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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน อ่ืนๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลยีบคลอง

ปู่ก๊ะ หมูท่ี่ 14 
เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนนรอบคลองปู่ก๊ะ 
ยาว 1400 ม.กว้าง 5ม. 

- - -  1,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

1โครงการ ความปลอดภยัในการ
สัญจร 

อบจ./ 
หน่วยงานอนื 

2 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
ม.2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14, 
16 

เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ใน
ตำบลสันมะเค็ด 
1แห่ง/ป ี

3,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

3,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

3,000,000
งบหน่วยงานอืน่ 

3,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

3,000,000
งบหน่วยงานอืน่ 

1โครงการ ประชาชนมีน้ำเพื่อการ
อุปภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อบจ.,กรม
ทรัพยากรธรณี/
กรมทรพัยากร

น้ำ/กรม
ชลประทาน 

3 โครงการก่อสร้างถนนรอบแนวของป่า
ไม้ชุมชน ม.5,12,14,16,11,6,8 

เพื่อใช้สัญจร ก่อสร้างถนนรอบแนวของป่า
ไม้1สาย 

- 
 

1,500,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

- - - 1โครงการ มีถนนในการสญัจร อบจ./ 
หน่วยงานอนื 

4 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำ
น้ำ,คลอง ในเขตตำบลสันมะเค็ด และ 
สะพาน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานในการคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
1แห่ง/ป ี

- 3,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

 

- - - 1โครงการ ประชาชนด้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

อบจ./ 
หน่วยงานอนื 

5 โครงการก่อสร้างถนนเกษตร ฝายวังฮู  
ม.17 ต.สันมะเค็ด เชือ่ม ม.18 ตำบล
แม่ออ้ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร ลำเลยีงพืชผล
การเกษตร 

สร้างถนนคอนกรีตเสรมิไม้ไผ่ 
กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. 

- 1,400,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

- - - 1 โครงการ การสญัจรและ การ
ลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
หน่วยงานอนื 

6 โครงการก่อสร้างถนนรอบหนองกุม่หมู่
ที่ 14ตำบลสันมะเค็ด 

เพื่อเป็นการรกัษา
ทรัพยากรและพัฒนาเป็น
แหล่งทอ่งเที่ยว 

ก่อสร้างถนนรอบหนองกุม่  
1 สาย 

1,500,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

 

- - - - 1 โครงการ เป็นแหล่งท่องเทีย่วของ
ตำบล 

อบจ./ 
หน่วยงานอนื 

7 โครงการก่อสร้างแนวถนนเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อใช้ในการสญัจรและ
ลำเลียงพืชผลการเกษตร 

ก่อสร้างถนนการเกษตรทัว่ทั้ง
ตำบล ปีละ 1 สาย 

- 
 

800,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

 

- - - 1 โครงการ การสญัจรที่สะดวก/
ลำเลียงพืชผล
การเกษตรได้เรว็ขึ้น 

อบจ./ 
หน่วยงานอนื 

แบบ ผ02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พื้นฐาน อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561   

(บาท) 
2562(บาท) 2563(บาท) 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

8 โครงการขยายผิวจราจรถนนสาย 1181 ตำบล 
สันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เพื่อขยายผิว
จราจรถนนทาง
หลักของตำบล 

ขยายผิวจราจรข้างละ 1 ม.ถนนสาย 
1181ขนาดยาว 11,550 ม. 

- - 
 

15,730,000
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- -   1โครงการ การจราจรที่สะดวก 
ปลอดภัย ลอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ผิวจราจร ชนิด ASPHALTIC CONCRETE สาย ชร 
2066 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ผิวจราจร ชนิด ASPHALTIC 
CONCRETE สาย ชร 2066ขนาด
กว้าง 6 ม.ยาว 4,741 ม. 

- - - - 10,910,000
งบ 

หน่วยงานอื่น 
 

1 โครงการ การสัญจรสะดวก ลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจร ชนิด
ASPHALTIC CONCRETE  
สาย ชร 2122 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน 
 จังหวัดเชียงราย 

เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ผิวจราจร ชนิดASPHALTIC 
CONCRETE สาย ชร 2122ขนาด
กว้าง 6 ม.ยาว 5,284 ม.  

- 12,080,000
งบ 

หน่วยงานอื่น 
 

- - - 1 โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ชนิด ASPHALTIC CONCRETE บ้านกล้วยทรายทอง 
ม.16 เชื่อม บ้านใหม่ท่าเรือ ม.7 ตำบลสันมะเค็ด 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ผิวจราจร ชนิดASPHALTIC 
CONCRETE ขนาดกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 2,860 ม. 

