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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะท่ีตั้งของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พิกัดที่ตั้ง ณ เสาธง หน้า สำนักงาน อบต.แม่สูน N 19° 49' 49.9" , E 99° 10' 13.5" 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่สูน มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 400 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง    

ด้านทิศตะวันออกของถนนสายโชตนา(ทางหลวงแผ่นดินสาย 107) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย       
เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  113  ตอนพิเศษ 52 ง   
ลงวันที่  25  ธันวาคม 2539 (หน้า 64 ลำดับที่ 632) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  เขตตำบลม่อนปิ่น , สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศใต้         ติดต่อกับ  เขตตำบลแม่ข่า , แม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตตำบลแม่คะ , แม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  เขตตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

รวมมีพื้นที่ประมาณ 76.09 ตารางกิโลเมตร(47,557.10 ไร่)อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอฝาง  12 กิโลเมตร 
ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่  137  กิโลเมตร  
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่สูนมีสภาพภูมิประเทศเป็นที ่ราบเชิงเขา ความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 482 เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดเป็นที่ราบสูง ส่วนกลางไปจนจดทางทิศ
ตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน 2 สาย คือ แม่น้ำฝาง ไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และแม่น้ำแม่งอนไหล
จากทางตะวันตกไปทางตะวันออกมีอ่างเก็บน้ำขนาดปานกลาง คือ อ่างเก็บน้ำแม่สูนน้อย 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 การกำหนดเขตตำบลแม่สูน ในท้องที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มี 17 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา 
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก หมู่ที่ 8 บ้านนิคม : เพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม 
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ 
หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ 
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง  

 
และให้มีอาณาเขต ดังนี้ 

 ด้านทิศเหนือ  ติดต่อตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนว 
    เขตเริ่มต้นจากดอยอ่างขาง ตรงเนินความสูงที่ 1810 ที่บริเวณพิกัด N B  
    062977 (หรือ N 19° 52' 27.7" , E 99° 03' 33.2") ไปทางทิศตะวันออก  
    ตามสันเขาไปบรรจบลำน้ำแม่สูนน้อย ที่บริเวณพิกัด N B 088978  
    ระยะทาง ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตามลำน้ำแม่สูนน้อย ไปทางทิศ 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปบรรจบลำห้วยงู ที่บริเวณ พิกัด N B 131994  
    ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไปตามลำห้วยงู แยกจากลำห้วยงู ไปตาม 
    ทางเดินเก่า ผ่านบ้านหนองสามแจ่ง (ด้านทิศเหนือ) ถึงถนนสาย 107  
    (เชียงใหม่ – ฝาง) ที่บริเวณพิกัด N B 191921 ระยะทางประมาณ 5  

กิโลเมตร ตามถนนสาย 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) ไปทางทิศเหนือ ประมาณ  
300 เมตร แยกตามถนนสาย 109 (ฝาง – แม่สรวย) ไปทางทิศตะวันออก 
สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนสาย 109 (ฝาง – แม่สรวย) กับลำน้ำฝางที่ 
สะพานคอนกรีต บริเวณพิกัด  N B 208953 ระยะทางประมาณ 2  
กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 13.5 กิโลเมตร 
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ด้านทิศตะวันออก ติดต่อตำบลแม่คะ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างลำน้ำฝางกับถนนสาย 109 (ฝาง – แม่สรวย) ช่วง
สะพานคอนกรีตที่บริเวณพิกัด N B 208953 ไปทางทิศใต้ ตามลำน้ำฝาง ถึงจุด
บรรจบระหว่างลำน้ำฝาง กับลำห้วยแม่งอน ที ่บริเวณพิกัด N B 184926 
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามลำห้วยแม่งอนสิ้นสุดที่จุดตัด
ระหว่าง   ลำห้วยแม่งอนกับถนนสาย 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) ที่สะพานคอนกรีต
บริเวณพิกัด N B 180900 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรรวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร 

 ด้านทิศใต ้  ติดต่อตำบลแม่ข่า ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขต 
เริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างลำห้วยแม่งอน กับถนนสาย 107 (เชียงใหม่  - ฝาง)         
ที่สะพานคอนกรีต บริเวณพิกัด N B 108900 ไปทางทิศตะวันออก 

    เฉียงใต้ ตามลำห้วยแม่งอน บรรจบลำห้วยหมาตาย ที่บริเวณพิกัด N B  
170895 ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ตามลำห้วยหมาตาย ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างลำห้วยหมาตาย กับทางเดินเก่า       
ที่บริเวณพิกัด N B 106921 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร 

