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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2..การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว.. 
1.ยุทธศาสตร์...การขจัดความยากจน พัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม.. 
แผนงานการเกษตร (00320) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั   
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2564(บาท) 

1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
การเกษตร ประจำตำบลสัน
มะเค็ด  

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดฯ 

คณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อ
การเกษตร ประจำตำบล
สันมะเค็ด 

- 20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

1 โครงการ คณะกรรมการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
การเกษตร ประจำตำบลสัน
มะเค็ด 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพหลกัสูตรฝาชีแฟนซี  

เพือเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในตำบลสัน
มะเค็ด 

- - 20,000 
งบ เทศบาล 

- - 1 โครงการ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้า
เชือกมัดฟาง 

เพือเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในตำบลสัน
มะเค็ด 

- - 20,000 
งบ เทศบาล 

- - 1 โครงการ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย 

 
- 

- 20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

1 โครงการ ประชาชนเข้าใจหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 

5 โครงการฝึกอาชีพยุวเกษตร เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้าน
การเกษตรแก่เยาวชนใน
ตำบลสันมะเค็ด 

เยาวชนกลุ่มเปา้หมาย - - 20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

1 โครงการ เยาวชนในตำบลสันมะเค็ดมี
ความเข้าใจการประกอบอาชพี
เบื้องต้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร
ตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรใน
ตำบล 
สันมะเค็ด 

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย - - 20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

1 โครงการ เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร
ที่ถูกต้องมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
2.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวชีว้ัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอย 9 หมู ่1 เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอย 9 1 จุด - - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ สัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำท่าแพ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างพนังกั้นน้ำท่าแพ 1 จุด -- -  - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 เพื่อน้ำอุปโภคบริโภค ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 จุด - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำอุปโภคบริโภค กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนา้วดัหมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย
หน้าวัด 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ สัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู ถนนสาย
หนองเป็ด หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
ถนนสายหนองเป็ด 

 - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ซอย 6 หมู่ที่ 1 เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
ถนนสายหนองเป็ด หมู่ที่ 1 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 เพื่อใช้จัดกิจกรรม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกลำเหมืองท่าแพ- 
กว๋าวโท้งหมู่ที่ 1 

เพื่อการเกษตร ขุดลอกลำเหมืองท่าแพ-กวา๋วโท้ง - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ หมู่ที ่1 เพื่อกักเก็บนำ้
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายทดน้ำ 1 จุด - - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 เพื่อน้ำอุปโภคบริโภค ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ - - 100,000 
งบ เทศบาล 

 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีน้ำอุปโภคบริโภค กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ข้าง
หอประชุม -ลำเหมืองปู่โตะ๊ หมู่ที ่2 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ข้าง
หอประชุม -ลำเหมืองปู่โตะ๊ 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
2.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวชีว้ัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการถมหินคลุกตำบลสันมะเค็ด เพื่อแก้ปัญหาการ
สัญจรในช่วงฤดูฝน 

ถนนในหมู่บ้านตำบล
สันมะเค็ด 

50,000 
งบ เทศบาล 

50,000 
งบ เทศบาล 

50,000 
งบ เทศบาล 

50,000 
งบ เทศบาล 

50,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ สัญจร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสม.  
ซอย 1 , ซอย สันปา่ก่อ หมู่ที ่4 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 1 ยาว 210 ม. 300,000 
งบ เทศบาล 

300,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ สัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรอบวดั
สันต้นดู่ หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอยรอบวัดสันต้นดู่ 
ยาว 150 ม. 

300,000 
งบ เทศบาล 

300,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ สัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายฌา
ปนสถานสันต้นดู่ หมู่ที่ 4,     หมู่ 16 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ถนนทางเข้าสุสาน ยาว 
120ม. 

250,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ สัญจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยฌาปน   
สถานสันต้นแฟน   

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอยฌาปนสถานสันต้น
แฟน ยาว 560 ม.(ทิศ
เหนือ) 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ สัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 4 เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 
บ่อ 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชน กองช่าง 

18 โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 ,หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

วางท่อขนาด 40 ซม. 
 X 1.00 ม. 

- 50,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจร 

กองช่าง 

19  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่
ที่ 19 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 9 ยาว 300 ม. 
กว้าง 4 เมตร 

400,000 
งบ เทศบาล 

400,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย 13 
หมู่ที่ 14 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 13 400,000 
งบ เทศบาล 

400,000 
งบ เทศบาล 

- -- - 1โครงการ มีความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14  
หมู่ที่ 16 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 14  ยาว 40 ม.
กว้าง 4 ม. 

90,000 
งบ เทศบาล 

90,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวชีว้ัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  

2561 
(บาท) 

 
2562 
(บาท) 

 
2563 
(บาท) 

 
2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
8 , ซอย 11 , ซอย  12 , ซอย 
13 หมู่ที่ 5 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 8 , ซอย 11 , ซอย 
12 , ซอย 13 

500,000 
งบ เทศบาล 

500,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1
โครงการ 

มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
7   หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 7 ยาว 300 ม. 200,000 
งบ เทศบาล 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1
โครงการ 

มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
6  หมู่ที ่15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 6 ยาว 100 ม. 
กว้าง4 เมตร 

200,000 
งบ เทศบาล 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1
โครงการ 

มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
3/1 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 3/1 ยาว 100 ม.  
กว้าง 3.5 เมตร 

150,000 
งบ เทศบาล 

150,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1
โครงการ 

มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
5 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 5 ยาว 100 ม. 
กว้าง 4 เมตร 

200,000 
งบ เทศบาล 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1
โครงการ 

มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 9, หมู่ที ่15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 9 ,  ยาว 200 ม. 
กว้าง4 เมตร 

300,000 
งบ เทศบาล 

300,000 
งบ เทศบ 

- - - 1
โครงการ 

มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 4 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 4 ยาว 100 ม. กว้าง  
4 เมตร 

200,000 
งบ เทศบาล 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
3 , ซอย 1 ซ.3/1 ,ซ.3/3,ซ.3/4 
, ซ.1/1 , ซ.4/1 หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซ .1,ซ. 3 ยาว 400 ม. 
กว้าง 4 เมตร 

300,000 
งบ เทศบาล 

300,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 ซอย 1 หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 1 ยาว 184 ม. กว้าง  
4 เมตร 

250,000 
งบ เทศบาล 

250,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 
 หมู่ที่ 9 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 6 ยาว 160 ม.  
กว้าง 4 เมตร 

- - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3  
หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 3 ยาว 230 ม.  
กว้าง 4 เมตร 

- - - 350,000 
งบ เทศบาล 

 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5  
หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 5 ยาวรวม 213 
ม.  
กว้าง 4 เมตร 3 เมตร 

- - - - 300,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6  
หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 6 ยาว 98 ม.  
กว้าง 4 เมตร 

- - - - 300,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 
หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 8 ยาว 68 ม.  
กว้าง 3 เมตร 

- 30,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8  
ซอย 9 หมู่ที่ 9  

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 9 ยาวรวม 219 
ม. กว้าง 4 เมตร,3 
เมตร 

- - - 300,000 
งบ เทศบาล 

-- 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 10, หมู่ที ่15 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 10,  ยาว 200 
ม.  
กว้าง 4 เมตร 

- - 300,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 , 
2 , 5 ,4 , 6 เช่ือม 8 ,7 เช่ือม 9  หมู่
ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 1 , 2 , 5 , 4, 
6,8 ,7 เช่ือม 9 

- 350,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนขึ้น
พระบาทตากผ้า  หมู่ที่ 8 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ถนนทางขึ้นพระบาท
ตากผ้า  
กว้าง 5 ม. 

- 350,000 
งบ เทศบาล 

- - 350,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย 1 
หมู่ที่ 11 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 1 ยาว 60 ม.  
กว้าง 3.5 ม. 

300,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
ซอย 3 เช่ือมฝายวังฮู  หมู่ที่ 17 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ซอย 1 ยาว 50 
ม.,ซอย 3 ยาว 200 
ม. 

- - - - 350,000 
งบเทศบาล 

1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 , 
2 ,3 ,4 ,9 , 10  หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ซอย 1 , 3 , 4 , 9 ,2 
,10 

350,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 9 , ซอย 4 หมู่ที่ 13 
ถนนสายสันขมิ้น  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ซอย 9 ,ซอย 4  
กว้าง 4 เมตร 

- 300,000 
งบเทศบาล 

- 300,000 
งบเทศบาล 

-- 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

44 โครงการติดตั้งไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน
และฌาปนสถาน ม.3 

เพื่อเพิ่มความสวา่ง
สร้างความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ซอย 3 , ซอยหนา้วัด
และหลังวัดสันมะเค็ด 

500,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1 โครงการ ประชาชนมีความปลอดภยั 
 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
ซอย 8 , ซอย 8/1 , 8/2 , 8/3  , 
ซอย 10 ,ซอย 12 ,ซอย 6/1 , 
ซอย 6/2  หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ซอย 1 ,ซอย 8 ,ซอย 
8/1 , 8/2 , 8/3  , 
ซอย 10 ,ซอย 12 ,
ซอย 6/1 ,ซอย 6/2 

- - 100,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

- 1โครงการ มีความสะดวกในการสัญจร กองช่าง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสระ,
หนองน้ำ, พื้นที่การเกษตรในพื้นที่
ตำบลสันมะเค็ด 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การประกอบอาชพี
แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร 

      - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าในการ
ประกอบอาชีพเกษตร 

กองช่าง 

 41 โครงการถมหินคลุกถนนการเกษตร 
พร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อการลำเลียง
ผลผลิตการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนการเกษตร 1 สาย    100,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีความสะดวกในการลำเลียง
พืชผลการเกษตร 

กองช่าง 

42 โครงการขุดลอกลำเหมืองและวางท่อ
สายกลาง(ถนนสายหลกั)  
ม.4 , ม.19  , ม.14 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำไหลเวียน
สะดวก 

ถนนสายกลางบ้าน 
ม.19 , ม.4 ม.14 

200,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ม.4 เช่ือม ม.5   

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4 
เช่ือม ม.5  1 สาย 

    500,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ การสัญจรที่สะดวก ,
ปลอดภัย 

    กองช่าง 

44 โครงการถมดินคันลำน้ำฮ่าง, 
 ลำเหมืองต่างๆในตำบล   

เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว,กันนำ้
เซาะตลิ่ง 

ถนนการเกษตร ลำนำ้, 
ลำเหมืองต่างๆ 

- - -  
- 

200,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ การสัญจรที่สะดวก ,
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4
5 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสาย ชร.2066  

เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจร 

ถนนสาย ชร.2066 - - - 500,000 
งบ 

เทศบาล 

- 1โครงการ การสัญจรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการสร้างแท้งค์เก็บ
น้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้เก็บน้ำในการ
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างสร้างแท้งค์เก็บ
น้ำประปาภูเขา ขนาด 5 X 
5 เมตร 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีปริมาณน้ำที่ใช้อุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

47 โครงการสร้างฝายทดน้ำ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ำ 
เพื่อกักเก็บนำ้ใช้ใน
การเกษตร 

ลำเหมืองฝายต่างๆ  
ม.1-19 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณรอบหนองบัว 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนรอบสระหนอง
บัว1 สาย 

- - - - 500,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัวยู ซอย 3    หมู่ที่ 9 

เพื่อการระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

รางระบายน้ำรูปตวัย ูซอย 
3  กว้าง 0.6 ม.X 500 ม. 
,ซอย 8  0.6 ม. X 100 
ม. 

