 ก่อสร้ำงสะพำน คสล.  
ข้ำมล ำน้ ำแม่พร้ำว  ม.8 
(สนำมฟุตซอล)   
พิกัด N 18.95005  
       E 98.65973 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน 
 

สะพำน คสล. 
กว้ำง 7 เมตร  
ยำว 12 เมตร  

  1,100,000  ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง  

กองช่ำง 

แบบ ผ.05 



3 ก่อสร้ำงสะพำน คสล.  
ข้ำมล ำน้ ำแม่แขะ ม.8 
(ทำงไปนำกู่)   
พิกัด N 18.95307 
       E 98.65574 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน  

สะพำน คสล. 
กว้ำง 7 เมตร  
ยำว 18 เมตร  

   1,400,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง  

กองช่ำง 

4 ก่อสร้ำงสะพำน คสล. 
ข้ำมล ำห้วย  ม.8 
(ทำงไปอมลอง)   
พิกัด N 18.95345  
       E 98.65233 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน  

สะพำน คสล. 
กว้ำง 7 เมตร  
ยำว 6 เมตร  

   500,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง  

กองช่ำง 

5 โครงกำรปรับปรุงผิวทำงจรำจร
คอนกรีตเดมิโดยกำรปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โอเวอรเ์ลย์)  
ถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนงำแมง 
ม.3 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564) 
 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน 

ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนำดกว้ำง 4 เมตร  
ยำว 500 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร 

 940,000 940,000 940,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 



6 โครงกำรปรับปรุงผิวทำงจรำจร
คอนกรีตเดมิโดยกำรปูแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โอเวอรเ์ลย์)  
ถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งยำว  
ม.10 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อควำมสะดวก 
ปลอดภัย ในกำร
เดินทำงของ
ประชำชน 

ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนำดกว้ำง 4 เมตร  
ยำว 1,500 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร 

 2,820,000 2,820,000 2,820,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. 
(ล ำเหมืองหลวง)  ฝำยยำว  
บ้ำนทุ่งยำว ม.10 
 
 
 
(เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 – 2564) 
 

เพื่อสร้ำงล ำเหมือง
คอนกรีตเสริม
เหล็กส่งน้ ำเข้ำ
พื้นที่กำร เกษตร 

ล ำเหมือง คสล. 
ปำกกว้ำง 1 เมตร 
ท้องกว้ำง 0.80 เมตร 
ยำว 3,000 เมตร 

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

เกษตรกรมีน้ ำ
เพียงพอต่อ
กำรท ำ
เกษตรกรรม 

กองช่ำง 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
ที ่

 
แผนงำน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
 

 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1. กำรศึกษำ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
(นอกบัญชีฯ) 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

ตู้เอกสำรเหล็ก แบบช้ันโล่ง 40 ช่อง  
(ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง) 
- ผลิตจำกเหล็กพ่นสีเทำ 
- ขนำด 92 x 31.1 x 180.5 ซม.  
-ควำมจุ 40 แฟ้ม 
-มีล้อสำมำรถเลื่อนได ้
- จ ำนวน 4 ตู้ 
 

 14,000   กองศึกษำ 

2. บริหำรงำนท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
(นอกบัญชีฯ) 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

ตู้เอกสำรเหล็ก แบบบำนเลื่อนทึบ  
(ตู้บำนเลื่อนทึบ 4 ฟุต) 
- ผลิตจำกเหล็กพ่นสีเทำ 
- ขนำด 118.4 x 40.6 x 87.4 ซม. 
- มีชั้นในตู้ 2 แผ่นช้ัน 
- บำนประตสูำมำรถเลื่อนได้ พร้อม 
  กุญแจล็อกได ้
- บำนประตูแบบทึบเหล็กล้วน 
- จ ำนวน 2 ตู้ 
 
 

 5,800   กองคลัง, 
ส ำนักปลดั 

แบบ ผ.08 



3. สังคมสงเครำะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
(นอกบัญชีฯ) 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

ตู้เอกสำรเหล็กแบบบำนเลื่อนกระจก  
(ตู้บำนเลื่อนกระจก 4 ฟุต) 
- ขนำด 118.4 x 40.6 x87.4 ซม. 
- มีชั้นในตู้ 2 แผ่นช้ัน 
- บำนประตสูำมำรถเลื่อนได้ พร้อม 
  กุญแจล็อคได ้
- บำนประตูแบบกระจก 
- จ ำนวน 1 ตู้ 
 