- - 9,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 
 

9,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 
 

9,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 
 

1 โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกลำเหมืองข้างทางสาย ชร.1181 
(สายแม่แก้วใต้)ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อให้น้ำ
เพียงพอสำหรับ
การเกษตรและ
ระบายน้ำ 

ขุดลอกลำเหมืองข้างทางถนนสาย 
ชร.1181 (สายแม่แก้วใต้)  

- 
 

 
 

- - 6,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 
 

1 โครงการ การระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เรียบคันคลอง ม.14 และ 
ม.17ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 1600 ม. 

- 2,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 
 

- - - 1 โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 
เชื่อม ม.6 เชื่อม ม.11ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว  3,500 ม. 

- 
 

- 2,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- - 1 โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุม่อาเซียน+6 และ GMS 

     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พื้นฐาน อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562(บาท) 2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
 ชนิด ASPHALTIC CONCRETE  
บ้านหนองเป็ด ม.13 เชื่อม บ้านใหมท่่าเรอื ม.7  
ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจร ชนิดASPHALTIC 
CONCRETE ขนาดกว้าง 6.00 
ม.ยาว 3,512 ม.  

- - 
 

- 10,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

 

- 1โครงการ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันนคร  
หมู่ที่ 3 –บ้านสนัตน้ดู่ หมูท่ี่ 4  
ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
6.00 ม. ยาว 1,470 ม.  
หนา0.15 ม. 

- - - 6,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- 1โครงการ ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน 
สันตะเคยีน ต.สนัมะเค็ด ถึง บ้านโป่งทะลาย  
ต.แมอ่้อ อ.พาน จ.เชียงราย 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนสายบ้านสนัตะเคียน 
 – บ้านโป่งทะลาย 

- - 6,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- - 1โครงการ การสญัจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสันตะเคียน- 
ระยะทาง 4 กม.บ้านโป่งทะลาย 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง1สายบ้าน
สันตะเคยีน- ระยะทาง 4 กม. 

- - 8,000,000 
 

- - 1โครงการ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ม.7 –ม.3 
ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง - - - 3,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- 1โครงการ ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนสาย ชร 2066 บ้านกล้วย 
ม. 12 -ห้วยเครอืบ้า ม.6  
ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน1สาย 600,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- - - 
 

- 1โครงการ ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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21 โครงการก่อสร้างถนนสายสันยาว บ้านกลว้ย
ทรายทอง ม. 16-บ้านสันป่าสกั ม. 18 
ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน1สาย - - 6,000,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- - 1โครงการ ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำน้ำฮ่าง  
หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน คสล.1แห่ง 800,000 
งบ 

หน่วยงานอื่น 

- - - - 1 โครงการ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน อ่ืนๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

24 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามลำน้ำฮ่าง หมู่ที่ 3-16 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน คสล.1แห่ง - 800,000 
งบ เทศบาล 

- - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามลำเหมืองห้าง หมู่ที่ 3-7 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน คสล.1แห่ง - - 800,000 
งบ เทศบาล 

- - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการบดอัดถนนลูกรัง 
ถนนสาย หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 7 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

อัดถนนลูกรัง ถนนสาย หมู ่3 

เช่ือม หมู่ 7    1สาย 
 - - 600,000 

งบ เทศบาล 
- 
 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการบดอัดถนนลูกรัง 
ถนนสาย หมู่ 6 เชื่อม หมู่ 11 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

บดอัดถนนลูกรัง ถนนสาย หมู ่

6 เชื่อม หมู่ 11  1สาย 
-  - 600,000 

งบ เทศบาล 
- 
 

1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการวางท่อระบายน้ำค
สล.ข้างถนนสายสันตะเคียน 
ต.สันมะเค็ด – โป่งทะลาย 
 ต.แม่อ้อ 

เพื่อระบายน้ำ ท่อขนาด 60 X 100 200,000 
 

- - - - 1โครงการ การระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.ในเขตตำบล 

เพื่อป้องกันและระบาย
น้ำที่ท่วมบ้านเรือนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.ในเขตตำบล 1 แห่ง/ปี 

2,000,000 
 

- - - - 1โครงการ การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  

กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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30 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล.(ข้างถนนสาย 1181) 

เพื่อลดปริมาณการตื้น
เขินของฝาย นำ้ไม่ท่วม
ขัง 

รางระบายน้ำแบบเปิด กวา้ง 
60 ซม. ลึก 80 ซม.  