- 
 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ การระบายที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้  
รูปตัวยู   ซอย 8 หมู่ที่ 9 

เพื่อการระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

รางระบายน้ำรูปตวัย ูซอย 
3  กว้าง 0.6 ม.X 500 ม. 
,ซอย 8  0.6 ม. X 100 
ม. 

- - - 100,000 
งบ 
เทศบาล 

- 1โครงการ  กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตพร้อมบ่อพกัน้ำ 
 หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
พร้อมบ่อพกัน้ำ 1 สาย 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1 โครงการ น้ำมาท่วมขัง กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนสาย 
คสล.วังฮู หมู่ 17 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนนสาย คสล.วังฮู 
หมู่ 17 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

 - 1 โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน 

เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 12 
เมตร 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1 โครงการ มีห้องสำหรับเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล.  หมู่ที่ 18 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด
ทางเดียว  จำนวน 2 จุด หมู่ที ่
18 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1 โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

55 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
เขียงนาลำเหมืองบ้านสันต้นดู่  
หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างเขียงนาลำเหมืองบา้น
สันต้นดู่  หมู่ที่ 3 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1 โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ 01 

แบบ ผ 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

56 โครงการขุดลอกลำเหมือง 
สายบวกแวด หมู่ที ่3 

เพื่อการเกษตร ขุดลอกลำเหมืองสายบวก
แวด 
 1 สาย 

- - 10,000 
งบเทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

57 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายรอบบา้น หมู่ที ่4 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 1 สาย - - 10,000 
งบเทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการขุดลอกลำเหมือง
ข้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6 บ้าน หว้ยเครือบ้า 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมืองข้างถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 
บ้าน หว้ยเครือบ้า 

- - 30,000 
งบเทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

59 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เข้าฌาปนสถาน หมู่ที ่2 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 1 สาย - - 500,000 
งบเทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 1 สาย  - - - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการขุดลอกลำเหมือง
สันยาว ม.8 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมือง  
1 สาย 

- - 80,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

62 โครงการขุดลอกลำเหมือง
เสียน้ำ ม.7 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมือง  
1 สาย 

- - 40,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการขุดลอก 
หนองบวกแวด หมู่ที่ 3 

กักเก็บน้ำเพือ่การเกษตร ขุดลอก 
หนองบวกแวด 

500,000 
งบเทศบาล 

- - -  1โครงการ การสัญจรที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขียง
นา หมู่ที่ 3 

กักเก็บน้ำเพือ่การเกษตร ก่อสร้างเขียงนา หมู่ที ่3 
1 จุด 

- 200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีปริมาณน้ำ
เพียงในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.    
ข้ามลำน้ำฮ่าง  บ้านกล้วยทราย
งาม ม.12 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ
ลำเลียงพืชผล/สินค้า
เกษตร 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 1 
แห่ง 

- - 10,000,000
หน่วยงานอื่น 

อบจ. 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลสัน
มะเค็ด 

เพื่อความเป็นระเบียบ
และสวยงาม 

ก่อสร้างสวนหย่อม/ปลูก
ต้นไม้ 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 50,000 
    งบ 
เทศบาล 

1โครงการ เทศบาลมีความ
ร่มร่ืน 

กองช่าง 

67 โครงการสูบน้ำฝาย ม.14 
 ม่อนดอยยิ้ม ร่องผักหนามเข้า
บ่อดินดำลงร่องขี้นา 

เพื่อใช้ในการทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างโรงสูบน้ำ 1 แห่ง 400,000 
งบ เทศบาล 

- - - 
 

- 
 

1โครงการ มีปริมาณน้ำ
เพียงในการทำ
การเกษตร  

กองช่าง 

68 โครงการขุดลอกห้วยปางโชค 
ห้วยบง ,ห้วยลึก 

เพื่อใช้ในการเกษตร ห้วยปางโชค ,ห้วยบง ,
ห้วยลกึ 

- 200,000 - - - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก
ขยะ 

เพื่อการคัดแยกขยะอยา่ง
เป็นระบบ ถูกสุขลกัษณะ 

โรงคัดแยกขยะแบบ
มาตรฐาน 

- - 300,000 
งบ เทศบาล 

300,000 
งบ 
เทศบาล 

- 1โครงการ การคัดแยกขยะ
อย่างมีระบบ  

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำรูปตัวยูบริเวณขา้งทาง 
ตั้งแต่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายที่มี
ประสิทธิภาพ 

ข้างทางหลวง ปากทางซอย 1 หมู ่
2 ยาว 120 เมตร กว้าง 1 เมตร  
ลึก 1 เมตร 

200,000 
งบ เทศบาล 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ การระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ/น้ำ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำรูปตัวย ูซอย 1 ไปด้านทิศ
ตะวันตก หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยูยาว 
400 เมตร  
กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร 

- - 300,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

72 โครงการขุดลอกลำเหมือง
ข้างอาคารอเนกประสงค์ 
 หมู่ 2 

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ลำเหมืองข้างอาคารอเนกประสงค์ 
ยาว 500 ม. กว้าง 1 เมตร ลกึ 1 
เมตร 

220,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

- 

 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ซอย 4 ถึง ซอย 5   
หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

ซอย 4 ถึง ซอย 5  หมู ่2 ยาว 
200 เมตร กวา้ง 1 เมตร ลึก 60 
ซม. 

150,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

150,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

- 

 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเข้าศาลพ่อบา้น หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอยเข้าศาลพ่อบา้น ยาว 300 ม. 
กว้าง 3.5 เมตร 

400,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

400,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

- 

 

1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยเข้าสู่หนองบวั 
หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอยเข้าหนองบวั ยาว 400 ม. 
กว้าง 3.5 เมตร 

- - - - 500,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสม. 
ซอย 1 ไปยังลำน้ำคาว  
หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ซอย 1 ไปยังลำน้ำคาว ยาว 
1,000 ม. กว้าง 3.5 เมตร 

- - - - 800,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 16   หมู่ที ่5 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16  
ยาว 25 เมตร 

90,000งบ 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10   หมู่ที ่5 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10  
ยาว 20 เมตร 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน
การเกษตรสายลำน้ำคาว 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนนการเกษตรสายลำ
น้ำคาว 

- - - - 900,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

80 โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ 
ซอย 6 หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกทางระบายน้ำ ซอย 6  
ยาว 80 ม.กว้าง 1 ม. ลึก 0.60 
ม. 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ การระบายน้ำที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6 เช่ือมซอยพระพุทธ
บาทตากผา้ 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 400 
เมตร กว้าง 4 เมตร 

- - - 400,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัว ย ูซอย 3 หมู่ที ่10 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู 
ซอย 3   

- 500,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 11  หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 ยาว 
1,000 ม. กว้าง 4 ม. 

- - - -400,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 4/1  หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/1 
ยาว 70 ม. 

100,000 
งบ เทศบาล 

400,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางขึ้นพระธาตุผากัปป ์ 

เพื่อสะดวกในการ สัญจร ก่อสร้างถนน คสล.ยาว 500 
เมตร กว้าง 4 เมตร 

500,000 
งบ เทศบาล 

500,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6/3 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6/3 
ยาว 80 ม.กว้าง 4 เมตร 

180,000 
งบ เทศบาล 

- - - 180,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ยาว 
80 ม. กว้าง 3.5 เมตร 

- 170,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 13 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสมล.ซอย 13 
ยาว 100 ม. กว้าง 3.5 เมตร 

180,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 8 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8  
กว้าง 3 ม. 

- - - 120,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 12 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 
กว้าง 3 ม. 

- 90,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 11 หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11  
กว้าง 3 ม. 

150,000 
งบ เทศบาล 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

91 โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั 

เพื่อระบายนำ้ ท่อ คสล.ขนาด 0.40×1.00 
ม.พร้อมบ่อพัก  

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 22 หมู่ที่ 16 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 22 
หมู่ที่ 16 

270,000 
งบ เทศบาล 

270,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 หลังพ่อบ้าน หมู่ที่ 
18 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

  
94 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 หมู่ที่ 18 

เพื่อความสะดวกใน
การ สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6 หมู่ที่ 18 

เพื่อสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 

80,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ ความปลอดภยัในการสัญจร กองช่าง 

96 โครงการขุดลอกลำเหมือง
ด้านหลังหมู่บ้าน(ด้านทิศ
เหนือและตะวันตก) หมู่ที ่19 

เพื่อมีน้ำใช้ใน
การเกษตร และ
ระบายนำ้ 

ขุดลอกลำเหมืองด้านหลัง
หมู่บ้าน ความยาว 2 กม. 

