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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

*************************** 

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
โดยให้น าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิมมาปรับใช้ในการทบทวน พิจารณาให้เป็นไปอย่าง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระยะเริ่มแรกให้อาศัยกระบวนการจัดท าประชาคมระดับต าบล , คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน , คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ เสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ก่อนประกาศ
ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ก าหนดให้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แล้วเสร็จ 
ครบถ้วนทุกกระบวนการขั้นตอน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) โดยน า
ข้อมูลปัญหา / ความต้องการ จากประชาคมท้องถิ่น ผ่านยกร่างของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ,   
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ได้ผ่านการพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้ว ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  2562 เมื่อ     
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จึงอาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 21 , 22 , 23 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 8 , 9 , 10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี ้
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
             (นายวันชาติ  ศิริภทัรนุกูล) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
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แบบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 
สันดอยเหนือ - บา้นลุ่ม หมู่ที่ 1 
บา้นแม่สูนหลวง

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร

    615,600 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

2 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ 
จาก ฝ่ังตรงข้ามบริษทันิ่มซ่ีเส็ง ถึง 
บา้นนางนวล ก่ าแก้ว หมู่ที่ 2 บา้น
ปางสัก

เพื่อวางระบบระบายน้ า
ในชุมชน

กอ่สร้างรางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย ยาว 
200 เมตร

    557,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หน้าบา้นสารัช ทาราช 
ถึง บา้นนายสม ศรีมูล เชื่อมต่อล า
เหมืองสาธารณะ 80 เมตร  หมู่ที่ 3
 บา้นแม่สูนน้อย

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

จ านวน 1 สาย ยาว 
300 เมตร

    746,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
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แบบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ต่อ
จาก ซอย 4 ข้างบา้นนายกฤษฎา 
อดิเรกเกียรติ หมู่ที่ 4 บา้นสันปา่
แดง ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

(ระยะทางรอการ
ส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
มีฝาปดิ เลียบถนน ซอย 5 
หมู่ที่ 5 บา้นล้องอ้อ

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

(ระยะทางรอการ
ส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น พร้อมวางทอ่และติดต้ัง
แทงค์เก็บน้ าส ารอง+เคร่ืองกรองน้ า
 หมู่ที่ 6 บา่นต้นส้าน

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น

(แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    800,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง
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แบบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ ต้ังแต่สามแยกบา้นนาง
รุ่งจิตทพิย์ วงค์หรัิญกร ถึง ส่ีแยก
บา้นนายประสิทธิ ์พระทอง  หมู่ที่ 7
 บา้นหนองยาว
    

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

ระยะทางประมาณ 
300 เมตร (แบบและ
ขนาดรอการส ารวจ)

    750,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างบอ่พกัน้ าประปา
พร้อมวางทอ่ หมู่ที่ 8 บา้นเพชรพรูย์

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น

ขนาด 15 เมตร X 15
 เมตร สูง 4 เมตร 
(แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ซอย
2 ข้ามล าหว้ยแม่สูนน้อย หน้าบา้น
ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 9 บา้นสันดินแดง

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

กอ่สร้างสะพาน 
จ านวน 1 แหง่ กว้าง 4
 เมตรยาว 6 เมตร

    370,700 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง
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แบบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิสายหน้ากาดสันมะก๊อ 
ระหวา่งบา้นนายสมเพชร ประสิทธิ ์
ถึง บา้นนายบญุช่วย นันตา หมู่ที่ 
10 บา้นสันมะเฟอืง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

จ านวน 1 สาย ยาว 
100 เมตร (แบบและ
ขนาดรอการส ารวจ)

    350,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ-เปดิได้ เชื่อมต่อจาก
หนองดินแดง ลงมาถนนซอย
วทิยาลัยการอาชีฝาง ถึง บา้นนาย
จ านง ธยิศ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 17 บา้น
หนองยาวเหนือ  เสนอโดย
ประชาคม หมู่ที่ 11 บา้นสันปา่เกี๊ยะ

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

ระยะทางประมาณ 
500 เมตร ( แบบ
และขนาดรอการ
ส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ สายระหวา่ง บอ่น้ ามัน
 - บา้นสันปา่ก๊อ เสนอโดย
ประชาคม หมู่ที่ 12 บา้นสันมะม่วง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

( แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

18 จัดซ้ือแทง็ค์น้้า/ติดต้ังถังกรองน้้า เพื่อใหป้ระชาชน จัดหาถังกรองน้้า                 -                 -       500,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ระบบประปา หมู่ที่ 1 มีน้้าสะอาดส้าหรับ มีความพงึพอใจ สะอาดส้าหรับ

บา้นแม่สูนหลวง อุปโภค ร้อยละ 80 อุปโภค

19 ขุดลอกล้าหว้ยแม่สูนน้อย เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกล้าหว้ย                 -                 -                 -       600,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

(สะพานขาว) หมู่ที่ 1 บา้นแม่สูนหลวงมีน้้าส้าหรับอุปโภค แม่สูนน้อย ระยะทาง มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

และใช้ในการเกษตร ประมาณ 500 เมตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ

20 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบาย                 -                 -       750,000                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ช่วงระหวา่งบา้นนายนึ่ง วงค์ค้า ถึง ช่วงฝนตก และท้าให้ น้้า ระยะทาง มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

นายอินถา วรรณไว น้้าไม่ทว่มขัง ประมาณ 300 เมตร ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 1 บา้นแม่สูนหลวง

21 ติดต้ังไฟกิ่ง ช่วงระหวา่งบา้นหนองยาวเพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังไฟกิ่ง                 -                 -                 -    5,000,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

ถึงบา้นล้องอ้อ ความปลอดภยัในชีวติ มีความพงึพอใจ ปลอดภยัในชีวติและ

และทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

22 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายผัด เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

งามปนั ถึงใต้วดัแม่สูน ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 1 บา้นแม่สูนหลวง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

23 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -                 -                 -       700,000 ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นคุณดวงไร ปาลี ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงที่สาธารณะหมู่บา้น (แทงก์น้้า) น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 2 บา้นปางสัก

24 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -       625,000                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

สายระหวา่งฝ่ังตรงข้าม บ.นิ่มซ่ีเส็ง ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงบา้นนายสีนวล ก่้าแก้ว น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 2 บา้นปางสัก
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

25 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -                 -       625,000                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

สายระหวา่งบา้นคุณจันทร์ โนจา  ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงบา้นคุณบตุร ชัยวงค์ น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 2 บา้นปางสัก

26 จัดซ้ือซับเมิร์สและสารกรองน้้า เพื่อใหป้ระชาชน จัดหาซับเมิร์สและ                 -                 -                 -       100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ระบบประปา หมู่ที่ 2 บา้นปางสัก มีน้้าสะอาดส้าหรับ สารกรองน้้า มีความพงึพอใจ สะอาดส้าหรับ

อุปโภค ร้อยละ 80 อุปโภค

27 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า       550,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

สายระหวา่งบริเวณหน้าวดัแม่สูน ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

น้อย ถึงบา้นนายผัด สีติ น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 3 บา้นแม่สูนน้อย
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

28 ซ่อมแซมถนนสายแม่สูนน้อย เพื่อใหป้ระชาชนมี ซ่อมแซมถนน                 -    1,500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สายระหวา่งฝ่ังตรงข้ามบา้นผู้ใหญ่บา้นถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

แม่สูนน้อย เชื่อมบา้นสันมะเฟอืง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

(สามแยก) หมู่ที่ 3 บา้นแม่สูนน้อย และปลอดภยั ภยั

29 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -                 -       350,000                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นแม่สา เทพวงค์ ถึงบา้น ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

นายนภดล เขียนกันทา น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 3 บา้นแม่สูนน้อย

30 ปรับปรุงรางระบายน้้า (ฝารางระบาย เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุ เปล่ียนฝารางระบายน้้า                 -                 -                 -       125,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

น้้า) บริเวณหอปอ้บา้นแม่สูนน้อย และปอ้งกันการอุดตัน มีความพงึพอใจ ปลอดภยั และการ

ถึงสามแยกบา้นผู้ใหญ่ ของรางระบายน้้า ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้น

หมู่ที่ 3 บา้นแม่สูนน้อย ดีขึ้น

10



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

31 ก่อสร้างรางระบายน้้า ต่อจาก เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -                 -       600,000                 - ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

บา้นนางจันตุ้ม ปญัญาวงค์ ถึงเขต ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ปลอดภยั และการ

ติดต่อหมู่ที่ 13 น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้น

หมู่ที่ 4 บา้นสันปา่แดง ดีขึ้น

32 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างปา่ช้า เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -                 -                 -       600,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถึงหอปอ้บา้นสันปา่แดง ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 4 บา้นสันปา่แดง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

33 ก่อสร้างถนน ซอยสวนนายตา เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -                 -       300,000                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

บงัคมเนตร ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 4 บา้นสันปา่แดง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

34 ก่อสร้างคลองส่งน้้าจากหมู่ 15 ถึง เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้้า                 -                 -                 -    1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

อ่างหนองเขียว มีน้้าส้าหรับอุปโภค มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

หมู่ที่ 5 บา้นล้องอ้อ และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ

35 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -                 -                 -                 -    6,375,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ล้องอ้อ ถึงบา้นต้นส้าน ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 5 บา้นล้องอ้อ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

36 ซ่อมแซมถนน ซอย 7 เพื่อใหป้ระชาชนมี ซ่อมแซมถนน                 -                 -                 -       400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นล้องอ้อ ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

37 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจาก เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -       500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สวนนายศรีวรรณ เตชะกองบญุ ถึง ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

สวนนายอินสาย นกแก้ว คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

หมู่ที่ 6 บา้นต้นส้าน และปลอดภยั ภยั

38 ก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -                 -                 -    1,250,000 ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นสวสัด์ิ วรรณภรีะ ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงบา้นนายต๊ิบ เปง็ทอง น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 6 บา้นต้นส้าน

39 ก่อสร้างถนน ระหวา่งสวนส้มดอยทองเพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -                 -       500,000                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถึงสวนนายนคร ตุ่นตา (ปากทาง ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