 ด้านทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก 
จุดตัดระหว่างลำห้วยหมาตาย กับทางเดินเก่า ที่บริเวณพิกัด N B 106921 ไป
ทางทิศเหนือตามแนวสันเขา ตัดผ่านเนินความสูงที่ 1280 เนิน 1350 สิ้นสุดที่
ดอยอ่างขาง ตรงเนินความสูงที่ 1810 บริเวณพิกัด N B 062977 รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร 

 
อ้างอิงฐานข้อมูล :  “ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอฝาง  
   จังหวัดเชียงใหม่ “ พ.ศ.2541 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 20 ง  

วันที่ 9 มีนาคม 2541 , ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2540  
ให้มีผลตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2540 
“ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน “ พ.ศ.2546 ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 1 ตุลาคม 2546 , ประกาศ ณ วันที่ 22 
กันยายน 2546 ให้มีผลตั้งแต่ 23 กันยายน 2546 
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3. ประชากร 
 ประชากร ทั้งสิ้น  14,751 คน  แยกเป็น ชาย 7,351 คน  หญิง 7,400 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
193.86 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 5,633 ครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1  แม่สูนหลวง  744 983 962 1,945 
2  ปางสัก  414 420 428 848 
3  แม่สูนน้อย  615 826 728 1,554 
4  สันป่าแดง  342 593 587 1,180 
5  ล้องอ้อ 254 311 303 614 
6  ต้นส้าน  299 489 515 1,004 
7  หนองยาว  527 650 662 1,312 
8  เพชรไพฑูรย์  77 76 94 170 
9  สันดินแดง  452 648 665 1,313 
10  สันมะเฟือง 479 509 561 1,070 
11  สันป่าเกี๊ยะ 300 411 421 837 
12  สันมะม่วง  188 257 218 475 
13  ใหม่โป่งผา  150 217 227 444 
14  สันติพัฒนา 208 271 290 561 
15  ใหม่ชัยเกษม 175 240 237 477 
16  หนองยาวใต้ 206 212 231 443 
17  หนองยาวเหนือ 203 264 271 535 
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4. การศึกษา 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา และมีฐานะปานกลางสามารถส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาได้  ซึ่งแยกเป็น 
 1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  3  คน 
  1. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 
  2. โรงเรียนบ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 
  3. โรงเรียนหนองยาว หมู่ที่ 7 

2) โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  4  แห่ง 
  1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 
  2. โรงเรียนบ้านปางสัก หมู่ที่ 2 
  3. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 4 
  4. โรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5 
 3) โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน  1  แห่ง 
  1. วิทยาลัยการอาชีพฝาง  หมู่ที่ 1 

4) โรงเรียนเอกชน  จำนวน  1  แห่ง 
  1. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา  หมู่ที่ 11 
 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  8  แห่ง 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 4 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดหนองยาว หมู่ที่ 7 
  7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะม่วง หมู่ที่ 12 
  8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 14 
 6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน  17  แห่ง 
 7) ห้องสมุดประชาชน     จำนวน  1  แห่ง 
 8) จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน  1  แห่ง          
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5. สภาพลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางน้ำ  
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแมสูนโดยทั่วไปทางดานทิศตะวันออกมีลักษณะเปนพื้นที่ราบสลับเนินเขา  

และภูเขา สวนทางตอนกลางและดานทิศตะวันตกเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ำฝาง  
ทางดานทิศตะวันออกเปนพื้นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขามีระดับความสูงประมาณ 500-1,400 เมตร    

เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงสุดมีระดับความสูง 1,400 เมตร ลาดเอียงไป ทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ ดาน
ทิศตะวันตกเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ำฝาง โดยมีระดับความสูงประมาณ 500 เมตร  

ลักษณะทางนํ้าของตำบลแมสูน มีทางนํ้าสายสำคัญ 8 สาย ประกอบดวย แมนํ้าฝาง เปน ทางนํ้าสายหลัก 
มีแพรกสาขาคือ หวยแมสูนหลวง หวยแมสูนนอย หวยโปงน้ำดัง หวยแมงอน หวยทรายขาว หวยสันเมือง         
และหวยหนองเรือ  

แมนํ้าฝาง มีตนกำเนิดมาจากดอยขุนฝาง ในเขตทองที่ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียง
ใหมไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก แลวไหลวกไปทางทิศเหนือ ไหลเขาเขตทองที่ตำบล แมสูน บริเวณ
หมู 14    บานสันติพัฒนา ไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผาน หมูที่ 9   บานสัน
ดินแดง หมู่ที่ 10 บานสันมะเฟอง และ หมู่ที่ 2 บานปางสัก ไหลผานพื้นที่ตำบลแมสูน ผานพื้นที ่ อำเภอฝาง ไหล
ไปบรรจบกับแมน้ำกก ที่ตำบลทาตอน อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม่ 