- 500,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ การระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ม.4 เช่ือม ม.11 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ถนนคสล.ม.4 - ม.11  - - 600,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ เพื่อความสะดวกในการ
ลำเลียงพืชผลการเกษตร 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุง/ขยาย
พื้นผิวจราจรถนนสายฮ่องแฮ ่

เพื่อการสัญจรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ขยายพื้นผิวสายคลองฮ่องแฮ่  
ม.5 และ ม.14 

500,000 
งบ เทศบาล 

500,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ เพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 

99 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.ข้างถนน สาย 1181  

เพื่อระบายนำ้ วางท่อ คสล.ขนาด 60 X 
100 

200,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ การระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพขึ้น 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำรูปตัวย ูลำเหมืองสายจอ
ป่าห้า 

เพื่อให้มีน้ำใน
การเกษตร 

ก่อสร้างรางระบายรูปตวัยู ลำ
เหมืองสายจอปา่หา้ 

200,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเทศบาล 

เพื่อใช้ปิดประกาศ
ประชาสัมพันธข์่าว
ต่างๆของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์  
กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 

-    20,000  
งบเทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

กองช่าง 

102 โครงการสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์อา่งเก็บน้ำหลง
พนัง 

เพื่อให้มีน้ำใน
การเกษตร 

ก่อสร้างโรงสูบน้ำ 1 แห่ง 500,000 
หน่วยงานอื่น 
 

- - - - 1โครงการ น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ 01 



47 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
     อื่นๆทีจ่ำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการขุดลอก ลำเหมอืงสาย
จอป่าหา้ หมู่ 15 

เพื่อให้มีน้ำในการเกษตร ลำเหมืองสายจอป่า
ห้า 

- - 80,000 
งบเทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเทศบาล 

เพื่อใช้ปิดประกาศ
ประชาสัมพันธข์่าวตา่งๆ
ของทางราชการ 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 

- 20,000  
งบเทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้ทราบ
ถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

กองช่าง 

105 โครงการสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์อา่งเก็บน้ำหลงพนัง 

เพื่อให้มีน้ำในการเกษตร ก่อสร้างโรงสูบน้ำ 1 
แห่ง 

500,000 
หน่วยงานอื่น 
 

- - - - 1โครงการ น้ำเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 9 

เพื่อการระบายน้ำ/เพือ่
การเกษตร 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 9 

- 200,000  
 

- - - 1โครงการ น้ำไหลสะดวก
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

107 โครงการขุดลอก สายหนา้บ้าน
ทิศตะวันออกพร้อมวางท่อ หมู ่
9 

เพื่อการระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ยาว 500 
เมตร ท่อขนาด 40 
ซม. จำนวน 3 ท่อ 

100,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

108 โครงการขุดลอกลำเหมืองบวก
ควายปา่กล้วย พร้อมวา่งท่อ 
หมู่ 9 

เพื่อการระบายน้ำ ขุดลอกลำเหมืองบวก
ควายปา่กล้วยยาว 
300 เมตร  
พร้อมวางท่อ 

80,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

109 โครงการวางท่อ คสล.อ่างเก็บ
น้ำหลงพนัง 

เพื่อการระบายน้ำ ท่อ คสล.ขนาด 60 
ซม. จำนวน 10 ท่อ 

80,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

110 โครงการวางท่อ คสล. ซอย 2 
 หมู่ 9 

เพื่อการระบายน้ำ วางท่อท่อขนาด 60 
ซม. จำนวน 8 ท่อ 

- 80,000 
งบเทศบาล 

- - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

111 โครงการขุดลอกลำเหมือง
หัวนา ผู้ช่วยก๋วน พร้อมวาง
ท่อ หมู่ 10 

เพื่อการระบายน้ำ  ขุดลอกลำเหมอืงยาว 100 
เมตร ท่อขนาด 40 ซม. 
จำนวน 3 ท่อ 

- - - 50,000 
งบเทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไหลสะดวก และมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

112 โครงการขุดลอกลำเหมือง
หัวนาพอ่หล้า พร้อมวางท่อ 
หมู่ 10 

เพื่อการระบายน้ำ  วางท่อ คสล.ยาว 200 
เมตร  
ท่อขนาด 40 ซม. จำนวน 
3 ท่อ 

- - - - 80,000 
งบเทศบาล 

1โครงการ น้ำไหลสะดวก และมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

113 โครงการวางท่อ คสล.หัวนา
นายวภิาส หมู่ 10 

เพื่อการระบายน้ำ  วางท่อ คสล.ท่อขนาด 40 
ซม. จำนวน 3 ท่อ 

- 
 

- - - 100,000 
งบเทศบาล 

1โครงการ น้ำไหลสะดวก และมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล.ฝายต้นมะขาม หมู่ 
10  

เพื่อการระบายน้ำ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ฝายต้นมะขาม 

- - - 60,000 
งบเทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไหลสะดวก และมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

115 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น ฝายต้นมะขาม 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น ฝายต้นมะขาม 

-   40,000 
งบเทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

116 โครงการวางท่อ คสล. 
(พร้อมหูช้าง) 

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตร เพื่อการ
ระบายนำ้ 

ม.1ซอยโชคชัย,ม.14 สาย
สันก่อม่วง,ม.15,ม.16หน้า
ร้านค้าชุมชนและหน้าตลาด
สด,ม.17, 
ม.10เช่ือม ม.13 

- - - - 100,000 
งบเทศบาล 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562(บา

ท) 
2563(บา

ท) 
2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัวยูข้างถนนสาย 1126  
ทิศตะวันออก หมู่ที่ 7 

เพื่อการระบายน้ำ ใช้น้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค 

ข้างถนนสาย 1126 หมู่ที่ 7  400,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ น้ำไหลสะดวก และมีน้ำไว้
ใช้อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างถนน  คสม. 
สายขมิ้น หมู่  13 

เพื่อใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสม. สายขมิ้น 
หมู่  13 

- 200,000 
งบเทศบาล 

- - - 1โครงการ การสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

119 โครงการวางท่อจุดปากทางสาย
หนองเป็ด-ป่าตึงทันใจ หมู ่13 

เพื่อระบายนำ้ป้องกัน
น้ำท่วม 

วางท่อปากสายหนองเป็ด-ปา่
ตึง ทันใจ หมู่ 13 

- 50,000  
งบเทศบาล 

- - - 1โครงการ การระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพัง เพื่อป้องกันดินถล่มทำ
ให้ตื้นเขิน 

ก่อสร้างพนังลำเหมือง , หนอง
น้ำสาธารณะในตำบล 

100,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ น้ำไหลสะดวก ป้องกัน
ตลิ่งพัง 

กองช่าง 

121 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนำ้ 
ห้วยปา่ลัน 

เพื่อใช้ในการเกษตร ขุดลอกอ่างเก็บนำ้ห้วยปา่ลัน  100,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอสำหรับ
การเกษตร/อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ
หนองบวกปา่ค้าว 

เพื่อใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนรอบหนองบวกปา่
ค้าว 1สาบ 

- 200,000 
งบเทศบาล 

- - - 1โครงการ การสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

123 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย
ข้างวัดกวา๋วโท้ง 

เพื่อระบายนำ้ที่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ขุดลอกลำเหมือง ถนนสายข้าง
วัดกวา๋วโท้ง ระยะทาง 
 3 กม. 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ การระบายน้ำที่ทว่มขังใน
หมู่บ้านที่ดีขึ้น 

เทศบาล 

124 โครงการขยายไหล่ทางถนน  
 ม.19 – ม.4 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก
และปลอดภยั 

ขยายไหล่ทางถนนสายหลัก 
หมู่ 14 และหมู่ 19  

200,000 
งบเทศบาล 

- - - - 1โครงการ การระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพขึ้น 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อ 
ลอดลำเหมืองบ้านกลว้ย  ม.5 

เพื่อระบายนำ้  - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

126 โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.2 เพื่อระบายนำ้พื้นที่
การเกษตร 

ขุดลอกลำเหมือง ม.2 
1สาย 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมพื้นที่การเกษตร กองช่าง 

แบบ ผ 01 



50 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการวางท่อ คสล. ถนนการเกษตร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ 

เปลี่ยนท่อระบายน้ำถนน
การเกษตร 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 

 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขังพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เข้าหนองบัว หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้า
หนองบัว1สาย 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 

 

1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

129 โครงการขุดลอกหนองบวั ม.2 เพื่อกักเก็บนำ้ ขุดลอกหนองบวั ม.2    400,000 
งบ เทศบาล 

-   กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 ถึง
ลำน้ำคาว ม.2 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 
ถึงลำน้ำคาว 

-- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คสล.
หน้าวัดกว๋าวโท้ง-ลำเหมอืงปู่โต๊ะ ม.3 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.
หน้าวัดกว๋าวโท้ง-ลำเหมอืงปู่
โต๊ะ 

- - - - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

132 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 4 
ม.3 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อ คสล.ระบายน้ำ  
ซอย 4 ม.3 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

133 โครงการซ่อมแซมถนน ซอย 8/1 ม.3 เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
ซอย 8/1 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 

 

1โครงการ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

134 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม
บ่อพัก หมู่ 16 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพกั 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

135 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3  หมู่ที่ 10 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3  หมู่ที่ 10 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

136 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 4 
ม.3 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อ คสล.ระบายน้ำ  
ซอย 4 ม.3 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

137 โครงการซ่อมแซมถนน ซอย 8/1 
ม.3 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  
ซอย 8/1 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ปากทางกว๋าวโท้ง ม.3 

เพื่อระบายนำ้ที่
สะดวก 

เพื่อระบายนำ้ - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างบ้านนายทองเพียรปา้เย็น 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 1 สาย - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

141 โครงการซ่อมแซมถนนสายหลัง
ประปาม.3 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนสายหลังประปา 
ม.3 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างทำแนวถนนใหม ่
 ซอย 9 เช่ือม ซอย 7 ม.3 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างทำแนวถนนใหม่  
ซอย 9 เช่ือม ซอย 7 ม.3 

 - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

143 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย
กลาง ม.4  ม.16 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมืองสายกลาง ม.4  
ม.16  1 สาย 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

  
144 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
2 ยาว 100 ม.ซอย รอบวัด 
180 ม.ซอยสันป่าก่อ 150 ม.
ซอยบ้านลุงสม 250 ม.  ม.4 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2  
ยาว 100 ม. 