 3,200   กองสวัสดิกำร 

4. บริหำรงำนท่ัวไป, 
กำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
   (นอกบัญชีฯ) 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

เก้ำอี้แถวโพลี ชนิด 4 ที่น่ัง 
- โครงสร้ำงเหล็กยำว 
- เปลือกเป็น โพลโีพพีลิน  จ ำนวน 4 ที่น่ัง 
- ปลำยขำมียำงปรับพื้นท่ี 
- ขนำด 205 x 51 x 78 ซม. 
- จ ำนวน 5 แถว  
 

 12,500   ส ำนักปลดั,
กองศึกษำ 

5. บริหำรงำนท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำนฯ 
   (นอกบัญชีฯ) 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

เก้ำอี้ท ำงำน 
- มีโครงเหล็กบุฟองน้ ำหุ้มด้วยหนงัเทียม 
- มีที่เท้ำแขน 
- มีพนักพิง 
- มีโช๊คสำมำรถปรับขึ้น-ลงได ้
- สำมำรถสวิงหลังได ้
- ขนำด 60 x 60 x 89 ซม. 
- จ ำนวน 2 ตัว 
 

 3,200   กองคลัง 

6. บริหำรงำนท่ัวไป, 
กำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กำรเกษตร 
(นอกบัญชีฯ) 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

รถเข็นลำกพ่วง ๒ ล้อมอเตอรไ์ซค ์ 
- ชนิด ๓ เพลำ ๒ ขำตั้ง 
- จ ำนวน ๒ คัน 
 
 

 ๕,๗00   ส ำนักปลดั,
กองศึกษำ 



7. บริหำรงำนท่ัวไป, 
กำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง 
(นอกบัญชีฯ) 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

บันไดอลมูิเนียมแบบพับ 
- บันไดอลูมเินียมทรง A จ ำนวน ๑๑ ช้ัน 
- ขึ้นลงได้ ๑ ทำง 
- สูงขณะพับ 332 ซม. สูงขณะกำง 
  328 ซม. 
- จ ำนวน ๒ ตัว 
 

 4,100   ส ำนักปลดั,
กองศึกษำ 

8. บริหำรงำนท่ัวไป, 
กำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งำนบ้ำน
งำนครัว 

 

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง  
(ตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ 61) 
- เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 
- เครื่องยนต์นำดไม่น้อยกว่ำ 1.4  
  แรงม้ำ 
- ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30ซซี ี
- พร้อมใบมีด 
- จ ำนวน 2 เครื่อง 
 

 19,000   ส ำนักปลดั,
กองศึกษำ 

9. บริหำรงำนท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล
แบบท่ี 1  
- จ ำนวน 1 เครื่อง 
(ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
2561 รำยกำรที่ ๘) 
 

 22,000   กองคลัง 
 

10. บริหำรงำนท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส ำหรบังำน
ประมวลผลแบบท่ี 1  
- จ ำนวน 1 เครื่อง 
(ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
2561 รำยกำรที่ 13) 
 

 
 

21,000   ส ำนักปลดั 



11. อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน  
- จ ำนวน 1 ตู้ 
(ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
2561 รำยกำรที่ 10.16) 
 

 5,500   กองช่ำง 

12. อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล  
ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 
- จ ำนวน 1 ตัว 
(ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
2561 รำยกำรที่ 5.4.2) 
 

 19,300   กองช่ำง 

13. กำรศึกษำ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 
ขนำด 4,500 ANSi Lumens 
- จ ำนวน 1 เครื่อง 
(ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
2561 รำยกำรที่ 5.3.2) 
 

 54,400   กองศึกษำ 

14. บริหำรงำนท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต. 

โพเดียม หรือ แท่นยืนบรรยำย 
- แป้นวำงเอกสำร ท ำจำกไม้จริงท ำสี  
  ขนำดกว้ำง 43 ซม. ยำว 48 ซม. 
- ฐำนและโครงเสำ ท ำจำกไม้จริงท ำส ี
- ควำมสูงจำกพ้ืนถึงแป้นวำงเอกสำร  
  120 ซม 
 

 20,000   ส ำนักปลดั 

 