สามแยกข้างปา่ช้า หมูที่ 6 ข้างสวน คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

ส้มดอยทอง) หมู่ที่ 6 บา้นต้นส้าน และปลอดภยั ภยั
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

40 ก่อสร้างถนน ระหวา่งบา้นนายดวง เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน       450,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

แสงเมาะ ถึงบา้นนายสุชาติ วงศ์ญาติ ถนนส้าหรับการ ระยะทางประมาณ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 7 บา้นหนองยาว คมนาคมที่สะดวก 150 เมตร ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

41 ก่อสร้างถนน ระหวา่งบา้นนายมนูญ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -       900,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ร้อยหมื่น ถึงบา้นคุณสวาท (พดัธสิกุล ถนนส้าหรับการ ระยะทางประมาณ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

สุวรรณภมิล) หมู่ที่ 7 บา้นหนองยาว คมนาคมที่สะดวก 300 เมตร ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

42 ปรับปรุงรางระบายน้้า (เปล่ียนฝา เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุ เปล่ียนฝารางระบายน้้า                 -                 -       100,000                 - ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

รางระบายน้้า) บา้นนายแดง จันลา และปอ้งกันการอุดตัน มีความพงึพอใจ ปลอดภยั และการ

ถึงบา้นนางสวาท จิโน ของรางระบายน้้า ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้น

หมู่ที่ 7 บา้นหนองยาว ดีขึ้น
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

43 ก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า       700,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งหน้าโบสถ์ ถึงเส้นทางหลวง ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ชนบท บา้นใหม่โปง่ผา (หมู่ที่ 13) น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 8 บา้นเพชรไพฑูรย์

44 ก่อสร้างคลองส่งน้้าฝายยาว เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้้า                 -                 -    5,000,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

บา้นเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ถึง มีน้้าส้าหรับอุปโภค มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

บา้นสันปา่แดง หมู่ที่ 4 และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

หมู่ที่ 8 บา้นเพชรไพฑูรย์ อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ

45 ก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้้า                 -                 -                 -    2,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

บา้นเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ถึง มีน้้าส้าหรับอุปโภค มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

บา้นใหม่โปง่ผา หมู่ที่ 13 และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

หมู่ที่ 8 บา้นเพชรไพฑูรย์ อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

46 ขุดลอกสระเก็บน้้าสาธารณะประจ้า เพื่อใหป้ระชาชน ขุดสระน้้า                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

หมู่บา้น มีน้้าส้าหรับอุปโภค มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

หมู่ที่ 8 บา้นเพชรไพฑูรย์ และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ

47 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงระบบประปา       300,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

พร้อมระบบกรองน้้าสะอาด มีน้้าส้าหรับอุปโภค พร้อมที่กรองน้้า มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

หมู่ที่ 9 บา้นสันดินแดง และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ

48 ก่อสร้างถนน ระหวา่งบา้นคุณรักสมัย เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -                 -                 -       540,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สีดี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บา้นแม่สูนหลวง ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 9 บา้นสันดิแดง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

49 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ ซอย 1 เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -       450,000                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

จากบา้นนายกฤษฎา ภทัรกมลเสน ถึงนายช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

สวสัด์ิ จอมขันเงิน สองฝ่ังล้าเหมือง น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

สาธารณะ หมู่ที่ 10 บา้นสันมะเฟอืง

50 โตรงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อพฒันาเส้นทาง ปรับปรุงเส้นทาง                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีการ กองช่าง

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ล้าเลียงผลผลิตทาง คมนาคมเพื่อการเกษตร มีความพงึพอใจ คัดแยกขยะที่ครบ

 บา้นสันปา่เกี๊ยะ การเกษตรออกสู่ตลาด จ้านวน 1 สาย ร้อยละ 80 วงจร

51 ปรับปรุงภมูิทศัน์ที่สาธารณะหนองดินแดงเพื่อใหท้ี่สาธารณะ ปรับภมูิทศัน์หนอง                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ที่สาธารณะหนอง กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นสันปา่เกี๊ยะ หนองดินแดงได้รับ ดินแดง มีความพงึพอใจ ดินแดงได้รับการ

การพฒันาเปน็สถานที่ ร้อยละ 80 พฒันาเปน็สถานที่

พกัผ่อนหย่อนใจ พกัผ่อนหย่อนใจ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

52 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า       575,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

สายระหวา่งบา้นนางลาวลัย์ สิงหค์รามช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงบา้นนายดวงดี สักเร็ว น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 12 บา้นสันมะม่วง

53 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม บริเวณส่ีแยกเหนือเพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างทอ่เหล่ียม                 -                 -                 -       200,000 ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

บา้นคุณแก้ว ปวนใต้ ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

หมู่ที่ 12 บา้นสันมะม่วง น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

54 ก่อสร้างคลองส่งน้้าสายนิ่มซ่ีเส็ง เพื่อใหป้ระชาชน ขุดลอกคลองส่งน้้า                 -                 -       100,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

ถึงโรงงานไทยพฒันา มีน้้าส้าหรับอุปโภค มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

หมู่ที่ 12 บา้นสันมะม่วง และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

55 ขยายเขตไฟฟา้ บริเวณสามแยกโปง่ในเพื่อใหป้ระชาชนมี ขยายเขตไฟฟา้                 -                 -       362,500                 - ประชาชน ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 13 บา้นใหม่โปง่ผา ไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน มีความพงึพอใจ ทกุครัวเรือน

ร้อยละ 80

56 ติดต้ังไฟกิ่ง ภายในมู่บา้น และทา้ย เพื่อปอ้งกันการเกิด ติดต้ังไฟกิ่ง                 -                 -                 -        20,000 ประชาชน อุบติัเหตุลดลง และ กองช่าง

หมู่บา้น อุบติัเหตุ และประชาชน 1 มีความพงึพอใจ ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 13 บา้นใหม่โปง่ผา มีความปลอดภยัใน ร้อยละ 80 ปลอดภยัในชีวติและ

ชีวติและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

57 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า       550,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นคุณบญัชา กันทะวงั ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงบา้นคุณยงใย วรพล น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 14 บา้นสันติพฒันา
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

58 ซ่อมแซมถนน บา้นนายบญุธรรม เพื่อใหป้ระชาชนมี ซ่อมแซมถนน                 -       600,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

เตชะวงค์ ถึงนายมนตรี บญุสุข ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 14 บา้นสันติพฒันา คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

59 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงระบบประปา                 -                 -       450,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

หมู่ที่ 14 บา้นสันติพฒันา มีน้้าส้าหรับอุปโภค มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ

60 ซ่อมแซมถนนข้างวดั (ล้องอ้อ) ด้านเหนือเพื่อใหป้ระชาชนมี ซ่อมแซมถนน                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 14 บา้นสันติพฒันา ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

61 ก่อสร้างถนน เชื่อมสายสวนนายสมบรูณ์เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน    2,400,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ค้าเชียงเงิน ถึงสวนนายทรงพล วรรณภรีะถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 15 บา้นใหม่ชัยเกษม คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

62 ปรับปรุงรางระบายน้้า (ก่อสร้างฝาปิดรางเพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุ เปล่ียนฝารางระบายน้้า                 -    1,500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

ระบายน้้า) บ้านคุณบุญชู ศรีวิชัย, คุณสมบูรณ์และปอ้งกันการอุดตัน มีความพงึพอใจ ปลอดภยั และการ

นามอภินันท์, คุณสุพรรณ กันทะวัง, คุณนวมของรางระบายน้้า ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้น

ต๊ะรังสี หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม ดีขึ้น

63 ก่อสร้างบอ่พกัน้้า และที่กรองน้้าระบบเพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างบอ่พกัน้้า และ                 -                 -       700,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใน กองช่าง

ประปาภเูขา หมู่ที่ 15 บา้นใหม่ชัยเกษมมีน้้าส้าหรับอุปโภค ที่กรองน้้า มีความพงึพอใจ การอุปโภคและใช้ใน

และใช้ในการเกษตร ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง

อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

64 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม พร้อมขยายไหล่ทางเพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างทอ่เหล่ียมและ                 -                 -                 -       400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ระหวา่งบา้นคุณเฮือน ศรีวชิัย ถีง ถนนส้าหรับการ ขยายถนน มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

บา้นคุณสุพรรณ กันทะวงั คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

หมู่ที่ 15 บา้นใหม่ชัยเกษม และปลอดภยั ภยั

65 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า       500,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ซอย 2 จากปากซอย ถึงหอปอ้บา้น ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

หนองยาวใต้ และช่วงที่ค้างของอีกฝ่ัง น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 16 บา้นหนองยาวใต้

66 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -       650,000                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นนายฐาปนีย์ สรรค์เจริญ ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงสามแยกบา้นผู้ใหญ่บา้นหนองยาวใต้น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 16 บา้นหนองยาวใต้
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

67 ก่อสร้างถนนบา้นหนองยาวใต้ เชื่อมต่อเพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -    7,500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

บา้นปางสัก ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 16 บา้นหนองยาวใต้ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

68 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า       750,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นนายยงยุทธ อุปกุล (ร้านซ่อมช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

รถ) ถึงสุดขอบล้าเหมือง น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 16 บา้นหนองยาวใต้

69 ก่อสร้างถนน ระหวา่งลานกีฬาเชื่อม เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน       450,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

มูลนิธฟิา้ใหม่ (บา้นจัดสรร) ถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 17 บา้นหนองยาวเหนือ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

70 ก่อสร้างถนน ซอยวทิยาลัยการอาชีพ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนน                 -       450,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ฝาง ต่อจากถนนที่มีอยู่แล้วไปจนสุดสายถนนส้าหรับการ มีความพงึพอใจ ส้าหรับการคมนาคม

หมู่ที่ 17 บา้นหนองยาวเหนือ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอด-

และปลอดภยั ภยั

71 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -                 -       650,000                 - ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นคุณจันทร์ มหาพรม ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงอาคารเอนกประสงค์ น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 17 บา้นหนองยาวเหนือ