 

200,000 
งบ เทศบาล 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ ม.4 เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายทดน้ำ 1 แห่ง 100,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัวยูซอยกลางบ้าน หมู่ 19 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู
ซอยกลางบ้าน 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561(บ

าท) 
2562(บาท

) 
2563(บาท) 2564(บาท

) 
2565(บาท

) 
147 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง

เขียงนา หมู่ที่  3 
เพื่อกักเก็บนำ้  - - - 100,000 

งบ เทศบาล 
- 1โครงการ มีน้ำเพียงพอใน

การเกษตร 
กองช่าง 

148 โครงการถมหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยถนนการเกษตรสาย
กลาง ม.4 

เพื่อการสัญจร ถมหินคลุกพร้อมปรับเกลีย่
ถนนการเกษตรสายกลาง 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.ม.4 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.1 สาย 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต คสล.  
ม.4-5 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. 
 ม.4-5 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
ม. 4 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 1 แห่ง - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

152 โครงการก่อร้างฝายนำ้ล้น แม่
คาว-ร่องหญ้าปล้อง 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อร้างฝายนำ้ล้น แม่คาว-
ร่องหญ้าปล้อง 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างพนังกันแนว
ตลิ่งพัง 

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง
ทรุดตัว 

ก่อสร้างพนังกันแนวตลิ่งพัง - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

 
 

1โครงการ ประชาชุนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

154 โครงการขยายไหล่ถนนใน
พื้นที่ตำบล 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การสัญจร 

ขยายไหล่ถนนในพื้นที่ตำบล 
หมู่ที่ 1-19 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
ลำเหมืองกลาง ม.4 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำเหมอืง
กลาง 1แห่ง 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างพนัง
คอนกรีตกั้นลำเหมืองสายรอ่ง
หญ้าปล้อง 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างพนังคอนกรีต1แห่ง - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ มีน้ำสำหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

157 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้าน
กล้วย ม.5 

เพื่อให้มีเพียงพอ
สำหรับการอปุโภค
บริโภค 

เจาะบ่อบาดาลบา้น
กล้วย  
ม.5 1 แห่ง 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภบริโภค 

กองช่าง 

158 โครงการขุดลอกลำเหมืองบ้าน
กล้วย ม.5 

เพื่อการระบายน้ำ ขุดลอกลำเหมืองบ้าน
กล้วย 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างถนนรอบบ้าน 
สายทุ่งโฮ้ง ม.5 

เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนนรอบบ้าน
สายทุ่งโฮ่ง 

-  - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

160 โครงการขุดลอกร่องน้ำกลาง
หมู่บ้าน ม.5 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกร่องน้ำกลาง
หมู่บ้าน 1 สาย 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างถนนปรับปรุง/
ขยายไหล่ทาง ม.5 เช่ือม ม.4 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวกมากขึ้น 

ปรับปรุงขยายไหล่ทาง 
ม.5 เช่ือม ม.4 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

162 โครงการจ้างเหมาวางท่อลอดลำ
เหมืองบ้านกล้วย  หมู่ที่ 5 

เพื่อการสัญจร โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในหมู่บ้านม.5 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

163 โครงการขุดลอกลำเหมืองข้าง
ทางสายแม่แก้วใต้ สายชร 
1181 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมืองข้างทาง
สายแม่แก้วใต้  

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ระบายนำ้ลำเหมือง ม.5 -ทุ่งโฮ้ง 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ระบายนำ้ 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

165 โครงการติดตั้งไฟกิ่งเด่ียว ถนน
สาย ชร 2066 ม.6 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังไฟกิ่งเด่ียว ถนน
สาย ชร 2066 

200,000 
งบ เทศบาล 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างเมรุระบบไฟฟ้า 
ม.6 

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การฌาปนกิจศพ 

ก่อสร้างเมรุระบบไฟฟ้า 
1หลัง 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีสถานที่ในการ
ฌาปนกิจศพ 

 กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561(บาท) 2562(บาท
) 

2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

167 โครงการขุดร่องระบายน้ำในหมูบ่้าน 
ม.6 

เพื่อระบายนำ้ ขุดร่องระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างศาสาอเนกประสงค์
หมู่บ้าน ม.6 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประชุมและจัดกจิกรรม 

ก่อสร้างศาสา
อเนกประสงค์หมู่บ้านม.6 

200,000 
งบ เทศบาล 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ การจัดกิจกรรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างศาสาในฌาปนสถาน 
ม.6 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประกอบศาสนกิจ 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประกอบศาสนพธิ ี

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

170 โครงการขยายสะพานข้ามคลองร่องขี้
นา ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายสะพานข้ามคลอง
ร่องขี้นา 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

171 โครงการขยายถนน คสล. ม.6 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายไหล่ทางถนน
เส้นทางหลัก ม.6 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3,6,8 
(ม.7) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล.1 สาย 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างศาลาในฌาปนสถาน 
(ม.7) 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประกอบศาสนกิจ 

ก่อสร้างศาลาในฌาปน
สถาน(ม.7) 

  - 100,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ การประกอบศาสนกิจ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กองช่าง 

174 โครงการเทลานคอนกรีตในฌาปน
สถาน(ม.7) 

เพื่อความสะดวกในการ
พิธีทางศาสนา 

เทลานคอนกรีตในในฌา
ปนสถาน1แห่ง 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้(ม.7) เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัว กองช่าง 

176 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ม.7) เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการบริโภค 

ขุดบ่อบาดาล 1แห่ง - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอสำหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประชุมและจัดกจิกรรม 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีสถานที่จัดกิจกรรม กองช่าง 

178 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขียงนา หมู่
ที่ 7 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างเขียงนา หมู่ที ่7 - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

แบบ ผ 01 



55 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

179 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านป่าแดงงาม ม.8 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
จำนวน 1 บอ่ 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการอปุโภค
บริโภค 

กองช่าง 

180 โครงการย้ายจุดติดตั้งแท้งค์
น้ำประปา  ม.8 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ย้ายจุดติดตั้งแท้งค์
น้ำประปา 1 จุด 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีน้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ ม.9 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการบริโภค
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ 1แห่ง 

- 4,000,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการอปุโภค
บริโภค 

กองช่าง 

182 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนน
การเกษตรในตำบล 

เพื่อให้ประชาชน
ประกอบอาชีพได ้

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าถนนการเกษตร 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ สามารถประกอบ
อาชีพได้ 

กองช่าง 

183 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
ซอย 3 แยก 1 และซอย 7 

เพื่อการสัญจร ซ่อมแซมถนนคอนกรีต - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

184 โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1, ซอย 6, ซอย 9 ,
ซอย 3 แยก1/1 

เพื่อการสัญจร จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน 
คสล. 

- - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

185 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัวยู  หมู่ที่ 9 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
หมู่ที่ 9 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

186 โครงการถมคันดินลำเหมืองแสน
ตอ หมู่ 9 

เพื่อการสัญจร ถมคันดินลำเหมืองแสน
ตอ หมู่ 9 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

187 โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ 9 เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมือง 
1 สาย 

- - - 3.00,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ 
 

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

188 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นขนาด
เล็กหมู่ 9 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดเล็ก 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

189 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 3/3, 3/4  
 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ตามแบบมาตรฐาน 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
ฝายต้นตัน ม.10 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
ฝายต้นตัน 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 3 
ม.10 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
ซอย 3 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 1 
ม.10 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
ซอย 1 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

193 โครงการรางระบายน้ำดาด
คอนกรีตลำเหมืองสายในบ้าน 
ม.10 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ตามแบบมาตรฐาน  
1 สาย 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

194 โครงการเสริมขยายสะพาน
ปากซอย 1 ม.10  

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ตามแบบมาตรฐาน  
1 สาย 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

195 โครงการก่อสร้างสะพานขา้ม
ลำน้ำฮ่าง เชื่อมต่อ ม.18-
ม.13  

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ตามแบบมาตรฐาน 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

196 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ (ม.10) 

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การประชุมและจัด
กิจกรรม 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 1 หลัง 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีสถานที่ในการประชุม กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 ม.10  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบมาตรฐาน  1 สาย 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

198 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4   ม.11 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบมาตรฐาน  1 สาย 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

199 โครงการขุดลอกห้วยปางโจก 
ม.11 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบมาตรฐาน  1 สาย 

- - -- - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

200 โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยลึก
ม.11 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบมาตรฐาน  1 สาย 

- - -- 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

201 โครงการขุดลอกลำน้ำห้วยบง 
ม.11 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบมาตรฐาน  1 สาย 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

202 โครงการขุดสระน้ำการเกษตร 
ม.11 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบมาตรฐาน  1 สาย 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

203 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ประปาหมู่บา้น ม.12 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบมาตรฐาน  1 สาย 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัวย ู
ม.12 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัวยู ซอย 4 ซอย 6 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
ดาดคอนกรีต ม.12 

เพื่อระบายนำ้/เพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
ดาดคอนกรีต 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำทำการเกษตร กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

206 โครงการก่อสร้าฝายกักเกบ็น้ำเพื่อ
การเกษตร ม.12 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝาย 1 แห่ง 
 

- - - 200,000 
งบเทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

207 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล. สายศาลพ่อบา้น ม.13 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล. สายศาลพ่อบา้น 

- - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
3 ม.13 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 3 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
5 , ซอย6 ม.13 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 6 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

210 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
9 ม.13 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 9 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นลำ
เหมืองห่าง ม.13 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายนำ้ล้นลำ
เหมืองห่าง 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

212 โครงการขุดลอกลำเหมืองหา่ง 
ม.13 

เพื่อกักเก็บนำ้ 
ระบายนำ้ 

ขุดลอกลำเหมืองหา่ง -  200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เข้าฌาปนสถาน ม.7 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
เข้าฌาปนสถาน  

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

214 โครงการเทลานคอนกรีต ลาน
กิจกรรม ม.13 

เพื่อทำกิจกรรม เทลานคอนกรีต ลาน
กิจกรรม ม.13 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีลานในการจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
ม.12 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
1 แห่ง 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

216 โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.12 เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมือง  
1 สาย 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

 - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

217 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพกั หมู่ที ่12 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด 0.60 × 

1.00 ม. 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

-  
- 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง      กองช่าง 

218 โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.12 
ม.14  
ม. 16 ไปลงลำน้ำฮ่าง 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมือง 
ม.12 ม. 14 ม. 16 
ไปลงลำน้ำฮ่าง 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - 300,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

219 โครงการก่อสร้างศาสาฌาปน
สถาน 
ม.12 ม. 16 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ประกอบศาสนกิจ 

ก่อสร้างศาสาฌาปน
สถานม.12 ม. 16 

- - 300,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีสถานที่ในการ
ประกอบศาสนกิจ 

กองช่าง 

220 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพกั ม.16  

เพื่อระบายนำ้ วางท่อระบายน้ำ 
คสล.พร้อมบ่อพัก  

- - 150,000 - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

221 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
ตัวยูในหมู่บา้น ม.16 

เพื่อระบายนำ้ โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

222 โครงการถมหินคลุกถนน
การเกษตร สายทุ่งธาต ุ-สันกอ
ม่วง 

เพื่อความสะดวกใน
การลำเลียงพืชผล
การเกษตร 

ถมหินคลุกถนน
การเกษตร 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ ความสะดวกในการ
ลำเลียงพืชผล
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