1,160,000 - 
 

- - - 1โครงการ การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน อ่ืนๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562(บาท) 2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยป่าลันเชื่อมตำบล
เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ยาว 1,000 เมตร  
กว้าง 4 เมตร 

2,000,000 - - - - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.2 บ้านกว๋าวโท้ง-ม.3 สัน
นคร ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล 
.ตามแบบ 1 สาย 

- - - 4,500,000 - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.7 บ้านใหม่ท่าเรือ ต.สัน
มะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ตามแบบ 1 สาย 

- - - 2,500,000 - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.12 บ้านกล้วยทรายงาม –
ม.6 บ้านห้วยเครือบ้า    ต.
สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล 
.ตามแบบ 1 สาย 

- - - 5,000,000 - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1...การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน อ่ืนๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562(บาท) 2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.16 บ้านกล้วยทรายทอง 
–ม.4 บ้านสันต้นดู่    ต.สัน
มะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบ 1 สาย 

- - - 3,000,000 - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4 ม.9  บ้านใหม่ใน    
ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบ 1 สาย 

- - - 2,000,000 - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนรอบบวกปลาค้าว บ้าน
กล้วยทรายงาม  
ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบ 1 สาย 

- - - 3,500,000 - 1โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุม่อาเซียน+6 และ GMS 

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พื้นฐาน อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการ ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที ่3 
บ้านสันนคร 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐาน กรม
ทรัพยากรน้ำ1 แห่ง 

- - - - 3,000,000 
งบ กรมส่งเสริม 
/หน่วยงานอื่น 

1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการ ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
ตามแบบมาตรฐาน กรม
ทรัพยากรน้ำ 1 แห่ง 

- - - 3,000,000 
งบ กรมส่งเสริม 
/หน่วยงานอื่น 

- 1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาล ขนาดใหญ่ หมู่บ้าน ม.8 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐาน กรม
ทรัพยากรน้ำ1 แห่ง 

- 3,000,000 
งบ กรมส่งเสริม
ฯ/หน่วยงานอื่น 

- - -  1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างระบบบประปา
แบบบาดาล  ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 
บ้านใหม่ใน 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
ตามแบบมาตรฐาน กรม
ทรัพยากรน้ำ 1 แห่ง 

- - - 3,000,000 
งบ กรมส่งเสริมฯ/ 

หน่วยงานอืน่ 

- 1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างประปาแบบ
บาดาล ขนาดใหญ่ ม.10 
 บ้านปา่ตึง 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
ตามแบบมาตรฐาน กรม
ทรัพยากรน้ำ 1 แห่ง 

3,000,00
0 

งบ กรม
ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอืน่ 

- - - - 1โครงการ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุม่อาเซียน+6 และ GMS 

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง 
    พื้นฐาน อื่นๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
42 โครงการก่อสร้างประปาแบบ

บาดาล ขนาดใหญ่ ม. 13 บา้น
หนองเป็ด 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ1 
แห่ง  

- 3,000,000 
งบ กรม

ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานอืน่ 

- - - ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐาน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ ่ 
ม. 15 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ1 
แห่ง  

- - - - 3,000,000 
งบ กรม

ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานอืน่ 

ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐาน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ ่ 
หมู่บ้าน ม.16 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ตาม
แบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ 
1 แห่ง 

- - - - 3,000,000 
งบ กรม

ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานอืน่ 

ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐาน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ ่ 
หมู่บ้าน 20 

เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอใน
การอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ1 
แห่ง 

- - - 3,000,000 
งบ กรมส่งเสริม
ฯ/หน่วยงานอื่น 

- ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐาน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสัน
มะเค็ด) 

เพื่อให้มีอาคารเรียน
สำหรับจัดการเรียนการ

สอน 

ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ
มาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 1 หลัง 

- - - 10,000}000 
งบกรมส่งเสริมฯ 

- ก่อสร้างอาคาร
เรียน ตามแบบ
มาตรฐาน 1 หลัง 

มีอาคารเรยีน
สำหรับจัดการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5...การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร (00320) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562(บาท) 2563(บาท) 2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ขุดลอกลำเหมอืง/หนองน้ำใน
พื้นที่ตำบล 