72 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ เพื่อระบายน้้าใน ก่อสร้างรางระบายน้้า                 -                 -                 -       300,000 ประชาชน การระบายในหมู่บา้นกองช่าง

ระหวา่งบา้นคุณบวัรวย พื้นอินต๊ะศรี ช่วงฝนตก และท้าให้ มีความพงึพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น

ถึงส่ีแยก น้้าไม่ทว่มขัง ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่มขัง

หมู่ที่ 17 บา้นหนองยาวเหนือ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

73 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย
 PARA ASPHALT CONCRETE 
หมู่ที่ 1 บา้นแม่สูนหลวง 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

ถนน คสล.โดยเสริมผิว
ด้วย PARA  ASPHALT 
CRETE ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 240.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00
 ตารางเมตร

             -       495,100                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดหลายช่องแบบ 
RIGID FRAME และทอ่ลอด หมู่ที่ 2
 บา้นปางสัก

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน
พร้อมวางระบบการ
ระบายน้้า

ถนน คสล. และทอ่ลอด
เหล่ียม คสล. ชนดิ
หลายช่องแบบ RIGID 
FRAME ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 52.00 
เมตร 
 

                -       486,200                   -                   - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

75 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
หมู่ที่ 3 บา้นแม่สูนน้อย 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 410.00 เมตร
หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,640 ตารางเมตร 

             -       490,800                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
หมู่ที่ 4 บา้นสันปา่แดง 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 410.00 เมตร 
หรือมพีื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 1,640 
ตารางเมตร 

             -       499,100                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30                  
หมู่ที่ 5 บา้น ล้องอ้อ 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 130 
เมตร

             -       358,300                 -              - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 
หมู่ที่ 6 บา้นต้นส้าน 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกว้าง 0.30 
เมตรลึก 0.30 
เมตร ยาว 150 
เมตร

             -       413,500                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองยาว 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 0.30 
เมตรลึก 0.30 เมตร
ยาว 175 เมตร

             -       482,400                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 8 บา้น
นิคม:เพชรไพฑูรย์

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 82 เมตร 

             -       226,000                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

27



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 8 บา้นนิคม:
เพชรไพฑูรย์ 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาว 68
 เมตร

             -       187,500                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
 หมู่ที่ 9 บา้นสันดินแดง

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 410.00 
เมตร

             -       497,200                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

83 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย 
PARA ASPHALT CONCRETE   
หมู่ที่ 10 บา้นสันมะเฟอืง

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 240.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 960.00 
ตารางเม

             -       495,400                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

28



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

84 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดรางริน 
หมู่ที่ 11 บา้นสันปา่เกี๊ยะ

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 1.05 เมตร
 ยาว 120 เมตร

             -       491,300                 -              - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้น ( แบบมี
รอยต่อตามยาว ) หมู่ที่ 12 บา้นสัน
มะม่วง 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 170.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 680.00 
ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง 

             -       497,600                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

29



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

86 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดรางริน 
หมู่ที่ 13 บา้นใหม่โปง่ผา 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 1.05 เมตร 
  ยาว 84 เมตร

             -       342,300              -                   - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

87 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น ( แบบมี
รอยต่อตามยาว ) และก่อสร้างราง
ระบายน้้าย่าน ชุมชน ชนิด ก-30 
หมู่ที่ 14 บา้นสันติพฒันา 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 200.00 
ตารางเมตร 

             -       480,600                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกวา้ง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180 
เมตร หมู่ที่ 15 บา้นใหม่ชัยเกษม 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 180 เมตร

             -       494,800                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

30



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าย่าน
ชุมชน ชนิด ก-30 
หมู่ที่ 16 บา้นหนองยาวใต้ 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกวา้ง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 180 เมตร

             -       496,500                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น ( แบบไม่มีรอย
ต่อตามยาว ) ไม่มีไหล่ทาง 
หมู่ที่ 17 บา้นหนองยาวเหนือ 

เพื่อปรัปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น้้า

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
 680.00 ตารางเมตร 

             -       499,300                 -                 - อตัราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอใจไม่
นอ้ยกว่า ร้อยะละ
 80

กองช่าง

31



แบบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

13 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 
13 บา้นใหม่โปง่ผา

เพื่อพฒันาอาคาร
สาธารณะประโยชนใ์น
ชุมชน

( แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    800,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมถนน สายจาก
บา้นนางบญุธรรม เตชะวงค์ 
ถึง นายมนตรี บญุสุข หมู่ที่ 14 
บา้นสันติพฒันา

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

( แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า สาย
จาก หน้าบา้นพอ่หลวงยงยุทธ ขัด
ศรี ถึง หน้าโรงเรียนบา้นต้นส้าน  
เสนอโดยระชาคม หมู่ที่ 15 บา้น
ใหม่ชัยเกษม

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

( แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

5



แบบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ ซอย 5 ด้านเหนือ 
ต้ังแต่ปากซอยถึงทา้ยซอย หมู่ที่ 16
 บา้นหนองยาวใต้

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายในชุมชน

ระยะทางประมาณ 
300 เมตร 
(แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    750,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ติดล าหว้ยหนองยาว ต่อจากเดิมไป
จนสุดสาย หมู่ที่ 17 บา้นหนองยาว
เหนือ

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในชุมชนให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

( แบบและขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราส่วนความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
 ร้อยะละ 80

กองช่าง

6



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

1 โครงการประชาคมหมู่บา้นและ
ต าบลอบต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งภายในชุมชน
ในพื้นที่ทั้ง ๑๗ 
หมู่บา้น

เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 
2000 คน

ประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมหมู่บา้น
และต าบล ร้อยละ
 80

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งทั้ง ๑๗ 
หมู่บา้น

งบประมาณ

32



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรม สัมมนา รณรงค์ เพื่อใหเ้ยาวชนและ เยาวชนและประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้าร่วม ชุมชนมคีวามเข้มแข็งส านักปลัด

ปอ้งกันยาเสพติด ประชาชนหา่งไกลจาก เข้าร่วมกิจกรรม ประชาคมหมู่บา้น ทั้ง ๑๗ หมู่บา้น

ยาเสพติด จ านวน 1,0๐๐ คน และต าบล 

ร้อยละ 80

2 โครงการปลูกจิตส านึกอุดมการณ์ เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน เยาวชนและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เยาวชนและประชาชนส านักปลัด

รักชาติ สร้างความปรองดอง ประชาชนตระหนักถึง เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม ตระหนกัถึงการมส่ีวน

สมานฉันท์ การมีส่วนร่วมในการ จ านวน 1,0๐๐ คน โครงการ ร่วมในการปกปอ้ง

ปกปอ้งสถาบนั เพิ่มขึ้น/30 สถาบนั

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุได้มี ผู้สูงอายุทั้ง 17 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมกีจิกรรมท าส านักปลัด
ม. 1 - 17 กิจกรรมท าร่วมกัน หมู่บา้น มคุีณภาพชีวิต ร่วมกนั

ที่ดีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

33



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

4 โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและ เพื่อส่งเสริมและพฒันา เด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้รับส านักปลัด

เยาวชนต าบลแม่สูน ศักยภาพเด็กและ จ านวน 100 คน มคุีณภาพชิวิต การส่งเสริมและ

เยาวชน ที่ดีขึ้น พฒันาศักยภาพ

ร้อยละ 80

34



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ความปลอดภยัและ เพื่อปอ้งกันและลด เยาวชนและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบุติัเหตุทางถนน อบุติัเหตุทางถนนใน ส านักปลัด

ลดอุบติัเหตุทางถนน อุบติัเหตุทางถนนใน เข้าร่วมกิจกรรม ลดลงร้อยละ 80 ช่วงเทศกาล และ

ช่วงเทศกาล และ จ านวน 200 คน วันหยุดนกัขัติฤกษ์

วนัหยุดนักขัติฤกษ์ ลดลง

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์ อปพร. ได้รับการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร. ศูนย์ อปพร. ได้รับการส านักปลัด

ของศูนย์ อปพร. กิจการของศูนย์ อปพร. สนับสนุน มศัีกยภาพเพิ่ม ส่งเสริมสนบัสนนุ

ขึ้นร้อยละ 80

3 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนประชาชนในพื้นที่และ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของผู้รับบริการประชาชนผู้ประสบ ส านักปลัด

อบต.แม่สูน ที่ประสบเหตุฉุกเฉิน ที่ขอรับความช่วยเหลือ ที่ได้รับความ เหตุฉุกเฉินทกุราย

ช่วยเหลือ

เพิ่มขึ้น/20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

35



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

4 โครงการซ้อมแผนอุบติัเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนกังาน เจ้าหนา้ที่ พนกังาน เจ้าหนา้ที่ ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ได้ประชาชนในพื้นที่ได้

ผู้ประสบเหตุทางถนนนจ านวน 100 คน ซ้อมแผนฯ อย่างนอ้ยการเตรียมความพร้อม

ปลีะ 2 คร้ัง

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองหมาย เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองหมาย จัดซ้ือเคร่ืองหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุบนทอ้งถนนลดลงส านักปลัด

สัญญาณจราจร ติดต้ังสัญญาณไฟ สัญญาณจราจรเพื่อลด สัญญาณจราจร ร้อยละ 70

จราจร อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

6 โครงการจัดท าแนวกันไฟปา่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน ประชาชน,อาสาสมัคร, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไฟปา่ในพื้นที่ ประชาชน,อาสาสมคัร,ส านักปลัด

และอบรมด้านอัคคีภยั การรณรงค์ในการจัดท าผู้น าชุมชน ลดลงร้อยละ 30 ผู้น าชุมชน ได้มคีวามรู้

แนวไฟปา่และอัคคีภยั ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ไฟปา่และอคัคีภยั
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกีฬาประชาชนต าบลแม่สูน เพื่อใหป้ระชาชนเกิด ประชาชนเข้าร่วม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปญัหายาเสพติด ประชาชนเกิดความรักส านักปลัด

ต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ ความรัก ความสามัคคี กิจกรรม จ านวน ลดลง ร้อยละ 80 ความสามัคคี และ