223 โครงการขุดลอกลำเหมืองใน
หมู่บ้าน ม.13 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมืองในหมู่บา้น 
ม.13 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนมีน้ำใน
การเกษตร 

กองช่าง 

224 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น  
ลำเหมืองห่าง-หว้ยขมิ้น 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ลำเหมือง
ห่าง-ห้วยขมิ้น 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนมีน้ำใน
การเกษตร 

กองช่าง 

225 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ ม.13 

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม 

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
1 หลัง 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีสถานที่ในการ
ทำกิจกรรม 

กองช่าง 

226 โครงการปรับปรุงตลิ่งลำ
เหมืองในหมู่บ้าน,ลำเหมือง
ห่าง 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง 

ปรับปรุงตลิ่งลำเหมืองใน
หมู่บ้าน, 
ลำเหมืองห่าง 

100,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ ลำเหมืองไม่ตื้น
เขิน 

กองช่าง 

227 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4  
ม.13 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

228 โครงการวางท่อระบายน้ำถนน
การเกษตร ม.13 

เพื่อระบายนำ้ ท่อระบายนำ้ถนนการเกษตร 
ม.13 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
เช่ือม  
ต.ดอยลาน ม.14 –ม.12 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง เช่ือม 
ต.ดอยลาน ม.14 

300,000 
งบ เทศบาล 

- - - - 1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

230 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
สายหน้าโรงเรียน 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ สาย
หน้าโรงเรียน 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

231 โครงการก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ หมู่ 15 

เพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ 15 

3,000,000 
งบ กรมฯ 

หน่วยงานอื่น 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการ

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

232 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ม.15 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อระบายน้ำ ซอย 3-โป่ง
ทะลาย ม.15 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

233 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 5 ,7,8,9,10,13 ม.15 

เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. - - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

1 โครงการ มีความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

234 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูป 
ตัวยูเช่ือมถนน สาย11  
หลังอาคารอเนกประสงค์ ม.15 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบาย
น้ำรูปตัวย ู

 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1 โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

235 โครงการขุดลอกลำเหมือง  
หมู่ 16  

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมือง 
หมู่ 16 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1 โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

236 โครงการจัดทำป้ายหมู่บา้น  
ม.16 

เพื่อความสะดวกในการ
ประชาสัมพันธ ์

จัดทำป้ายหมู่บา้น - - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1 โครงการ ประชาชนได้รับ
ข่าวสารที่ถกูต้อง 

กองช่าง 

237 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ม.16 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปา 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1 โครงการ มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

238 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
เยาวชน  ม.16 

เพื่อให้เยาวชนมอีุปกรณ์
ในการเล่นกีฬา 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาเยาวชน ม.16 

 - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1 โครงการ เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

กองช่าง 

239 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ข้างหนองป่าตึง ม.16 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

240 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนำ้
ขนาดเล็ก ม.16 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ำขนาดเล็ก 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

-  1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
ม.16-ม.19 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต     

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีความสะดวกในการ
สัญจร 

    กองช่าง  

242 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 16  

เพื่อน้ำอุปโภคบริโภค ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - - - 1โครงการ มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค 

  กองช่าง  

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
4, ซอย 16 ม.16 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล. - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ การสัญจรสะดวก กองช่าง 

244 โครงการถมหินคลุกถนน
การเกษตร ม.16 

เพื่อขนส่งพืชผล
การเกษตร 

ถมหินคลุกถนน
การเกษตร ม.16 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนด้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

245 โครงการเทลานคอนกรีตหน้า
หอประชุม ม.16 

เพื่อใช้จัดดกิจกรรม เทลานคอนกรีต
หน้าหอประชุม 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีที่ในการจัดกิจกรรม กองช่าง 

246 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ 
ม.16 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายทดน้ำ - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

247 โครงการก่อสร้างที่สำหรับลอย
กระทง ม.12,16 

เพื่อความปลอดภัยใน
การลอยกระทง 

ก่อสร้างที่สำหรับ
ลอยกระทง 

- - -  50,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

248 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
16-ม.19 (หลังป่าชา้ ม.5) 

เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

 1โครงการ การสัญจรสะดวก กองช่าง 

249 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ข้างหนองป่าตึง หมู่ที ่16 

เพื่อการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้างหนองป่าตึง 

- - -  100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ การสัญจรสะดวก กองช่าง 

250 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปน
สถาน ม.16 

เพื่อใช้ในการประกอบ 
พิธีทางศาสนา 

ก่อสร้างศาลาฌา
ปนสถาน 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีสถานที่ประกอบพิธี
ทางศาสนา 

กองช่าง 

251 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
สายหน้าบ้านนางอุดม อินต๊ะจกัร ์

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ 

- -  - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

252 โครงการวางท่อ คสล.ถนน
การเกษตร ม.16 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อ คสล.ถนน
การเกษตร ม.16 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

253 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.17 เพื่อให้มีน้ำสำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ม.17 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีน้ำเพียงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

254 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.  ม.17 

 1500 ม. -  - - - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

255 โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัล
ติกคอนกรีต เชื่อมต่อตำบล 
แม่อ้อ  

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ถนนตามแบบ 1สาย 
ยาว2 กม. 

- 10,000,000 
งบกรมฯ 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

256 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
ม.17 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม1 
แห่ง 

- - 50,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

257 โครงการขุดลอกลำเหมืองฝาย
วังฮ ู

เพื่อกักเก็บนำ้ ขุดลอกลำเหมืองฝาย
วังฮ ู1,500 

    - 1โครงการ มีน้ำใน
การเกษตร 

กองช่าง 

258 โครงการจ้างเหมาวางท่อ คสล.
ซอย 1 หมู่ที่ 18 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อ คสล.ซอย 1 
หมู่ที่ 18 จำนวน10 
ท่อน 

 50,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1 โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

259 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
ดาดคอนกรีต พร้อมฝาปิดข้าง
ถนน สาย1181 ระยะทาง 
1200 ม.  หมู่ที่ 18 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้
ดาดคอนกรีต พร้อมฝา
ปิด 1 สาย 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

260 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขียง
นา ลำเหมืองท่าแป หมู่ที่ 18  

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างเขียงนา 1 
แห่ง 

- - 50,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำใน
การเกษตร 

กองช่าง 

261 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัวยูถนนเข้าบ้านหนองเป็ด 
ม.13 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้
ตัวยู 1 แห่ง 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไมท่วมขัง กองช่าง 

262 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำ
เหมืองท่าแพเข้าวัดห่าง ม.1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำ 
เหมืองท่าแพเข้าวัดห่าง 

- 

 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

 
1โครงการ 

น้ำไมท่วมขัง กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

263 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอย 3ซอย 6 หมู่ 
18 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอย 3 ซอย 6 หมู่ 18 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

264 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำดาดคอนกรีต 
 ลำเหมืองบ้านกล้วย 
ระยะทาง 1000 ม. 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ดาด
คอนกรีต ลำเหมืองบ้าน
กล้วย 

- -  400,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

265 โครงการขุดลอกลำเหมือง
การเกษตร ซอย 1 ม.19 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมือง
การเกษตร 
1สาย 

- - 300,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

266 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ม.19 

เพื่อให้น้ำเพียงพอ
สำหรับการบริโภค
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการ

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

267 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยายไหล่ทาง คสล.  ม .3 - 
ม.9- ม.4 

เพื่อขยายพื้นผวิจราจร ขยายไหล่ทาง - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความสะดวกใน
การจราจร 

กองช่าง 

268 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ซอย 4   ม.19 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

269 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ 6 จุด     ม.19 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้ 6 
จุด ม.19 

- - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

270 โครงการขยายไหล่ทางถนน
การเกษตร   ม.19 

เพื่อความสะดวกในการ
ลำเลียงพืชผล
การเกษตร 

ขยายไหล่ทางถนน
การเกษตร ม.19 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

271 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้อง
เก็บของ   กลุ่มแม่บา้น ม.19 

เพื่อให้มีสถานที่
เก็บอุปกรณ์ 

ก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บ
ของกลุ่มแม่บ้าน ม.19 

- - - 150,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีสถานที่เก็บอุปกรณ์
แม่บ้าน 

กองช่าง 

272 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะใน
ชุมชน ม.19 

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การกำจัดขยะ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
1 แห่ง 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

 
- 

1โครงการ ลดปริมาณขยะ 
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

กองช่าง 

273 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บา้น
ม.19 

เพื่อส่งเสริมการ
อ่านหนังสือของ
ประชาชน 

ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ 1 แห่ง 

- - - - 100,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

274 โครงการก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ 
ม.19 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพียงพอสำหรับ
การบริโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ 1 แห่ง 

- - - 3,000,000 
งบกรมส่งเสริม 

 
- 

1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

275 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เช่ือม ม.19-ม.16 - ม.4 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
1 แห่ง 

- - 300,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ 1โครงการ มีความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

276 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลใน
ระบบสูบน้ำประปา ม.19 

เพื่อลดตันทุนการ
ผลิตน้ำประปา 

ติดต้ังแผงโซล่าเซลใน
ระบบสูบน้ำประปา 1 
แห่ง 

- - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ สามารถลดต้นทุนใน
การผลิตได้ 

กองช่าง 

277 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
เพื่อชุมชนม.19 

เพื่อให้มีน้ำสะอาด
ในการอุปโภค
บริโภค 

ติดต้ังเครื่องกรองน้ำ1
จุด 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ ประชาชนมีน้ำสะอาด
ในการบริโภค 

กองช่าง 

278 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ม.19 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคารปู
กระเบื้องฯลฯ 

- - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

279 โครงการขุดลอกลำเหมืองรอบ
หมู่บ้าน ม.19 

เพื่อระบายนำ้ ขุดลอกลำเหมืองรอบ
หมู่บ้าน 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

280 โครงการเทลานคอนกรีตฌาปน
สถาน 
ม.19 

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ 

เทลานคอนกรีต 
ฌาปนสถาน ม.19  

- - - 300,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ ประชาชนได้รับได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

281 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.3 เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคสล. 1 
สาย 

- - - 300,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

282 โครงการก่อสร้างเขียงนา,พนังกัน
ตลิ่งพัง ม.19 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างเขียงนา,พนัง
กันตลิ่งพัง ม.19 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

283 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัวยู ซอยกลางบา้น หมู่ที ่19 

