
- 1 - 
 

 
 

 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

การเปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 

เทศบาลเมืองแมโ่จ ้
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



- 2 - 
 

สารบัญ 
 
  หน้า 

  บันทึกหลักการและเหตุผล 3 

  บทน า 5 

  รายการเปล่ียนแปลง 6 

   การเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 7 

   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.01) 15 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 19 



- 3 - 
 

หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)        
การเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี  16 มิถุนายน 2563  ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้  ในคราวประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งท่ี 5/2563  เมื่อวันท่ี  15  กันยายน  2563 และผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันท่ี   16 กันยายน  2563  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย  รวมท้ังวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ในการแก้ไขปัญหา 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว  นั้น 

  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นท่ี บริบททางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลง  
ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลเมือง
แม่โจ้  ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งได้ก าหนดแผนงาน การ
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้  จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้น ท่ี เป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น   เพื่ อ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่ น                     
มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง  มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  สามารถแก้ไขปัญหา 
ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  ท้ังนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)         
พ.ศ. 2561  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) การเปล่ียนแปลง  
ครั้งท่ี 1/2563 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี พร้อมกันนี้ยังเป็นการเช่ือมโยง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น 
ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากท่ีสุด 

 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 
ข้อ 22/1  ดังนั้น  เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) การเปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2562 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุ 
ผลส าเร็จต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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กฎหมาย ระเบียบ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
   ข้อ 4 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ         
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้                       
  ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประซาซน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง          
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย        
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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บทน า 

1.  ความหมายของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง 

1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงแม่โจ้ ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี 

2.  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเทศบาลเมืองแม่โจ้        
อย่างเป็นภาพรวม 

3.  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
   ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประซาซน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง          
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย        
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

4.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง 

1.  เทศบาลเมืองแม่โจ้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้แล้ว 

2.  สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี 

3.  เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ใช้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเปลีย่นแปลง  
ครัง้ที ่1/2563 
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รายการเปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1/2563 
ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 

 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 4.00-8.00 เมตร ยาว 
272 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,632 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณซอย 11 หมู่ท่ี 3 
ต.หนองหาร) 

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 4.00-8.00 เมตร ยาว 
272 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,632 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณซอย 11 ชุมชนป่า
ขาม  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหาร) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตี
เส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00-
8.00 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,632 ตารางเมตร  

เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตี
เส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00-
8.00 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,632 ตารางเมตร  

งบประมาณ 
ปี 2565 = 572,000บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 637,000บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 20 ล าดับท่ี 
21)  
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ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 
 

เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร 
(สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้าน
ลุงสม ค าสุก หมู่ท่ี 3 ต.หนอง
หาร) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร 
(สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้าน
ลุงสม ค าสุก หมู่ท่ี 3 ชุมชนห้วย
เกี๋ยง ต.หนองหาร) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
225 ตารางเมตร 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
225 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
ปี 2565 = 148,000 บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 138,000บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 
24)  
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ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 

 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 405 เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณเลียบซอยข้างร้านอ้อม
เมืองค้าไม้-ส่ีแยกทางไปหมู่บ้าน
สมหวัง หมู่ท่ี 5 ต.หนองหาร) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 405 เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณเลียบซอยข้างร้านอ้อม
เมืองค้าไม้-ส่ีแยกทางไปหมู่บ้าน
สมหวัง  ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 หมู่
ท่ี 5 ต.หนองหาร) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 405 
เมตร 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 405 
เมตร 

งบประมาณ 
ปี 2565 = 1,296,000บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 1,398,000บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 
24) 
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ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 
 

เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 130 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณซอย 5  หมู่ท่ี 6 ต.
หนองหาร) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 130 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณซอย 5 ชุมชนทุ่ง
ป่าเก็ด หมู่ท่ี 6 ต.หนองหาร) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
130 ตารางเมตร 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
130 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
ปี 2565 = 85,000บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 79,000บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 
26) 
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ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 

 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เม
จร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,168 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างซอยบ้านลุงนวล หมู่ท่ี 11 
ต.หนองหาร) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เม
จร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,168 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างซอยบ้านลุงนวล ชุมชนไร่
สหกรณ ์หมู่ท่ี 11 ต.หนองหาร) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ    
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ    
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,168 ตารางเมตร 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,168 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
ปี 2565 = 760,000บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 713,000 บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 49 ล าดับท่ี 
107) 
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ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 

 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
6. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 258 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,032 
ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณถนนซอยบ้านแม่ป๋ัน หมูท่ี 
10 ต.ป่าไผ่) 

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 258 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,032 
ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณถนนซอยบ้านแม่ป๋ัน  
ชุมชนหล่ิงมื่น หมูท่ี 10 ต.ป่าไผ่) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตี
เส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,032 ตารางเมตร 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตี
เส้นจราจร ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,032 ตารางเมตร  

งบประมาณ 
ปี 2565 = 362,000บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 403,000บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 55 ล าดับท่ี 
123) 
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ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 

 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
7. โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน กว้าง 
10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร 
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณท่ีดิน
หมู่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองจ๊อม) 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน กว้าง 
10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร 
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณท่ีดิน
หมู่บ้าน  ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ 4  
ต.หนองจ๊อม) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อก่อสร้างอาคารห้องประชุม 
เพื่อใช้จัดกิจกรรมหมู่บ้าน 

วัตถุประสงค์ 
สร้างอาคารห้องประชุม เพื่อใช้จัด
กิจกรรมหมู่บ้าน 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ช้ัน กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 13.00 เมตร 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ช้ัน กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 13.00 เมตร 