และหา่งไกลยาเสพติด  1,0๐๐ คน หา่งไกลยาเสพติด

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปญัหายาเสพติด เด็กและเยาวชนเกิดส านักปลัด

และเยาวชนต าบลแม่สูนต้านภยั เกิดความรัก สามัคคี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ลดลง ร้อยละ 80 ความรัก สามัคคี และ

ยาเสพติด และหา่งไกลยาเสพติด จ านวน 1,๐๐๐ คน หา่งไกลยาเสพติด

3 โครงการกีฬาผู้สูงอายุต าบลแม่สูน เพื่อใหผู้้สูงอายุมี ผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ส านักปลัด

สุขภาพพลานามัยที่ กีฬา จ านวน 500 คน ร่างกายจิตใจ พลานามัยที่สมบรูณ์

สมบรูณ์แข็งแรง แข็งแรง ร้อยละ 80แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

4 โครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีบคุลากรทอ้งถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความ บคุลากรทอ้งถิ่น ส านักปลัด

ในชุมชนและหน่วยงาน จ านวน 100 คน พงึพอใจ ร้อยละ 80มีความสามัคคี

อปท. ทกุแหง่ 

5 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อใหเ้ยาวชนและ เยาวชนและประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ เยาวชนและประชาชนมีส านักปลัด

เพื่อสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม พงึพอใจ ร้อยละ 80สุขภาพแข็งแรง

แข็งแรง จ านวน 1,000 คน
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้พกิาร เพื่อใหผู้้พกิารมีคุณภาพผู้พกิารทั้ง ๑๗ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พกิาร ผู้พกิารมีคุณภาพ ส านักปลัด

ม. 1 - 17 ชีวติที่ดีขึ้น หมู่บา้น มีคุณภาพชีวติ ชีวติที่ดีขึ้น

ที่ดีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

2 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อส่งเสริมสถาบนั ประชาชน เยาวชน        30,000 ประชาชน สถาบนัครอบครัวมี ส านักปลัด

ศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลแม่สูน ครอบครัวใหเ้ข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามพงึพอใจ ความรัก ความเข้าใจ

จ านวน 100 คน ร้อยละ 80

3 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อสนับสนุนกิจการ กลุ่มสตรีแม่บา้นต าบล        30,000 ประชาชน กลุ่มสตรี แมบ่า้นได้ ส านักปลัด

กลุ่มสตรีต าบลแม่สูน ตามโครงการ ของกลุ่มสตรีต าบล แม่สูน จ านวน ๑๗ มคีวามพงึพอใจ พฒันาศักยภาพของ

พฒันาศักยภาพสตรี แม่สูน หมู่บา้น ร้อยละ 80 ตนเองท าใหเ้กดิ

ประโยชนต่์อชุมชน

       30,000        30,000        30,000        30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

       30,000        30,000        30,000        30,000
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.6 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับ นักเรียน นักศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นกัเรียน นกัศึกษา นกัเรียน นกัศึกษามี กองการศึกษา

ในช่วงปดิภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาใน เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามพงึพอใจ รายได้ในช่วงปดิภาค

ช่วงปดิภาคเรียน จ านวน ๒๐๐ คน ร้อยละ 80 เรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.7 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มจิตอาสา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มจิตอาสา เข้าร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มจิตอาสา กลุ่มจิตอาสาได้รับ กองสาธารณสุข

การพฒันาศักยภาพ กิจกรรม จ านวน มศัีกยภาพในการ การส่งเสริมสนบัสนนุ

ของกลุ่มจิตอาสา 200 คน ท างานเพิ่มขึ้น การพฒันาศักยภาพ

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       2.8 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบล เพื่อใหผู้้สูงอายุมี ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบยีน 17,377,200 17,377,200 17,377,200 17,377,200 17,377,200 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมคุีณภาพ ส านักปลัด

แม่สูน คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มคุีณภาพชีวิต ชีวิตที่ดีขึ้น

ที่ดีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พกิารต าบล เพื่อใหผู้้พกิารมี ผู้พกิารที่ขึ้นทะเบยีน 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 ผู้พกิาร ผู้พกิารมคุีณภาพชีวิตส านักปลัด

แม่สูน คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น รับเบี้ยยังชีพผู้พกิาร มคุีณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

ที่ดีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อต าบล เพื่อใหผู้้ติดเชื้อมี ผู้ติดเชื้อที่ขึ้นทะเบยีน 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อมคุีณภาพชีวิตส านักปลัด

แม่สูน คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น รับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ มคุีณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

ที่ดีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
    3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
       3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้ง 17 70,000 70,000 70,000 70,000 30,000 กลุ่มอาชีพที่ได้รับการ ประชาชนมอีาชีพเสริมส านักปลัด

เสริมเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ หมู่บา้น สนับสนุนมีความ เพิ่มรายได้ใหแ้ก่

ครอบครัว พึงพอใจ ร้อยละ 80 ครอบครัว

มีความพึงพอใจ

2 โครงการอบรมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
สินค้าออนไลน์

เพื่อใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในการขยาย
ช่องทางการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

กลุ่มอาชีพ ทั้ง 17  
หมู่บา้น

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30

ประชาชนกลุ่ม
อาชีพได้รับ
ความรู้ในการ
สร้างช่องทาง
การตลาด

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมพฒันาบรรจุภณัฑ์ เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
การพฒันาบรรจุภณัฑ์
ใหแ้กก่ลุ่มอาชี

กลุ่มอาชีพ ทั้ง 17 
หมู่บา้น

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30

ประชาชนกลุ่ม
อาชีพได้รับ
ความรู้ในการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
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ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
    3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
       3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เพื่อเปน็ค่าอ านวยการ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนในต าบลแมสู่นส านักปลัด

เทคโนโลยีทางการเกษตรต าบล และค่าใช้จ่ายของ การเกษตรแบบ มคีวามพงึพอใจ ได้รับบริการด้านข้อมลู

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพยีง ร้อยละ 80 เกี่ยวกบัการเกษตรแบบ

ในการรวบรวมองค์ ตามแนวพระราชด าริฯ เศรษฐกจิพอเพยีงตาม

ความรู้ด้านการเกษตร ที่สมบรูณ์ แนวพระราชด าริฯ  

แบบเศรษฐกิจพอเพยีง ที่สมบรูณ์

2 โครงการส่งเสริมประชาชนในการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนประชาชนเข้าร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมกีารด ารงชีวิตส านักปลัด

ด ารงชีวติตามแนวเศรษฐกิจ มีการด ารงชีวติตามแนวกิจกรรม จ านวน  มคีวามพงึพอใจ ตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง 1,000 ครัวเรือน ร้อยละ 80 พอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูล เพื่อใหเ้ยาวชนและ เยาวชนและประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เยาวชนและประชาชนส านักปลัด

ข่าวสาร อบต.แม่สูน ประชาชนมีแหล่ง ทั้ง 17 หมู่บา้น มคีวามพงึพอใจ มแีหล่งส าหรับค้นคว้า

ส าหรับค้นควา้หา ร้อยละ 80 ความรู้ ข้อมลูข่าวสาร

ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการค่าใช้จ่ายตาม เพื่อใหเ้ยาวชนและ จัดซ้ือส่ือส่ิงพมิพ์ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชน เยาวชนและประชาชนกองการศึกษาฯ

โครงการจัดซ้ือส่ือส่ิงพมิพ์ ประชาชนได้มีส่ือใน จ านวน ๑๗ หมู่บา้น มีความพงึพอใจ ได้มีส่ือในการรับรู้

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และ สนง. อบต. ร้อยละ 80 ข้อมูลข่าวสาร

2 โครงการจัดการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหค้รูและผู้ปกครองผู้ปกครองเข้าร่วม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครูและ ครูและผู้ปกครองมกีองการศึกษาฯ

แก่คณะกรรมการศูนย์พฒันา มีทศันคติที่ตรงกัน กิจกรรม จ านวน ผู้ปกครองมี ทศันคติที่ตรงกัน

เด็กเล็กและผู้ปกครองเร่ือง 200 คน ทศันคติตรงกัน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ร้อยละ 80

3 โครงการหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพศูนยพฒันาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนมีสุขภาพเหงือกกองการศึกษาฯ

ช่องปาก เหงือกและฟนัที่ดี จ านวน ๘ แหง่ มีสุขภาพช่องปาก และฟนัที่ดี

ดีขึ้น ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

4 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อเปน็ขวญั ก าลังใจ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้ปกครอง เด็กปฐมวยัมีขวญักองการศึกษาฯ

ใฝ่สัมฤทธิเ์ด็กปฐมวยั ในการเรียน และโรงเรียน และนักเรียน ก าลังใจในการเรียน

บา้นล้องอ้อ มีความพงึพอ

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

5 โครงการอบรมบคุลากรทางการ เพื่อพฒันาทกัษะแก่ บคุลากรทางการศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บคุลากรทาง บคุลากรทางการศึกษากองการศึกษาฯ

ศึกษาของโรงเรียนและศูนย์ บคุลากรทางการศึกษา จ านวน ๓๐ คน การศึกษามี ของโรงเรียน และศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ของโรงเรียน และศูนย์ ประสิทธภิาพ พฒันาเด็กเล็กได้รับการ

พฒันาเด็กเล็ก เพิ่มขึ้น พฒันาทกัษะ

ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

6 โครงการอบรมเข้าค่ายทกัษะชีวติ เพื่อฝึกฝนทกัษะชีวติแก่เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปกครอง, เด็กและเยาวชนได้รับกองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม  เด็กและเยาวชน ฝึกฝนด้านทกัษะชีวติ

ใน ต.แม่สูน จ านวน 300 คน มีความพงึพอใจ

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

7 โครงการแข่งขันทกัษะทาง เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางเด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 10,000 เด็กนักเรียน เด็กและเยาวชนมีทกัษะกองการศึกษาฯ