เพื่อระบายนำ้ ก่อสร้างรางระบายนำ้
รูปตัวยู ซอย
กลางบ้าน 

-  100,000
งบเทศบาล 

- - 1โครงการ น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

284 โครงการเทลานคอนกรีตฌาปน
สถาน 
ม.19 

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ 

เทลานคอนกรีต 
ฌาปนสถาน ม.19  

- - - 300,000 
งบ เทศบาล 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

285 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ม.3- 
ม.19 - ม.4 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

286 โครงการก่อสร้างเขียงนา,พนังกัน
ตลิ่งพัง ม.19 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างเขียงนา,พนัง
กันตลิ่งพัง ม.19 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีน้ำในการเกษตร กองช่าง 

287 โครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทานในตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อกักเก็บนำ้ทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ลำเหมืองหนองน้ำใน
ตำบลสันมะเค็ด 

- 500,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีน้ำกักเก็บไว้ทำ
การเกษตรในฤดู 

กองช่าง 

288 โครงการรังวัดและปรับแนวเขต
ที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นที่
ตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อกำหนดแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ให้
ชัดเจน 

รังวัดและปรับแนว
เขตที่ดินพื้นที่เขต
ตำบลสันมะเค็ด 

- 200,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ การใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่สาธารณะได ้

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

289 โครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า หมู่
ที่ 8,หมู่ที่ 16 

เพื่อให้มีน้ำเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค 

จัดหาเครื่องสูบน้ำ 1 
เครื่อง/ปี 

- 50,000 
งบ เทศบาล 

50,000 
งบ เทศบาล 

50,000 
งบ เทศบาล 

50,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ มีน้ำเพื่อ
การเกษตรและ
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

290 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด
น้ำ 

เพื่อการบริหาร
จัดการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ
ลำเหมืองท่าแพ,บา้น
กล้วย,ปา่ตึง,จอป่าหา้,
หนองเป็ด 

- - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 
 

1โครงการ มีน้ำเพียงพอและ
ทั่วถึงต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

291 โครงการติดตั้งไฟกิ่งเด่ียวถนน 
สายสันยาว 

ติดต้ังไฟกิ่งเด่ียวแบบ
มาตรฐาน 

ติดต้ังไฟกิ่งเด่ียวแบบ
มาตรฐานถนนสายสันยาว 
1 สาย 

- 500,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ การสัญจร
ปลอดภัย 

กองช่าง 

292 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
6  

เพื่อกักเก็บนำ้ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - 200,000 
งบ เทศบาล 

- 1โครงการ มีน้ำอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

293 โครงการ ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 

เพื่อน้ำอุปโคบริโภค ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ หมู ่

- - - 500,000 
งบ กรมฯ 

- 1โครงการ มีน้ำอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

294 โครงการขุดลอกลำเหมือง
การเกษตร หมู่ที ่6 

เพื่อการเกษตร ขุดลอกลำเหมือง
การเกษตร 

- -  - - 1โครงการ มีน้ำอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

295 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ  หมู่
ที่ 6 

เพื่อกักเก็บนำ้ ก่อสร้างฝายทดน้ำ   - -     50,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ มีน้ำอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

296 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสัน
มะเค็ด) 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน 

ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 

- - 10,000000 
งบกรม 

- - 1โครงการ มีอาคารจัดการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 

297 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสัน
มะเค็ด) 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน 

ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 

- - - 500,000 
งบเทศบาล 

- 1โครงการ มีอาคารจัดการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
  

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

298 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.พร้อมบ่อพัก  ม.14 

เพื่อระบายนำ้ วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.80 × 1.00 
ม. พร้อมบ่อพกั 

- - 170,000 
งบ เทศบาล 

- - วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.80 × 1.00 

ม. พร้อมบ่อพกั 

น้ำไม่ท่วมขัง กองช่าง 

299 โครงการจ้างเหมาทำประตู
ป้ายโรงเรียนเทศบาล 1 
(ชุมชนสันมะเค็ด)  

เพื่อความเป็น
ระเบียบ 

ปรับปรุงป้ายโรงเรียน
เทศบาล  

- - 80,000 
งบ เทศบาล 

- - ปรับปรุงป้ายโรงเรียน 1 
ป้าย 

มีป้ายบอกสถานที ่ กองช่าง 

300 โครงการจ้างเหมาจัดทำ 
ประตูโรงเรียนเทศบาล 1 
(ชุมชนสันมะเค็ด)   

เพื่อความ
ปลอดภัย 

ป ประตูโรงเรียน2 จุด - - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - ประตูโรงเรียน 2 จุด เด็กมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

301 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสันขมิ้นม.13 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล .สาย
สันขมิ้น 

- - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - ก่อสร้างถนน คสล. สาย
สันขมิ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

302 โครงการก่อสร้างอาคารคัด
แยกขยะ 

เพื่อคัดแยกขยะ ก่อสรา้งอาคาร  1หลงั - 100,000 
งบ เทศบาล 

- - - อาคารคัดแยกขยะ 
1 หลัง 

มีอาคารคดัแยก
ขยะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561(บาท
) 

2562(บาท
) 

2563(บาท
) 

2562(บาท) 2565(บาท
) 

1 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธภิาพตาม
การปฏิบัติตามพระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพตามการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

จัดอบรมพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  
พระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ศานุวงค์ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 
พระบรมราชินีและพระบรม
วงศ์ศานุวงค์ตามหน้งสือสั่งการ
หรือนโยบายรัฐบาล 

จัดกิจกรรมเทิดตามหน้
งสือสั่งการหรือนโยบาย
รัฐบาล 
 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

จัดกิจกรรมวันแม ่ 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

4 โครงการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ  
ปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสันมะเค็ด                     

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภา
เทศบาล 

จัดการอบรมแก่สมาชิก
สภาเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ
ศึกษาดูงานของเทศบาลตำบล 
สันมะเค็ด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของ
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

6 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดการประชุมประชาคม
ระดับตำบลและหมูบ่้าน 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
หรือพระราชเสาวนยี ์

เพื่อสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรม 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

โครงการอบรมกฎหมายสำหรับ
เจ้าหน้าที่และประชาชนตำบล 
สันมะเค็ด 

เพื่อให้เจ้าหน้าทีแ่ละประชาชน 
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

เจ้าหน้าที่และประชาชน 20,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

9 โครงการอบรมคนไทยไม่โกง เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

ประชาชนตำบลสันมะเค็ด - 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดกิจกรรม
เรียบร้อย 

สำนัก
ปลัด 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานการักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

โครงการอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพต ิ

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตำบล
สันมะเค็ด 

จัดการฝึกอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

กองช่าง 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือนและเครือข่าย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

จัดการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน
และเครือข่าย 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ อปพร.มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

12 โครงการป้องกันภัยทางถนน เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการประชฃา
ชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ มีความปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

13 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัสาธารณภัยแก่
เยาวชน นกัเรียนตำบลสัน
มะเค็ด 

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัสาธารณภัย
แก่เยาวชน นกัเรียน 

เยาวชน นกัเรียนใน
ตำบลสันมะเค็ด 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ เด็กนักเรียนมีความ
เข้าใจการป้องกันภัย
เบื้องต้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท

) 
2563(บ

าท) 
2564(บาท) 2564(บ

าท) 
 
 

14 

• โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
พาน  

• โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร (13 ต.ค. )    

 
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี
เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต 1 
ครั้ง 

 
2,250   

งบเทศบาล 

 
2,250 

งบเทศบาล   

 
2,250   

งบเทศบาล 

 
2,250  

 งบเทศบาล 

 
2,250  

 งบเทศบาล 
 

 
 

1โครงการ 

 
 
การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
สำนักปลัด 

15 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้า
หลวง)      (21 ต.ค.)    

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายถวายสดุดี 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี  

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

 

1โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

16 โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 
 (23 ต.ค.) 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
วันปิยมหาราช 

จัดกิจกรรม 
วันปิยมหาราช 

2,250 
งบเทศบาล 

2,250 
งบเทศบาล 

2,250 
งบเทศบาล 

2,250 
งบเทศบาล 

2,250 
งบเทศบาล 

1โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

17 โครงการจัดกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   (5 
ธ.ค. )           

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิธี
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่อง
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    

จัดกิจกรรมพิธี
เทิดพระเกียรติ 
1 ครั้ง 

3,125 
งบเทศบาล 

3,125 
งบเทศบาล 

3,125 
งบเทศบาล 

3,125 
งบเทศบาล 

3,125 
งบเทศบาล 

 

1โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

18 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งาน
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) (18 ก.ค. ) 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวาย
สดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
1 ครั้ง 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

 

1โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

19 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
(28 ก.ค. ) 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
1 ครั้ง 

6,250 
งบเทศบาล 

6,250 
งบเทศบาล 

6,250 
งบเทศบาล 

6,250 
งบเทศบาล 

6,250 
งบเทศบาล 

 

1โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

20 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ     
พระบรมราชินี (3 มิ.ย.) 
 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรม
ราชินี 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

 1 ครั้ง 

- - 3,300 
งบเทศบาล 

6,250 
งบเทศบาล 

6,250 
งบเทศบาล 

 

1โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

21 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ( 
12 ส.ค. ) 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9และกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี
นาถ 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

สำนักปลัด 

22 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย (26 ม.ค.-4 ก.พ. )   

เพื่อสนับสนุนการจัดงานพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช 

จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ปีละ 1 ครั้ง 

21,875 
งบเทศบาล 

21,875 
งบเทศบาล 

24,250 
งบเทศบาล 

24,250 
งบเทศบาล 

24,250 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

สำนักปลัด 

23 อุดหนุนโครงการประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง 
(เดือน มีนาคม ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 4)   

เพื่ออุดหนุนงานพิธีสรงน้ำพระ
บรมธาตุเจ้าดอยตุง 

จัดงานพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ
เจ้าดอยตุงปีละ 1 ครั้ง 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1,500 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

24 อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง ) 
(เม.ย. )    

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง   

จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 1 ครั้ง 

3,300 
งบเทศบาล 

3,300 
งบเทศบาล 

3,300 
งบเทศบาล 

3,300 
งบเทศบาล 

3,300 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

25 อุดหนุนงานประเพณีเทศกาลแห่
เทียนพรรษา (ก.ค. 2562)     

เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

จัดงานประเพณีเทศกาลแห่
เทียนพรรษาปีละ 1 ครั้ง 

14,950 
งบเทศบาล 

14,950 
งบเทศบาล 

14,950 
งบเทศบาล 

14,950 
งบเทศบาล 

14,950 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

26 อุดหนุนโครงการจัดงานมหกรรม
ผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน 
 (ธ.ค-ม.ค.)       

เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า
ของดีอำเภอพาน 

งานของดีอำเภอพานประจำปี 
ปีละ 1 ครั้ง     

18,500งบ
เทศบาล 

18,500 
งบเทศบาล 

18,500 
งบเทศบาล 

18,500 
งบเทศบาล 

18,500 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

27 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์                    

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
และพัฒนาการของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์   1 ครั้ง                 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

28 อุดหนุน โครงการการแข่งขันกีฬา
นักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน
และเยาวชน 

จัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก
นักเรียนและเยาวขน 1 ครั้ง 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

120,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

29 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อจัดการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนจัดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2564(บาท) 

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่
1-19 ตำบลสันมะเค็ด โครงการสืบ
สานประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 1 ครั้ง 

95,000   
งบเทศบาล 

95,000    
งบเทศบาล 

95,000     
งบเทศบาล 

95,000    
งบเทศบาล 

95,000   
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

31 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการจัดงาน
ประเพณีพระธาตุผากัปป ์

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
สรงน้ำพระธาตุผากัปป ์

จัดงานสรงน้ำพระ
ธาตุผากปัป์ 1 ครั้ง 

5,000   งบ
เทศบาล 

5,000      
งบเทศบาล 

5,000      งบ
เทศบาล 

5,000      
งบเทศบาล 

5,000   งบ
เทศบาล  

1 โครงการ การจัดงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

32 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการจัดงาน
ประเพณีพระบาทตากผ้า 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีพระบาทตากผ้า 

จัดงานประเพณี
พระบาทตากผ้า 1 
ครั้ง 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

33 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โครงการจัดงาน
ประเพณีพระธาตุเขาแกว้ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
โครงการจัดงานประเพณี
พระธาตุเขาแกว้ 

จัดงานประเพณี
พระธาตุเขาแกว้ 1 
ครั้ง 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

34 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงขอฝนขุนน้ำหว้ย
เมี่ยง 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงขอฝน
ขุนน้ำห้วยเมี่ยง 

จัดงานประเพณี
บวงสรวงขอฝนขุน
น้ำห้วยเมี่ยง 1 
ครั้ง 

5,000   งบ
เทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

35 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11  โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเต่าคำ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11  โครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ำพระ
ธาตุผาเต่าคำ 

จัดงานประเพณี
สรงน้ำพระธาตุผา
เต่าคำ1 ครั้ง 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

36 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 

จัดการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อน 1 ครั้ง 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2564(บาท) 

37 โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบลสันมะเค็ด 
โครงการสืบชะตาหลวง 

เพื่อสนับสนุนการจัดสืบ
ชะตาหลวง 

จัดสืบชะตาหลวง 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

38 โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบลสันมะเค็ด 
โครงการสืบสานประเพณี
สลากภัตต์ตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสลากภัตต ์

จัดงานประเพณี
สลากภัตต์ 1 ครั้ง 

20,000 
งบเทศบาล  

20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

39 อุดหนุนโครงการไตลื้อศึกษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไตลื้อ 

จัดศูนย์รวบรวม
แสดงวัฒนธรรมไตลื้อ 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

40 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ประเพณีสงกรานต์ 1 
ครั้ง 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

41 โครงการสืบสานประเพณี
หล่อเทียนและแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณีการ
หล่อเทียนและแห่เทียน
พรรษา 

จัดงานประเพณีการ
หล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา 1 ครั้ง 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

42 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาอำเภอ
พาน 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาอำเภอพาน 

จัดการการแข่งขัน
กีฬานักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาส 
1 ครั้ง 

- - 120,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

43 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง  

เพื่อสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระ
ธาตุดอยตุง 

ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง 1 ครั้ง 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการจัดงานนิทรรศการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และจัดแสดงผลงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดงานนิทรรศการ
แสดงผลงาน 1 ครั้งต่อ
ป ี

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 
โครงการ 

การจัดงานนิทรรศการ
แสดงผลงานเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

 
45 

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

เพื่อเพิ่มทักษะทาง
วิชาการแก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    

จัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก    

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 
โครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีทักษะเพิ่มขึ้น    

กองการศึกษา 

46 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู/
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู/ผู้ดูแล
เด็ก/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 
โครงการ 

คร/ูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

47 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการอบรมส่งเสรมิ
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนแลผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 
โครงการ 

ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

48 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในวันเด็ก 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
1 ครั้ง 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

1 
โครงการ 

จัดงานวันเด็กเรียบร้อย กองการศึกษา 

49 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ตำบลสันมะเค็ต่อต้านยาเสพติด  

เพื่อป้องกันปัญหายา 
เสพติด 

เด็กและเยาวชนตำบล 
สันมะเค็ด 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 
โครงการ 

ปัญหายาเสพติดลดลง กองการศึกษา 

50 โครงการสงเคราะห์นักเรียน 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(รถรับ-ส่ง 
นักเรียน) 

เพื่อสงเคราะห์นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้
ยากไร ้

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 
โครงการ 

เด็กมีความปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองการศึกษา 

51 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
อย่างเพียงพอ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

2,000,000 
งบกรมฯ 

2,000,000 
งบกรมฯ 

2,000,000 
งบกรมฯ 

2,000,000 
งบกรมฯ 

2,000,000 
งบกรมฯ 

1 
โครงการ 

เด็กได้รับอาหารอยา่ง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

52 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
อย่างเพียงพอ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนเทศบาล1ชุมชนสัน
มะเค็ด 
 

- - 1,900,000 
งบกรม 

1,900,000 
งบกรม 

1,900,000 
งบกรม 

1 โครงการ เด็กได้รับ
อาหารอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

53 โครงการอุดหนุนอาหาร
เสริมนม 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่างเพยีงพอ 

เด็กนักเรียนในเขตตำบลสัน
มะเค็ด 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ เด็กได้รับ
อาหารอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

54 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล1
ชุมชนสันมะเค็ด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล1ชุมชนสันมะเค็ด 

- - 20,000 
งบกรม 

20,000 
งบกรม 

20,000 
งบกรม 

1 โครงการ มีอุปกรณ์
จัดการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 

55 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสัน
มะเค็ด 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆแก่ผู้สูงอายุ
ในตำบล 

ผู้สูงอายุในตำบลสันมะเค็ด 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ผู้สูงอายุได้
ร่วมจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

56 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนตำบลสัน
มะเค็ด 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนตำบลสันมะเค็ด 

ลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนตำบลสันมะเค็ด 

- - 50,000 

งบกรม 
50,000 

งบกรม 

50,000 

งบกรม 

1 โครงการ ลูกเสือเนตร
นารีได้จัด
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

57 อุดหนุนโครงการ การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียน (O-net) 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์
ทางการเรียน (O-net) 

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1
ชุมชนสันมะเค็ด 

- - 30,000 

งบกรม 

30,000 

งบกรม 

30,000 

งบกรม 

1 โครงการ เดก็ไดร้บั
พฒันา
ศกัยภาพ 

กองการศึกษา 

58 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน  

เพื่อสนับสนุนแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล1ชุมชนสัน
มะเค็ด 

- - 50,000 

งบกรม 

50,000 

งบกรม 

50,000 

งบกรม 

1 โครงการ เดก็ไดร้บัการ
พฒันาดา้น
การกฬีา 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..3...การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2564(บาท) 

59 โครงการพัฒนาทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาทางด้าน
คณิตศาสตร์แก่เด็ก
นักเรียน 

พัฒนาทางด้าน
คณิตศาสตร์แก่เด็ก
ในโรงเรียนเทศบาล 
1 ชุมชนสันมะเค็ด 

- - 70,000 70,000 70,000 1 โครงการ เด็กได้รับการพัฒนา
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

กองการศึกษา 

60 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแก่เด็ก
นักเรียน 

เด็กในโรงเรียน
เทศบาล 1 ชุมชนสัน
มะเค็ด 

- - 20,000 
งบกรม 

20,000 
งบกรม 

20,000 
งบกรม 

1 โครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

61 โครงการสนับสนุนค่า
สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่า
สาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา 

เด็กในโรงเรียน
เทศบาล 1 ชุมชนสัน
มะเค็ด 

- - 60,000 
งบกรม 

60,000 
งบกรม 

60,000 
งบกรม 

1 โครงการ มีสาธารณูปโภคอยา่ง
เยงพอ 

กองการศึกษา 

62 โครงการสนับสนุนบุคลากร
ครูผู้สอนให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนบุคลากร
ครูผู้สอนให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

สนับสนุนบุคลากร
ครูผู้สอน 

- - 60,000 60,000 
งบกรม 

60,000 
งบกรม 

1 โครงการ มบีุคลากรจดัการ
เรยีนการสอน 

กองการศึกษา 

63 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษา “Engliish Camp” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน 

พัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษแก่
นักเรียน 

- - 60,000 
งบกรม 

60,000 
งบกรม 

60,000 
งบกรม 

1 โครงการ เด็กนักเรียนมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน (00250) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

64 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมระดับ
อำเภอ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

- 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

จัดตั้งศูนย์ฯ 1 แห่ง มีศูนย์ประสานรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ 

สำนักปลัด 

65 โครงการการศึกษาเพือ่
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติด 

เด็กนักในโรงเรียน
พื้นที่ตำบลสัน
มะเค็ด 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ การแพร่ระบาดยา
เสพติดลดลง 

สำนักปลัด 

66 โครงการสนับสนุนชุมชน
เข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

เด็กเยาวชนในตำบล
สันมะเค็ด 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

สำนักปลัด 

67 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในด้านต่างๆ
ตามอำนาจหน้าที ่

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
19 

380,000 
งบเทศบาล 

380,000 
งบเทศบาล 

380,000 
งบเทศบาล 

380,000 
งบเทศบาล 

380,000 
งบเทศบาล 

หมู่บ้านละ 1 
โครงการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านรู้บทบาท
และหน้าที ่

สำนักปลัด 

68 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรี 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่มพัฒนาสตรี 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่
ที่ 1 -19 

 380,000 
งบเทศบาล 

380,000 
งบเทศบาล 

380,000 
งบเทศบาล 

380,000 
งบเทศบาล 

หมู่บ้านละ 1 
โครงการ 

 สำนักปลัด 

69 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อสนับสนุนการทำ
กิจกรรมของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

- - 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ผู้สูงอายุมีขวัญ
กำลังใจ 

สำนักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ 01 



79 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

70 โครงการควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ตำบล
สันมะเค็ด 

 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่ตำบลสันมะเค็ด 

พื้นที่ตำบลสัน
มะเค็ด 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ โรคติดต่อในพื้นที่
ตำบลสันมะเค็ด
ลดลง 

สำนักปลัด 

71 โครงการคัดแยกขยะ
ตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อลดปริมาณขยะในตำบล จัดการอบรมแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ปริมาณขยะลดลง สำนักปลัด 

72 โครงการตรวจสอบและ
และเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการอาหาร  

เพื่อตรวจสอบและและเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการอาหาร 

ร้านค้า
ร้านอาหารใน
ตำบล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 งบ
เทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

สำนักปลัด 

73 โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉกุเฉินของ
เทศบาลตำบล 

จัดการฝึกอบรม
แก่เจ้าหนา้ที ่
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ เจ้าหน้าที่มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

74 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า (การสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์) 

เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระ
ปณิธาณ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

สำรวจข้อมูล
จำนวนสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ในตำบล 

6,000 
งบเทศบาล 

8,000 
งบเทศบาล 

8,000 
งบเทศบาล 

8,000 
งบเทศบาล 

8,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

สำนักปลัด 

75 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
(การจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า) 

เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระ
ปณิธาณ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

ฉีดวัคซีน สุนัข
และแมว เพื่อ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- 5,4000 
งบเทศบาล 

5,4000 
งบเทศบาล 

5,4000 
งบเทศบาล 

5,4000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

76 โครงการพระราชดำร ิ เพื่ออุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนแก่หมู่บา้นใน
ตำบลสันมะเค็ดในการ
ดำเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

- 380,000 380,000 380,000 380,000 
 

หมู่บ้านละ 
 2โครงการ 

ประชาชนได้รับการ
ดูแลตามโครงการ 

สำนักปลัด 

77 โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านใหม่ท่า
ต้นเกี๋ยง โครงการ
จัดทำโรงเรือนคัดแยก
ขยะ  

เพื่ออุดหนุนจัดทำโรงเรือน
คัดแยกขยะ 

โรงเรือนคัดแยกขยะ 1 
หลัง 

- - 40,000 - - 1 หลัง มีโรงเรือนคัดแยก
ขยะที่ถกูสุขลักษณะ 

เทศบาล/โรงเรียนบ้าน
ใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีติ ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์(00230) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

78 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี
ตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพแก่
สตรีในตำบลสันมะเค็ด 

จัดฝึกอบรมอาชพีแก่สตรี 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000          
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

 

1 โครงการ กลุ่มสตรมีี
อาชพีเสรมิ 

สำนักปลัด 

79 โครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจ
ผู้พิการ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของผู้พิการ 

จัดการฝึกอบรมแก่ผู้พกิาร 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ผู้พิการได้จัด
กิจกรรม 

สำนักปลัด 

80 โครงการสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

ส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ 600,000 
งบกรม 

700,000 
งบกรม 

800,000 
งบกรม 

800,000 
งบกรม 

800,000 
งบกรม 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธ ิ ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการ 

สำนักปลัด 

81 โครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

ส่งเสริมสวัสดิการคน
พิการ 

คนพิการได้รับสวัสดิการ 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ผพืการที่มีสิทธ ิ คนพิการได้รับ
สวัสดิการ 

สำนักปลัด 

82 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ส่งเสริมสวัสดิการแก่
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ผู้ป่วยเอดส ์ ผูป่้วยเอดส์
ไดร้บั
สวสัดิการ 

สำนักปลัด 

83 โครงการก่อสร้างบ้านเพื่อผู้
ยากไร ้

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่
อาศัย 

สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร ้ - - - 200,000 
งบเทศบาล 

- 1 หลัง ผูย้ากไรไ้ดร้บั
การช่วยเหลอื 

สำนักปลัด 

84 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้ผลิตและผู้บริหาร
กิจการประปาหมูบ่้าน (ตาม
หลักสูตร) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต
และผู้บริหารกจิการ
ประปาหมู่บา้นในตำบล
สันมะเค็ด 

จัดการฝึกอบรมแก่ศักยภาพ
ผู้ผลิตและผู้บริหารกิจการ
ประปาหมู่บา้นในตำบลสัน
มะเค็ด 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

 
- 

1 โครงการ มนี ้าอุปโภค
บรโิภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

85 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อสนับสนุนการทำ
กิจกรรมของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอาย ุ - - 30,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ผู้สูงอายุมีขวัญ
กำลังใจ 

สำนักปลัด 

86 โครงการเยาวชนตำบลสัน
มะเค็ดส่งเสริมหลัก
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้เยาวชนมีความ
เข้าใจการปกครองใน
ระบอบประธิปไตย 

เด็กเยาวชนในตำบลสัน
มะเค้ด 

- - 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ เยาวชนมี
ความเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5...การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ารงความสมบูรณแ์ละยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์  
รักษ์พื้นที่สีเขียว 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดสร้างสวนหย่อม/
ปลูกต้นไม้ 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ตำบลมากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ
ในวันสำคัญต่างๆ 

ปลูกป่าตามพื้นที่
ต่างๆ 

- - 200,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ตำบลมากขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

จัดการฝึกอบม/
สำรวจพื้นที่ทำแนว
กันไฟ 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ลดปัญหาหมอก
ควันและไฟป่าได ้

สำนักปลัด 

4 โครงการปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตำบลสัน
มะเค็ด 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในตำบล 

แหล่งท่องเที่ยวใน
ตำบลสันมะเค็ด 

- - 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ มีแหล่งท่องเที่ยว
ในตำบล 

สำนักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ เพื่อให้ที่กำจัดขยะทีถู่ก
สุขลักษณะ 

เตาเผาขยะตามแบบ
กรมโยธากำหนด 

- - 200,000 
งบเทศบาล 

- 200,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ มีเตาในการกำจัด
ขยะ 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

เพื่อให้ประชาชนความรู้
เกี่ยวกบัภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

จัดการอบรม
เกี่ยวกบัภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

- - 15,000 
งบเทศบาล 

- - 1 โครงการ ประชาชนมีความ
เข้าใจในการเสีย
ภาษี 

กองคลัง 

7 โครงการสำรวจภาคสนามใน
การจัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

การจัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

การจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- 550,000 
งบเทศบาล 

550,000 
งบเทศบาล 

550,000 
งบเทศบาล 

550,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ สามารถ
พัฒนาการจัดเกบ็
รายได้ 

กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..6..การรักษาความมั่นคง และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการพฒันาเครือข่ายประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

1 
 

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  CCTV 
 

เพื่อป้องกันอาชญากรรม
ต่างๆ 

ติดต้ังกล้อง CCTV สำนกังาน
เทศบาล/ตามจุดเสี่ยง/ทาง
แยก 
ในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด  

- 50,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

เทศบาล 
 

2 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา สนามต้านยาเสพ
ติด 
 

-เพื่อส่งเสริมการออกออก
กำลังกาย 
-ลดปัญหายาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา 1 แห่ง  
1,000,000 

งบ กรมฯ 

- 
 

- 1,000,000 
งบ กรมฯ 

- 1โครงการ -ประชาชนสุขภาพดีขึ้น 
-ปัญหายาเสพติดลดลง 

เทศบาล/
หน่วยงานอื่น 

3 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬากลุ่มเยาวชน ม.11 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ก่อสร้างลานกีฬากลุ่ม
เยาวชน 1แห่ง 

- 350,000 
งบ เทศบาล 

- 100,000 
งบ เทศบาล 

- 

 

1โครงการ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น เทศบาล 
ตำบลสันมะเค็ด 

4 โครงการติดตั้งสัญญาณ
เตือนภัย ไฟกระพริบ 
กระจกโค้ง 

เพื่อลดอุบัติเหตุ 

 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การสัญจร 

จุดเสี่ยงทางแยก 
ทางโค้ง ถนนสาย
หลัก 

20,000  
งบ เทศบาล 

20,000  
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ อุบุติเหตุลดลง ความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

เทศบาลตำบลสัน
มะเค็ด 

5 โครงการสนับสนุนชุมชน
เข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 

เพื่อลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 

หมู่บ้านในตำบล
สันมะเค็ด 

20,000 
งบ เทศบาล 

- -- - 1โครงการ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง 

เทศบาลตำบลสัน
มะเค็ด/สภ.แม่อ้อ  

6 โครงการ 365 วัน 
ปลอดภัยทางถนน 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ - - 20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ อุบัติเหตุลดลง เทศบาลตำบลสัน
มะเค็ด/สภ.แม่อ้อ 

7  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ร่วมใจต้านภยัยาเสพติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ภึง
พิษภัยยาเสพติด 

จัดอบมแก่เด็กและเยาวชนใน
ตำบลสันมะเค็ด 

- - 20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

20,000 
งบ เทศบาล 

1โครงการ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง 

เทศบาลตำบลสัน
มะเค็ด/สภ.แม่อ้อ 

 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ารงความสมบูรณแ์ละยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

8 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมาร ี

จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเพื่อ
รักษาพันธุ์พืชหายาก
ในท้องถิ่น 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ มีศูนย์สำหรับ
อนุรักษ์พันธุพ์ืช
ในท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เฝ้าระวังลาดตระเวณและจัดทำ
แนวกันไฟ  

เพื่อจัดทำแนวกันไฟป้องกัน
ไฟป่า 

จัดการฝึกอบรมและ
ลาดตระเวนในพื้นที่ 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ลดปัญหาการเผา
ป่า 

สำนักปลัด 

10 โครงการเยาวชนตำบลสันมะเค็ด
ต่อต้านโรคเอดส์และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 

จัดการฝึกอบรมแก่
เยาวชน 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ ลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น 

สำนักปลัด 

11 โครงการ ส่งเสริมอาชีพนักเรียนใน
สถานศึกษาและหารายได้ระหว่างเรียน 
 

เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพแก่นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนนคร
วิทยา 

- 20,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

1 โครงการ นักเรียนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 

สำนักปลัด 

12 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ำพระธาตุดอยตุง  
 

เพื่อสนับสนุนประเพณีนมัสการและ
สรงน้ำพระธาตุดอยตุง  
 

จัดงานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 

- - 20,000 
งบเทศบาล 

- 1 โครงการ 1 โครงการ การจัดงาน
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง  

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  

เพือเพิ่มจำนวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

- - 100,000 
งบเทศบาล 

- 1 โครงการ 1 โครงการ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ 01 