งบประมาณ 
ปี 2565 = 1,250,000บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 2,340,000บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีอาคารห้องประชุม 
เพื่อใช้จัดกิจกรรมหมู่บ้าน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีอาคารห้องประชุม 
เพื่อใช้จัดกิจกรรมหมู่บ้าน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 
36) 
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ล าดับ รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 

 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
8. โครงการเปล่ียนฝารางระบายน้ า 

คสล. ท้ังสองข้างทาง กว้างเฉล่ีย 
0.50 ยาว 141 เมตร หนา 
0.15 เมตร สองข้าง (สถานท่ี
ด าเนินการ บริเวณถนนสายเช่ือม
เทศบาลต าบลหนองจ๊อม-โรงเรียน
เนตรหงส์-นายเกษ หมู่ 5 ต.ป่าไผ่) 

โครงการเปล่ียนฝารางระบายน้ า 
คสล. ท้ังสองข้างทาง กว้างเฉล่ีย 
0.50 – 0.70 ยาว 147 เมตร 
ห น า  0 . 1 5  เ ม ต ร  สอ ง ข้ า ง 
(สถานท่ีด าเนินการ บริเวณถนน
สายเช่ือมเทศบาลต าบลหนองจ๊
อม-โรงเรียนเนตรระหงษ์-นายเกษ 
ชุมชนแม่ดู่ หมู่ 5 ต.ป่าไผ่) 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการท่ีได้ส ารวจสถานท่ี
ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อปรับ
ขนาด ปริมาณงานให้
เหมาะสม และเปล่ียนแปลง
ปีงบประมาณ เพื่อให้รองรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ 
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้าหมาย 
เปล่ียนฝารางระบายน้ า คสล. ท้ัง
สองข้างทาง กว้างเฉล่ีย 0.50 
ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สองข้าง 

เป้าหมาย 
เปล่ียนฝารางระบายน้ า คสล. ท้ัง
สองข้างทาง กว้างเฉล่ีย 0.50 – 
0.70 ยาว 147 เมตร หนา 
0.15 เมตร สองข้างอ 

งบประมาณ 
ปี 2565 = 360,000 บาท 

งบประมาณ 
ปี 2564 = 400,000บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 23 ล าดับท่ี 
32) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) การเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  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  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       8 6,392,000   8 6,392,000 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

รวม       8 6,392,000   8 6,392,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

แผนงานเกษตร             

รวม             
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ยุทธศาสตร์ 

 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  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  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต             

แผนงานสาธารณสุข             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

แผนงานการศึกษา             

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

แผนงานงบกลาง             

รวม             

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

            

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

รวม             
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ยุทธศาสตร์ 

 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  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  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

แผนงานการเกษตร             

รวม             

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

            

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           
  

แผนงานเคหะและชุมชน             

รวม             

7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน   

            

แผนงานรักษาความสงบภายใน             

รวม             

รวมทั้งสิ้น     
  

8 6,392,000   8 6,392,000 
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(ยุทธศาสตร์เมืองแม่โจ)้ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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แบบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสนัทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน    

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 4.00-8.00 เมตร 
ยาว 272 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,632 ตารางเมตร 
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณซอย 
11 ชุมชนป่าขาม  หมู่ท่ี 3 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00-8.00 
เมตร ยาว 272 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,632 ตาราง
เมตร 

   637,000  ร้อยละ
ระยะทา
งของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐา
น 

1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 75 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 225 
ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้าง 
บริเวณหน้าบ้านลุงสม ค าสุก 
หมู่ท่ี 3 ชุมชนห้วยเกี๋ยง ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 225 
ตารางเมตร 

   138,000  ร้อยละ
ระยะทา
งของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐา
น 

1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.62 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 405 
เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณเลียบซอยข้างร้าน
อ้อมเมืองค้าไม้-ส่ีแยกทาง
ไปหมู่บ้านสมหวัง  ชุมชน
สหกรณ์นิคม 1 หมู่ท่ี 5 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.62 
เมตร ยาว 405 
เมตร 

   1,398,000  ร้อยละ
ระยะทา
งของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐา
น 

1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 52 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 130 
ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณซอย 5 ชุมชนทุ่งป่า
เก็ด หมู่ท่ี 6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 52 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
130 ตาราง
เมตร 

   79,000  ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
4.00 เมจร ยาว 292 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,168 ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างซอยบ้านลุงนวล 
ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ท่ี 11 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 292 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,168 ตาราง
เมตร 

   713,000  ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
258 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,032 ตารางเมตร 
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณถนน
ซอยบ้านแม่ป๋ัน  ชุมชนหล่ิง
มื่น หมูท่ี 10 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 438 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,752 
ตารางเมตร 

   403,000  ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 

1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 
13.00 เมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณท่ีดินหมู่บ้าน  
ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ 4  ต.
หนองจ๊อม) 

เพื่อไว้บริการสาธารณะ
แกม่ชนแพะป่าห้า และ
ชุมชนใกล้เคียง 

ก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
คสล. 2 ช้ัน 
กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 
13.00 เมตร 

   2,340,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 

100% 

ชุมชนมีอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อ
ใช้กิจกรรมบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการเปล่ียนฝารางระบาย
น้ า คสล. ท้ังสองข้างทาง 
กว้างเฉล่ีย 0.50 – 0.70 
ยาว 147 เมตร หนา 0.15 
เมตร สองข้าง (สถานท่ี
ด าเนินการ บริเวณถนนสาย
เช่ือมเทศบาลต าบลหนองจ๊
อม-โรงเรียนเนตรหงส์-นาย
เกษ ชุมชนแม่ดู่ หมู่ 5  
ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

เปล่ียนฝาราง
ระบายน้ า 
คสล. ท้ังสอง
ข้าง กว้าง
เฉล่ีย 0.50-
0.70 ยาว 
147 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

   400,000  ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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