วชิาการของเด็กและเยาวชน วชิาการของเด็กและ เข้าร่วมกิจกรรม  มีทกัษะทาง ทางวชิาการ

เยาวชน จ านวน 100 คน วชิาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

8 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหค้วามส าคัญกับ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครองและ เด็กเติบโตเปน็เยาวชนกองการศึกษาฯ

อบต. แม่สูน การเติบโตเปน็เยาวชน จ านวน ๑,๐๐๐ คน เด็กนักเรียน ที่ดี

ที่ดีของเด็ก มีความพงึพอใจ

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

9 โครงการเสริมสร้างทกัษะทาง เพื่อเสริมสร้างทกัษะ นักเรียนโรงเรียนบา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียน นักเรียนมีทกัษะทางกองการศึกษาฯ

วชิาการของเด็กและเยาวชน ทางวชิาการของเด็ก ล้องอ้อ มีทกัษะทาง วชิาการเพิ่มขึ้น

และเยาวชน จ านวน 100 คน วชิาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

10 โครงการวนัส าคัญประจ าปี เพื่อส่งเสริมใหรั้กเรียนได้นักเรียนโรงเรียนบา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นกัเรียนมคีวาม นกัเรียนได้จัดกจิกรรมในกองการศึกษาฯ

ตระหนักถึงความส าคัญล้องอ้อ จ านวน ตระหนกัถึงความ วันส าคัญต่างๆ

ในวนัส าคัญต่างๆ 100 คน ส าคัญในวันส าคัญ

ต่างๆ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

11 โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ เพื่อส่งเสริมกิจการ นักเรียนโรงเรียนบา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองและ นกัเรียนได้รับการปลูกฝังกองการศึกษาฯ

ระดับประถมศึกษา ลูกเสือในโรงเรียน ล้องอ้อ นกัเรียนมคีวาม ค่านยิมของความซ่ือสัตย์

บา้นล้องอ้อ จ านวน 100 คน พงึพอใจเพิ่มขึ้น และความเสียสละ

ร้อยละ 80

12 โครงการจัดการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหค้รูและผู้ปกครองผู้ปกครองเข้าร่วม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองและ ครูและผู้ปกครองมี กองการศึกษาฯ

แก่คณะกรรมการสถานศึกษาและ มีทศันคติที่ตรงกัน กิจกรรม จ านวน นกัเรียนมคีวาม ทศันคติที่ตรงกนั

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบา้น 100 คน พงึพอใจเพิ่มขึ้น

ล้องอ้อ ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

13 โครงการศึกษาดูงาน และทศัน- เพื่อใหน้ักเรียนเกิด นักเรียนโรงเรียนบา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นกัเรียนมี นกัเรียนได้รับความรู้กองการศึกษาฯ

ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก มุมมองวสัิยทศัน์ใน ล้องอ้อ จ านวน วิสัยทศันเ์พิ่มขึ้น ใหมแ่ละมคีวามคิด

ของโรงเรียนบา้นล้องอ้อ ด้านต่างๆ 100 คน ร้อยละ 80 ริเร่ิมสร้างสรรค์

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบา้นล้องอ้อ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โรงเรียน สถานศึกษาได้รับการกองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา มงีบประมาณ สนบัสนนุงบประมาณ

ทั้งด้านผู้สอน หลักสูตร ในการบริหาร ในการบริหารทั้งด้าน

และผู้เรียน ครบทั้ง 3 ด้าน ผู้สอน หลักสูตร และ

ผู้เรียน
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

15 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ เพื่อพฒันาทกัษะแก่ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 ครูผู้ดูแลเด็ก/ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กกองการศึกษาฯ

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กของ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 13 คน ศพด. ได้รับการ ได้รับการพฒันาทกัษะ

พฒันา

ร้อยละ 80

16 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน นักเรียนโรงเรียนบา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นกัเรียนมี นกัเรียนมนีสัิยรัก กองการศึกษาฯ

อ่านในสถานศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน ล้องอ้อ นสัิย การอา่น

จ านวน 100 คน รักการอา่น

ร้อยละ 80

17 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ เพื่อใหโ้รงเรียนมีศูนย์ จัดท าศูนย์การเรียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครองและ โรงเรียนมศูีนย์ กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานศึกษา การเรียนรู้ส าหรับ ส าหรับเด็กปฐมวยั นกัเรียนมคีวาม การเรียนรู้ส าหรับ

เด็กปฐมวยั พงึพอใจเพิ่มขึ้น เด็กปฐมวัย

ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

18 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะม่วง

เพือ่สามารถ
ให้บริการการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ครอบคุลมพืน้ที่

อาคาร ศพด.
มาตรฐาน จ านวน
 1 หลัง

-             -             -             1,200,000 -             ผู้ปกครองและ
นักเรียนสามารถ
เข้าถึงบริการ
ร้อยละ 80

สามารถ
จัดบริการ
การศึกษา
ปฐมวยัได้ตาม
มาตรฐาน

กองช่าง

19 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ 
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ อบต.
แม่สูน

เพื่ออุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนั

โรงเรียน จ านวน 6 
แหง่

   4,120,000    4,120,000    4,120,000    4,120,000    4,120,000 โรงเรียนได้รับ
การอุดหนุน
ครบทกุโรงเรียน

โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ใน
เขตรับผิดชอบ
ของ อบต.แม่สูน
 ได้รับการ
อุดหนุน
ค่าอาหาร

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการรดน้้าด้าหวัผู้สูงอายุ เพื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนเข้าร่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอดกองการศึกษาฯ

และประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทอ้งถิ่น ศาสนา กิจกรรม จ้านวน มีความพึงพอใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวฒันธรรม 1,500 คน ร้อยละ 80 ประเพณี  และ

อันดีงาม วัฒนธรรมที่ดีงาม

2 โครงการสืบสานประเพณียี่เปง็ เพื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนเข้าร่วม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอดกองการศึกษาฯ

ทอ้งถิ่น ศาสนา กิจกรรม จ้านวน มีความพึงพอใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวฒันธรรมอันดีงาม2,500 คน ร้อยละ 80 ประเพณี  และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม

3 โครงการประเพณีเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนเข้าร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอดกองการศึกษาฯ

และพธิทีางศาสนา ทอ้งถิ่น ศาสนา กิจกรรม จ้านวน มีความพึงพอใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวฒันธรรมอันดีงาม1,500 คน ร้อยละ 80 ประเพณี  และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาร
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาร

4 โครงการจัดงานวนัรัฐพธิี เพื่อถวายความจงรัก ประชาชนเข้าร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความจงรักกองการศึกษาฯ

ภกัดีต่อสถาบนั กิจกรรม จ้านวน มีความพงึพอใจ ภกัดีต่อสถาบนั

1,500 คน ร้อยละ 80

5 โครงการอบรมจริยธรรมและ เพื่อใหเ้ยาวชนในต้าบล เยาวชนชนเข้าร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน เยาวชนต้าบลแม่สูนกองการศึกษาฯ

ศีลธรรมของเยาวชนและอบรม มีคุณธรรมประจ้าใจ กิจกรรม จ้านวน มีความพงึพอใจ มีคุณธรรม

เกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน 100 คน ร้อยละ 80

6 โครงการสืบสานอนุรักษว์ฒันธรรม เพื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนเข้าร่วม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชน เยาวชนกองการศึกษาฯ

ประเพณีทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น ศาสนา และ กิจกรรม จ้านวน มีความพงึพอใจ ได้ร่วมสืบสาน

วฒันธรรม อันดีงาม 2,000 คน ร้อยละ 80 วฒันธรรมอันดีงาม
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาร

7 โครงการจัดฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์สืบสาน 
 อักษรพืน้เมืองล้านนา

เพือ่สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงอยู่คู่สังคม

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้จาก
ปราชญ์ผู้ทรงภูมิ

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 70

เด็กและเยาวชนมี
โอกาสเข้าถึง
บริการความรู้
เกี่ยวกบัการ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       5.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอนุรักษ ์ปอ้งกัน ดูแลรักษา เพื่อใหป้ระชาชนได้ ประชาชนเข้าร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้ช่วยกัน กองสาธารณสุขฯ

ปา่ไม้ , ปา่ต้นน ้า ช่วยกันอนุรักษพ์ื นที่ปา่ โครงการ จ้านวน มีความพึงพอใจ อนุรักษ์พื นที่ป่าให้

ใหอุ้ดมสมบรูณ์ 2,000  คน ร้อยละ 80 อุดมสมบูรณ์

2 โครงการบ้ารุงซ่อมแซมเหมืองฝาย เพื่อปรับปรุงและรักษา บ้ารุง ซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เหมืองฝายในพื นที่ กองสาธารณสุขฯ

เหมืองฝายในพื นที่ใหอ้ยูเ่หมืองฝาย มีความพึงพอใจ ต้าบลแม่สูนอยู่ใน

ในสภาพดี ร้อยละ 80 สภาพที่ดีและพร้อมที่

จะรองรับน ้าอย่าง

เพียงพอ

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อส ารวจฐานข้อมูล
และอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชื

ประชาชนมีส่วนร่วม
ทั้ง 17 หมู่บา้น

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของ
ประชาชนที่มส่ีวน
ร่วม

สามารถใช้
ประโยชนจ์าก
พนัธุกรรมชือย่าง
ยั่งยืน

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไข เพื่อใหป้ระชาชนงดเผา หมู่บา้นที่เข้าร่วม 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชน ประชาชนไม่เผาขยะ กองสาธารณสุข

มลพษิทางอากาศ ขยะ วสัดุเหลือใช/้ทิ้ง กิจกรรม จ านวน  มีความพงึพอใจ และเศษวัสดุทางการ

ทางการเกษตร 17 หมู่บา้น ร้อยละ 80 เกษตร

2 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ เพื่อส่งเสริมใหท้กุ ประชาชนทั้ง ๑๗ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ของเสียใน ทุกหมู่บ้านในต าบล กองสาธารณสุข

พลังงานทดแทนจากของเสีย หมู่บา้นในต าบลแม่สูน หมู่บา้น ส านักงาน ชุมชนลดลง แม่สูนมีการใช้พลังงาน