เพื่อกักเก็บน้ำทำการเกษตรในฤดู
แล้ง 

ลำเหมืองหนองในตำบลสันมะเค็ด 2,000,000 
 

- - - -  มีน้ำกกัเก็บไว้ทำ
การเกษตรในฤดแูล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกลำน้ำฮอ่งแฮ ่
 

เพื่อกักเก็บน้ำทำการเกษตรในฤดู
แล้ง 

ลึก 2 เมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

- 
 

1,000,000 
 

- - - 1โครงการ มีน้ำเพยีงพอทำ
การเกษตร  

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกลำน้ำแม่คาว เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอเพื่อใชอุ้ปโภค
บริโภคและการเกษตร 

ขุดลอกลำน้ำแม่คาว 1 แห่ง -    800,000 
 

- - - 1โครงการ มีปริมาณน้ำไว้ใช้อย่าง
พอเพยีง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกลำน้ำฮ่าง เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอเพื่อใชอุ้ปโภค
บริโภคและการเกษตร 

ขุดลอกลำน้ำฮ่าง 1 แห่ง 1,000,000 
 

- 1,000,000 
 

- - 1โครงการ มีน้ำเพยีงพอทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกลำเหมอืงห้าง เพื่อให้มีน้ำเพยีงพอเพื่อใชอุ้ปโภค
บริโภคและการเกษตร 

ขุดลอกลำเหมอืงห่าง 1 แห่ง 1,000,000 
 

-  1,000,000 
 

- 1โครงการ มีน้ำเพยีงพอทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกหนองรอ่งแซะ เพื่อกักเก็บน้ำในการเกษตร หนองรอ่งแซะเนือ้ที ่8.3 ไร่ ปรมิาณ
ดินขุดไมน่้อยกว่า39,840 ลบ.ม. 

- 
 

- - 1,000,000 
 

- 1โครงการ กักเก็บน้ำได้มากขึ้น
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค/การเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาด
คอนกรีต ม.9 ต.สนัมะเค็ด เชื่อม 
 ม.7 ต.สนัติสุข 

เพื่อการระบายน้ำ/เพือ่การเกษตร คลองคอนกรีต ม.9 ต.สันมะเค็ด 
เชื่อม ม.7 ต.สันติสุข 

600,000 
 

- - - - 1โครงการ มีน้ำเพือ่อุปโภคบริโภค/
การเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำ
เหมืองบ้านกล้วยหมู่ 
18,1,15,3,16 

เพื่อการระบายน้ำ/เพือ่การเกษตร ก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองบ้าน
กล้วย 1 สาย 

600,000 
 

- - - - 1โครงการ มีน้ำเพือ่อุปโภคบริโภค/
การเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลปีละ 1 แห่ง 200.000 200.000 200.000 200.000 - 1โครงการ มีน้ำเพือ่อุปโภคบริโภค/
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5...การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร (00320) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) 2565
(บาท) 

 
10 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาด

คอนกรีต ม.9 ต.สันมะเค็ด เชือ่ม ม.7 
ต.สันติสุข 

เพื่อการระบายน้ำ/เพือ่การเกษตร คลองคอนกร ีต ม.9 ต.สัน
มะเค็ด เชื่อม ม.7 ต.สันติสุข 

600,000 
 

- - - - ก่อสร้างคลองสง่
น้ำดาดคอนกรีต 1 

สาย 

มีน้ำเพือ่อุปโภค
บริโภค/
การเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมือง
บ้านกล้วยหมู่ 18,1,15,3,16 

เพื่อการระบายน้ำ/เพือ่การเกษตร ก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมือง
บ้านกล้วย 1 สาย 

600,000 
 

- - - - 1โครงการ มีน้ำเพือ่อุปโภค
บริโภค/
การเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรม (อ่างเก็บน้ำวังขอนแดง)  
ม.9 บ้านใหม่ใน ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและกักเก็บน้ำ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 1 แห่ง 

- - 3,000,000 - - พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ว 1 แห่ง 

มีแหล่งทอ่งเที่ยว
ภายในตำบล 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

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

(บาท) 
 
 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/ลาน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี
สถานท่ีออกกำลังกาย/ลด
ปัญหายาเสพตดิ 

ก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬาภายในตำบล 

1แห่ง 

1,000,000 - - -  1โครงการ สุขภาพของ
ประชาชนใน
ตำบลดีขึ้น/
ลดปัญหายา
เสพติดได ้

อบจ./กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานอ่ืน 

                  รวม   1  โครงการ          
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