ขยะชุมชน มีการใช้พลังงาน อบต.แม่สูน ร้อยละ 50 ทดแทน

ทดแทน

3 โครงการท าดีเพื่อแผ่นดินชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนทั้ง ๑๗ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนขยะ ทุกหมู่บ้านในต าบล กองสาธารณสุข

ปลอดขยะ (Zero west) ใหป้ระชาชนแต่ละ หมู่บา้น ส านักงาน ในชุมชนลดลง แม่สูนมีการคัดแยกขยะ

ครัวเรือนมีการคัดแยก อบต.แม่สูน ร้อยละ 50

ขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

4 โครงการทดสอบคุณภาพน้ าประปา เพื่อประชาชนในต าบล ทดสอบคุณภาพน้ า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในต าบลกองสาธารณสุข

แม่สูนได้มีน้ าสะอาด มีความพงึพอใจ แม่สูนได้มีน้ าสะอาด

มีมาตรฐานในการอุปโภค ร้อยละ 80 มีมาตรฐานในการอุปโภค

บริโภค บริโภค
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะและ เพื่อใหป้ระชาชนใน ก่อสร้างเตาเผาขยะ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน ประชาชนมีจิตส านึกกองสาธารณสุขฯ

โรงคัดแยกขยะ ต าบลแม่สูน รักษา และโรงคัดแยกขยะ มีความพงึพอใจ ในการรักษาความ

ส่ิงแวดล้อม จ านวน ๑ แหง่ ร้อยละ 80 สะอาด

2 โครงการค่าบริการก าจัดขยะ เพื่อรักษาความสะอาด บอ่ขยะเทศบาลต าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พื้นที่ในต าบล ประชาชนมีจิตส านึกกองสาธารณสุขฯ

และส่ิงแวดล้อมภายใน เวยีงฝาง แม่สูนมีความ ในการรักษาความ

ต าบล สะอาดเพิ่มขึ้น สะอาด

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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 แบบ ผ.02  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.2  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

1 สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนใน ประชาชนในต าบล 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ประชาชน ประชาชนในต าบล กองสาธารณสุข

ตามโครงการ สปสช. ต าบลมีสุขภาพดี แม่สูนเข้าร่วมโครงการ มคีวามพงึพอใจ แมสู่นมพีลานามยัที่

ถ้วนหน้า กองทนุหลักประกัน ร้อยละ 80 สมบรูณ์แข็งแรง

สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

1 โครงการรณรงค์และปอูงกันโรค เพื่อปอูงกันและควบคุม .ด าเนินการฉีดวคัซีน 30,000 130,000 130,000 130,000 130,000 สุนัขและแมว ร้อยละ 60 ประชากรกองสาธารณสุขฯ

พษิสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้ แก่สุนัข และแมวใน ได้รับการฉีด สุนัข แมวได้รับการฉีด

เขตอบต. อย่างน้อย วัคซีนร้อยละ 60 วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ร้อยละ 60

2 โครงการปอูงกันและควบคุม เพื่อลดการปวุยด้วย ประชาชนเข้าร่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ปุวย ประชาชนร่วมมือใน กองสาธารณสุขฯ

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคต่างๆ เพื่อให้ กิจกรรม จ านวน โรคไข้เลือด ดูแลบ้านเรือนของตน

ประชาชนมีส่วนร่วมใน 17 หมู่บา้น ลดลง อัตราการปุวยด้วยโรค

การปอูงกันและควบคุม ร้อยละ 80 ต่างๆ ลดลง/ไม่มี

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความ ผู้ประกอบการในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีความกองสาธารณสุขฯ

ผู้ประกอบการ เข้าใจเร่ือง พรบ.สธ.ฯ ต าบลแม่สูน มีความรู้ เร่ือง รู้ ความเข้าใจ และ

ควบคุมกิจการที่เปน็ จ านวน  17 หมู่บา้น พรบ.สธ.ฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

อันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 80 กิจการตาม พรบ.

ปอูงกันเหตุร าคาญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

4 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อให ้อสม. ในหมู่บา้นอสม.,จนท.สาธารณสุข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อสม. มีความรู้ อสม. มีความรู้ กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านสุขภาพอนามัย จ านวน ๓50 คน ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพอนามัย

อนามัย

ร้อยละ 80

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 1 บา้นแม่สูนหลวง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผู้สูงวยัใส่ใจ
สุขภาพ ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั้งตรวจคัดกรอง
เบื้องต้น

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 230
 คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
อย่างถูกหลักวิชา

6,670       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 1 บา้นแม่สูนหลวง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการแกนน าสตรี
บา้นแม่สูนหลวงใส่ใจ ปอูงกันภยั
มะเร็งเต้านม ป ี2561

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

แกนน าประชาชนกลุ่ม
สตรี จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 65 คน ได้รับความรู้
และการตรวจหามะเร็ง
เต้านมอย่างถูกหลักวิชา

9,155       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งเต้านม
ได้รับบริการใน
อัตราส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 1 บา้นแม่สูนหลวง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวงัโรคขาดสารไอโอดีน ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 47 
คน ได้รับความรู้เร่ือง
สารไอโอดีน

4,175       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผู้สูงวยัใส่ใจ
สุขภาพ ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั้งตรวจคัดกรอง
เบื้องต้น

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 158
 คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
อย่างถูกหลักวิชา

6,582       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการแกนน าสตรี
บา้นปางสักใส่ใจ ปอูงกันภยัมะเร็ง
เต้านม ป ี2561

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

แกนน าประชาชนกลุ่ม
สตรี จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 65 คน ได้รับความรู้
และการตรวจหามะเร็ง
เต้านมอย่างถูกหลักวิชา

9,168       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งเต้านม
ได้รับบริการใน
อัตราส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

64



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวงัโรคขาดสารไอโอดีน ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 50 
คน ได้รับความรู้เร่ือง
สารไอโอดีน

4,250       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 3 บา้นแม่สูนน้อย ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการอบรมการ
เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นใหแ้ก่
ประชาชน

ประชาชน จ านวนไม่
นอ้ยกว่า 56 คน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างถูกหลักวิชา

9,050       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 3 บา้นแม่สูนน้อย ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการสตรีบา้นแม่สูน
น้อยยุคใหม่ รู้ทนัโรคร้าย ใส่ใจ
มะเร็งเต้านม

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

อสม จ านวนไมน่อ้ย
กว่า 31 คน สตรี 
จ านวนไมน่อ้ยกว่า
(ช่วงอายุ30-70) 29 
คนได้รับความรู้และ
การตรวจหามะเร็งเต้า
นมอย่างถูกหลักวิชา

3,450       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งเต้านม
ได้รับบริการใน
อัตราส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

65



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 3 บา้นแม่สูนน้อย ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดบา้นแม่สูนน้อย

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
แก้ไขปญัหายาเสพติด
ในชุมชนใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนกลุ่มเยาวชน
 จ านวนไมน่อ้ยกว่า 50
 คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกนั
แกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 4 บา้นสันปาุแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการสตรีบา้นสันปาุ
แดงยุคใหม่ รู้ทนัโรคภยั ใส่ใจมะเร็ง
เต้านม

ถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม

อสม. จ านวน 26 คน 
สตรีช่วงอายุ 30-70 ป ี
จ านวน 34 คน ได้รับ
ความรู้การตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม

3,450       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนและ
ผู้น าได้รับบริการ
ในอตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 4 บา้นสันปาุแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดบา้นสันปาุแดง

ถ่ายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการ
ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใน
ชุมชน

ประชาชนกลุ่มเยาวชน
 จ านวนไมน่อ้ยกว่า 40
 คน ได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการปอูงกนั
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

66



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 4 บา้นสันปาุแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการอบรมการ
เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

อสม. จ านวน 26 คน 
ประชาชนทั่วไป 20 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
ได้รับความรู้และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

9,050       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผู้สูงวยัใส่ใจ
สุขภาพ ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั้งตรวจคัดกรอง
เบื้องต้น

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 95 
คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
อย่างถูกหลักวิชา

4,780       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการแกนน าสตรี
บา้นล้องอ้อใส่ใจ ปอูงกันภยัมะเร็ง
เต้านม ป ี2561

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

แกนน าประชาชนกลุ่ม
สตรี จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 77 คน ได้รับความรู้
และการตรวจหามะเร็ง
เต้านมอย่างถูกหลักวิชา

10,470     -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งเต้านม
ได้รับบริการใน
อัตราส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

67



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวงัปอูงกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี
 2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 70 
คน ได้รับความรู้เร่ือง
สารไอโอดีน

4,750       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการสตรีบา้นต้นส้า
นยุคใหม่ รู้ทนัโรคภยั ใส่ใจมะเร็ง
เต้านม ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

อสม. 16 คน สตรี(ช่วง
อายุ30-70ป)ี 44 คน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

3,450       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
สตรีได้รับบริการ
ในอตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการอบรมการ
เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

อสม. 16 คน 
ประชาชนทั่วไป 30 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การปฐใพยาบาลเมื้อง
ต้น

9,050       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

68



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดบา้นต้นส้าน ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการ
ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใน
ชุมชน

ประชาชนกลุ่มเยาวชน
 จ านวน 40 คน ได้รับ
ความรู้และมส่ีวนร่วกบั
การรณรงค์ปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชนบา้นหนองยาว

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
แกนน าแมบ่า้น 40 คน
 ผู้ปกครองเด็ก 100 
คน ได้รับความรู้เร่ือง
สารไอโอดีน

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปากในชุมชนบา้นหนอง
ยาว

การบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งในช่อง
ปากใหแ้ก่ประชาชน
กลุ่มผู้สูงอาย(ุอายุ 50
 ปขีึ้นไป)

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 200
 คน ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งในช่องปาก

7,200       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

69



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการปอูงกัน ลด
ปญัหาด้านยาเสพติด ในชุมชนบา้น
หนองยาว

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในชุมชน

ประชาชนกลุ่มเส่ียง 
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 100
 คน ได้รับความรู้การ
ปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสติดในชุมชน

5,300       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงได้รับบริการ
ในอตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 8  บา้นนิคม(เพชรพฑูรย์) ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดบา้นเพชรไพฑูรย์

ถ่ายทอดความรู้
พร้ิอมปลูกจิตส านึก
การปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 50 คน 
ได้รับความรู้การ
ปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหาเสพติดในชุมชน

8,600       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 8 บา้นนิคม(เพชรไพฑูรย์) ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการสตรีบา้น
เพชรไพฑูรย์ยุคใหม่ รู้ทนัโรคร้าย ใส่
ใจมะเร็งเต้านม

ถ่ายทอดความรู้ให้
ประชาชน อสม. สตรี
 ในการตรวจคัดกรอง
เบื้องต้นมะเร็งเต้านม

อสม. 10 คน สตรี 35 
คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม

2,925       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรี
กลุ่มเส่ียงได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

70



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 8 บา้นนิคม(เพชรไพฑูรย์) ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการอบรมการ
เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ถ่ายทอดความใหก้ับ
ประชาชนรู้เกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

อสม. 10 คน 
ประชาชน 30 คน ผู้น า
ชุมชน 10 คน ได้รับ
ความรู้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

8,475       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 9 บา้นสันดินแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผู้สูงวยัใส่ใจ
สุขภาพ ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั้งตรวจคัดกรอง
เบื้องต้น

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 232
 คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
อย่างถูกหลักวิชา

6,728       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 9 บา้นสันดินแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการแกนน าสตรี
บา้นสันดินแดงใส่ใจ ปอูงกันภยั
มะเร็งเต้านม ป ี2561

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

แกนน าประชาชนกลุ่ม
สตรี จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 65 คน ได้รับความรู้
และการตรวจหามะเร็ง
เต้านมอย่างถูกหลักวิชา

9,172       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งเต้านม
ได้รับบริการใน
อัตราส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

71



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 9 บา้นสันดินแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวงัโรคขาดสารไอโอดีน ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 44 
คน ได้รับความรู้เร่ือง
สารไอโอดีน

4,100       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 10 บา้นสันมะเฟอืง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผู้สูงวยัใส่ใจ
สุขภาพ ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั้งตรวจคัดกรอง
เบื้องต้น

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 258
 คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
อย่างถูกหลักวิชา

7,482       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 10 บา้นสันมะเฟอืง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการแกนน าสตรี
บา้นสันมะเฟอืงใส่ใจ ปอูงกันภยั
มะเร็งเต้านม ป ี2561

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

แกนน าประชาชนกลุ่ม
สตรี จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 55 คน ได้รับความรู้
และการตรวจหามะเร็ง
เต้านมอย่างถูกหลักวิชา

8,068       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

72



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 10 บา้นสันมะเฟอืง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวงัโรคขาดสารไอโอดีน

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 58 
คน ได้รับความรู้เร่ือง
สารไอโอดีน

4,450       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 11 บา้นสันปาุเกี๊ยะ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชนบา้นสันปาุเกี๊ยะ

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
และรณรงค์การ
บริโภคเกลือไอโอดีน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
แกนน าแมบ่า้น 40 คน
 ผู้ปกครองเด็ก(อายุ
2-12ป)ี 100 คน ได้รับ
ความรู้และการตรวจ
คัดกรองอย่างถูกหลัก
วิชา

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 11 บา้นสันปาุเกี๊ยะ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปากในชุมชนบา้นสันปาุ
เกี๊ยะ

การบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงคัดกรอง
มะเร็งช่องปาก

ผู้สูงอายุจ านวน 200 
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งช่องปาก

7,200       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

73



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 11 บา้นสันปาุเกี๊ยะ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการปอูงกัน ลด
ปญัหาด้านยาเสพติด ในชุมชนบา้น
สันปาุเกี๊ยะ ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในชุมชน

ประชาชนเยาวชน(ช่วง
อายุ6-25ป)ี จ านวน 
100 คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติด

5,300       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 12 บา้นสันมะม่วง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผู้สูงวยัใส่ใจ
สุขภาพ ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั้งตรวจคัดกรอง
เบื้องต้น

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 95 
คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
อย่างถูกหลักวิชา

5,355       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 12 บา้นสันมะม่วง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการแกนน าสตรี
บา้นสันมะม่วงใส่ใจ ปอูงกันภยั
มะเร็งเต้านม ป ี2561

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

แกนน าประชาชนกลุ่ม
สตรี จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 75 คน ได้รับความรู้
และการตรวจหามะเร็ง
เต้านมอย่างถูกหลักวิชา

10,270     -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งเต้านม
ได้รับบริการใน
อัตราส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

74



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 12 บา้นสันมะม่วง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวงัภาวะขาดสารไอโอดีน ป ี2561

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนกลุ่มแกนน า
ในหมู่บา้นจ านวนไม่
นอ้ยกว่า 55 คน ได้รับ
ความรู้เร่ืองสารไอโอดีน

4,375       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 13 บา้นใหม่โปงุผา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการอบรมการ
เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

อสม. 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 31 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การปฐใพยาบาลเมื้อง
ต้น

9,050       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 13 บา้นใหม่โปงุผา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการสตรีบา้นใหม่
โปงุผายุคใหม่ รู้ทนัโรคร้าย ใส่ใจ
มะเร็งเต้านม

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

อสม. 15 คน สตรี(ช่วง
อายุ30-70ป)ี 45คน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

3,450       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
สตรีได้รับบริการ
ในอตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

75



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

43 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 13 บา้นใหม่โปงุผา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดบา้นใหม่โปงุผา

ถ่ายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการ
ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใน
ชุมชน

ประชาชนกลุ่มเยาวชน
 จ านวน 40 คน ได้รับ
ความรู้และมส่ีวนร่วกบั
การรณรงค์ปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

44 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 14  บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผู้สูงวยัใส่ใจ
สุขภาพ

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั้งตรวจคัดกรอง
เบื้องต้น

ผู้สูงอายุในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 120
 คน ได้รับความรู้และ
การตรวจคัดกรอง
อย่างถูกหลักวิชา

5,480       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

45 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 14  บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการแกนน าสตรี
บา้นสันติพฒันาใส่ใจ ปอูงกันภยั
มะเร็งเต้านม

เสริมสร้างความรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านม
เพิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนเอง

แกนน าประชาชนกลุ่ม
สตรี จ านวนไมน่อ้ยกว่า
 75 คน ได้รับความรู้
และการตรวจหามะเร็ง
เต้านมอย่างถูกหลักวิชา

10,145     -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุ่ม
เส่ียงมะเร็งเต้านม
ได้รับบริการใน
อัตราส่วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

76



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

46 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 14 บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวงัปอูงกันโรคขาดสารไอโอดีน

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสารไอโอดีน 
ภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน ใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนในหมู่บา้น
จ านวนไมน่อ้ยกว่า 55 
คน ได้รับความรู้เร่ือง
สารไอโอดีน

4,375       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

47 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 15 บา้นใหม่ชัยเกษม ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการอบรมการ
เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

อสม. 17 คน 
ประชาชนทั่วไป 29 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การปฐใพยาบาลเมื้อง
ต้น

9,050       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

48 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 15 บา้นใหม่ชัยเกษม ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการสตรีบา้นใหม่ชัย
เกษมยุคใหม่ รู้ทนัโรคร้าย ใส่ใจ
มะเร็งเต้านม

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

อสม. 17 คน สตรี(ช่วง
อายุ30-70ป)ี 43 คน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

3,450       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
สตรีได้รับบริการ
ในอตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

77



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

49 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 15 บา้นใหม่ชัยเกษม ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดบา้นใหม่ชัยเกษม

ถ่ายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการ
ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใน
ชุมชน

ประชาชนกลุ่มเยาวชน
 จ านวน 40 คน ได้รับ
ความรู้และมส่ีวนร่วกบั
การรณรงค์ปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

50 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 16 บา้นหนองยาวใต้ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชนบา้นหนองยาวใต้

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
และรณรงค์การ
บริโภคเกลือไอโอดีน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
แกนน าแมบ่า้น 40 คน
 ผู้ปกครองเด็ก(อายุ
2-12ป)ี 100 คน ได้รับ
ความรู้และการตรวจ
คัดกรองอย่างถูกหลัก
วิชา

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

51 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 16 บา้นหนองยาวใต้ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปากในชุมชนบา้นหนอง
ยาวใต้

การบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงคัดกรอง
มะเร็งช่องปาก

ผู้สูงอายุจ านวน 200 
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งช่องปาก

7,200       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

78



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

52 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 16 บา้นหนองยาวใต้ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการปอูงกัน ลด
ปญัหาด้านยาเสพติด ในชุมชนบา้น
หนองยาวใต้

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในชุมชน

ประชาชนเยาวชน(ช่วง
อายุ6-25ป)ีจ านวน 
100 คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติด

5,300       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

53 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 17 บา้นหนองยาวเหนือ ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชนบา้นหนองยาวเหนือ

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
และรณรงค์การ
บริโภคเกลือไอโอดีน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
แกนน าแมบ่า้น 40 คน
 ผู้ปกครองเด็ก(อายุ
2-12ป)ี 100 คน ได้รับ
ความรู้และการตรวจ
คัดกรองอย่างถูกหลัก
วิชา

7,500       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

54 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 17  บา้นหนองยาวเหนือ ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งในช่องปากในชุมชน
บา้นหนองยาวเหนือ

การบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงคัดกรอง
มะเร็งช่องปาก

ผู้สูงอายุจ านวน 200 
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งช่องปาก

7,200       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

79



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

55 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 17 บา้นหนองยาวเหนือ ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาด้านยาเสพติด ใน
ชุมชนบา้นหนองยาวเหนือ

ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในชุมชน

ประชาชนเยาวชน(ช่วง
อายุ6-25ป)ีจ านวน 
100 คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติด

5,300       -                -                -                อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

56 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 1 บา้นแม่สูนหลวง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

57 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

80



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

58 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 3 บา้นแม่สูนน้อย ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

59 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 4 บา้นสันปาุแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

60 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

81



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

61 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

62 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

63 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 8 บา้นนิคม:เพชรไพฑูรย์ ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

82



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

64 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 9 บา้นสันดินแดง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

65 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 10 บา้นสันมะเฟอืง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

66 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 11 บา้นสันปาุเกี๊ยะ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

83



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

67 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 12 บา้นสันมะม่วง ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

68 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 13 บา้นใหม่โปงุผา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

69 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 14 บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

84



แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

70 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 15 บา้นใหม่ชัยเกษม ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

71 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 16 บา้นหนองยาวใต้ ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

72 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 17 บา้นหนองยาวเหนือ ส าหรับ
การด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณ

73 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ที่ อบต.แม่สูน 
ด าเนินการเองในบางหมู่บา้น 
(หมวดค่าใช้สอย)

เพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภายในชุมชน

ด าเนินการตาม
นโยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             120,000   120,000   -             -             อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุ่ม
เยาวชนได้รับ
บริการใน
อตัราส่วน ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
       7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุน

บคุลากรในองค์กร
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพ

บคุลากร จ านวน 
100 คน

100,000      250,000      300,000      400,000      500,000      บคุลากรได้รับ
การฝึดอบรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
50

บคุลากรได้
เพิ่มพนูความรู้ 
และสามารถ
น ามาพฒันา
ต าบล

ส านกัปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างานของบคุลากรทอ้งถิ่น

เพื่อผู้บริหาร ส.อบต.
 พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
ตัวแทนชุมชนได้
เพิ่มพนูความรู้และ
ศักยภาพในการท างาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงาน ตัวแทน
ชุมชน จ านวน 200 
คน

250,000      480,000      500,000      500,000      500,000      บคุลากรมี
ศักยภาพการ
ท างานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70

ผู้บริหาร ส.
อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล
พนักงานจ้าง 
และตัวแทน
ชุมชน ได้เพิ่ม
ความรู้และ
ศักยภาพ

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
       7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการเงินประโยชน์ตอบแทน เพื่อสร้างขวญั ก าลังใจ พนักงานส่วนต าบล    2,300,000

อื่นเปน็กรณีพเิศษ ในการท างานแก่ ลูกจ้างและพนักงาน

พนักงานส่วนต าบล จ้างของ อบต.

ลูกจ้างและพนักงาน

จ้างของ อบต.

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อสามารถก าหนด จัดจ้างผู้ประกอบการ       230,000 อบต.จัดเก็บ อบต. แม่สูนมีรายได้ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน อัตราภาษทีี่ดินได้ จัดท าแผนที่ภาษขีอง. ภาษเีพิ่มขึ้น จากการจัดเก็บภาษี

ถูกต้องและ อบต.มี อบต. แม่สูน ร้อยละ 5 เพิ่มมากขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น

5 โครงการงานเลือกต้ัง/เลือกต้ังซ่อม เพื่อใหร้ะบบเลือกต้ังมี สมาชิก อบต. จ านวน       500,000 ผู้สมัครรับ มีประสิทธภิาพในการส านักปลัด

ประสิทธภิาพ 34 คน และผู้บริหาร เลือกต้ัง บริหารงานเพิ่มมาก

ในการเลือกต้ังปกติ/ มีความพงึพอใจ ขึ้น

เลือกต้ังซ่อม ร้อยละ 80

ทกุกองใน 
อบต.แม่สูน

พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง
 อบต.พงึพอใจ
ร้อยละ 90

      500,000

   2,300,000

      230,000       230,000

พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้าง
และพนักงาน 
จ้างมีขวญั 
ก าลังใจในการ
ท างาน

      100,000       100,000    1,500,000

   1,700,000    1,900,000    2,100,000

      230,000       230,000
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
       7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการ อบต. พบประชาชน เพื่อรับทราบปญัหา สามารถน าปญัหาที่        60,000 ประชาชน ประชาชนได้รับบริการส านักปลัด

ของประชาชนในต าบล ได้รับน ามาพฒันา มีความพงึพอใจ ที่สะดวกและรวดเร็ว

ต าบลต่อไป ร้อยละ 80

7 โครงการค่าใช้จ่ายในงานกฎหมาย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน งานกฎหมาย        40,000 ประชาชน ประชาชน รวมถึง ส านักปลัด

ของ อบต. แม่สูน การด าเนินการในงาน มีความพงึพอใจ สาธารณสมบติัในอบต. 1

กฎหมายของ อบต. ร้อยละ 80 แม่สูนได้รับการดูแล

แม่สูน ภายใต้งานกฎหมาย

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ประชาชนเข้าร่วม        20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความส านักปลัด

ระเบยีบ/กฎหมายเกี่ยวกับการ ความรู้เกี่ยวกับการ กิจกรรม จ านวน  มีความพงึพอใจ รู้เกี่ยวกับการปอ้งกัน

ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ปอ้งกันและปราบปราม200 คน ร้อยละ 80 และปราบปรามการ

การทจุริต ทจุริต

       40,000

       20,000        20,000        20,000        20,000

       60,000

       40,000        40,000        40,000

       60,000        60,000        60,000
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
       7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการประเมินความพงึพอใจ เพื่อใหท้ราบถึงความ ด าเนินการจ้าง        18,000 ประชาชน อบต. แม่สูนทราบถึงส านักปลัด

ของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการ พงึพอใจของประชาชน มหาวทิยาลัยที่ก.อบต. มีความพงึพอใจ พงึพอใจของประชาชน 0
ของ อบต.แม่สูน และใช้ข้อมูลเปน็แนว จ.เชียงใหม่ ใหค้วาม ร้อยละ 80 และใช้ข้อมูลเปน็แนว

ทางในการปรับปรุง หน็ชอบจ านวน 1 แหง่ ทางในการปรับปรุง

การใหบ้ริการ การใหบ้ริการ

10 อุดหนุนเทศบาลต าบลสันทราย ตาม
โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ปฎบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท 
ระดับอ าเภอ

บรูณาการ/อ านวยการ
งานช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ที่ ร่วมกนั 9 อปท 
ในอ าเภอฝาง

บรูณาการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัครอบคลุม
 ทั้ง 9 ต าบล

20,000     20,000       20,000       20,000       20,000       อัตราส่วนความ
พงึพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชน
ผู้ประสบภยั
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
ศูนย์บริการร่วม ฯ
 ไมน่อ้ยกว่าร้อย
ละ 80

ส านักปลัด

11          5,000         5,000          5,000

ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้
อนรัุกษป์ระเพณี
วัฒนธรรมของ
ชาวเชียงใหม่

ส านกัปลัด

อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ
 ที่ท าการปกครองจังหวดัเชียงใหม่ 
ในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
อันดีงามของชาว
เชียงใหม่

ร่วมกิจกรรมไม้
ดอกไม้ประดับระดับ
จังหวดั

         5,000          5,000

       18,000        18,000        18,000        18,000
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
       7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

12        40,000

13 เพื่อเผยแพร่และบริการประชาชนได้รับข้อมูล        20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข้อมลู ส านกัปลัด

ข้อมูลข่าวสารของทาง ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น มคีวามพงึพอใจ ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น

ราชการใหแ้ก่ ร้อยละ 80

ประชาชน

15 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อเปน็การรักษา จัดขบวนเข้าร่วมพธิี        10,000 ประชาชน ขนบธรรมเนยีม ส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ตาม เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประชาชนด าหวัและ มคีวามพงึพอใจ ประเพณีและ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีและวฒันธรรมขอพรจากผู้วา่ฯ ร้อยละ 80 วัฒนธรรมได้รับการ

นายอ าเภอ ผู้สูงอายุ อนรัุกษ์

       10,000        10,000        10,000        10,000

อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ
 อปท.ทอ้งถิ่น ตามโครงการศูนย์
รวม ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

       20,000        20,000        20,000        20,000

       40,000        40,000 ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้
อนรัุกษป์ระเพณี
วัฒนธรรมของ
ชาวเชียงใหม่

ส านกัปลัดอุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ
 ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ใน
การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
อันดีงามของชาว
เชียงใหม่

ร่วมกิจกรรมไม้
ดอกไม้ประดับระดับ
อ าเภอ

       40,000        40,000
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
       7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

16 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อแสดงออกถึงความ อุดหนุนอ าเภอฝาง        15,000 ประชาชน ประชาชนได้แสดงออกส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ตาม จงรักภกัดีต่อสถาบนั ในการจัดงานรัฐพธิี มคีวามพงึพอใจ ถึงความจงรักภกัดี

โครงการงานรัฐพธิี พระมหากษตัริย์ ร้อยละ 80 ต่อสถาบนัพระมหา

กษตัริย์

17 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อปอ้งกันและแก้ไข หมู่บา้นและพื้นที่        50,000 ประชาชน ปญัหายาเสพติดใน ส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ปญัหาการน าเข้า เส่ียงทั้ง 17 หมู่บา้น มคีวามพงึพอใจ พื้นที่ชายแดนลด

ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและปราบ ยาเสพติดพื้นที่ชายแดน ร้อยละ 80 นอ้ยลง

ปรามยาเสพติด อ.ฝาง(ป.ปส.อ.ฝาง) 

ตามโครงการปอ้งกันและปราบปราม

ยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บา้น/ชุมชน 

อ าเภอฝาง

       50,000        50,000        50,000        50,000

       15,000        15,000        15,000        15,000
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แบบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
       7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะได้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

18 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อลดการแพร่ระบาด โรงเรียนในพื้นที่ต าบล        70,000 นกัเรียนมคีวามรู้ .การแพร่ระบาดของ ส านักปลัด

กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ของยาเสพติดใน แม่สูน จ านวน 3 แหง่ ความเข้าใจเกี่ยวกบั ยาเสพติดในหมู่บา้น/

334 ตามโครงการการศึกษาเพื่อ หมู่บา้น/ชุมชน และ ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ชุมชนและสถานศึกษา

ต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก สถานศึกษา ร้อยละ 80 ลดลง

นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

       70,000        70,000        70,000        70,000
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