หวยแมสูนหลวง : มีตนกำเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่ที่ 3 บานแมสูนนอย ไหลจาก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไหลลงอางเก็บนํ้าแมสูนไหลผานดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของ หมู่ที่ 6 บานตนสาน และหมู่ที่ 5 บานลองออ ไหลผาน หมู่ที่ 1 บานแมสูนหลวงไปบรรจบกับแมน้ำฝาง ดาน
ทิศตะวันออกของหมู 1 บานแมสูนหลวง  

หวยแมสูนนอย : มีตนกำเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่ที่ 3 บานแมสูนนอย ไหลจากทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ไหลผาน หม ู3 บานแมสูนนอย ไหลผานดานทิศตะวันออกหมู่ที่ 8 
บานทรัพยไพฑูรย ไหลผานดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ที่ 4 บานสันปาแดง เปลี่ยนทิศ ทางการไหลไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลดานทิศใตหมู่ที่ 9 บานสันดินแดง และไหลผานดานทิศตะวันออกของ หมู่ที่ 10 บาน
สันมะเฟอง หมู 2 บานปางสัก หมู่ที่ 16 บานหนองยาวใต และหมู่ท่ี 17 บาน หนองยาวเหนือ ไหลไปยังตำบล   
สันทราย ทางดานทิศเหนือของตำบลแมสูน  

หวยน้ำดัง : มีตนกำเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู่ที่ 3 บานแมสูนนอย ไหลจากทิศตะวันตกเฉียง
เหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานหมูที่ 3 บานแมสูนนอย ผานดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ที่ 6 บาน    
ตนสาน และหมทู่ี 15 บานใหมชัยเกษม ไหลไปบรรจบกับหวยแมสูนหลวงดานทิศใตของหมูที่ 1 บานแมสูนหลวง  
แลวไหลไปบรรจบแมน้ำฝางทางดานทิศตะวันออกของหมูที่ 1 บานแมสูนหลวง  

หวยแมงอน : มีตนกำเนิดมาจากภูเขาดานทิศตะวันตกของพ้ืนที่ตำบลแมงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
ไหลเขาตำบลแมสูนทางดานทิศใตของหม ู14 บานสันติพัฒนา ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใตไป  . 
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ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลผานดานทิศตะวันออกของหมู่ที่ 5 บานลองออ ไปบรรจบกับแมน้ำฝางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของหม ู1 บานแมสูนหลวง  

หวยทรายขาว : มีตนกำเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู 6 บานตนสาน ไหลจากทิศ ตะวันตกเฉียง
เหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ไหลผานดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหมู่ที่ 15 บานใหมชัยเกษม        ไปบรรจบ
กับหวยแมงอนบริเวณหมทูี่ 14 บานสันติพัฒนา  

หวยสันเมือง : มีตนกำเนิดจากภูเขาดานทิศตะวันตกของหมู่ที่ 13 บานใหมโปงผา ไหลจากทิศ ตะวันตก
เฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตไปบรรจบกับหวยโปงนํ้าดังทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ หมู 6 บานต
นสาน  

หวยหนองเรือ : มีตนกำเนิดจากภูเขาดานทิศเหนือของ หมู 3 บานแมสูนน้อย ไหลจากทิศ ตะวันตกเฉียง
เหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผานดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหมู่ที่ 11 บานสันปาเกี๊ยะ แลว แพรกสาขา    
เปนลำเมืองหลายสาย ไหลผานหมูที่ 7 บานหนองยาว หมูที่ 16 บานหนองยาวใต้ และ หมู่ที่ 17 บานหนองยาว
เหนือ กอนไหลไปบรรจบกับหวยแมสูนนอยทางทิศใตของหมู่ที่ 16 บานหนองยาวใต้ 

 
สภาพภูมิอากาศตำบลแม่สูน 
ตำบลแมสูน มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคลายจังหวัดเชียงใหมแตมีอากาศหนาวเย็นกวา โดยมีอุณหภูมิ

เฉลี่ยตลอดปประมาณ 25 องศาเซลเซียส แบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน ดังนี้ 
ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ อากาศจะแหงแลงและ หนาวเย็น อุณหภูมิ

อยูระหวาง 10-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยูในชวงเดือนมกราคม บนพ้ืนที่ภูเขาสูงอาจมีอุณหภูมิต่ำสุดถึงจุด
เยือกแข็ง ในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิจะต่ำกวาเวลากลางวัน  

ฤดูรอน: เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อากาศร
อนอบอาวในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุดอยู ในชวงเดือนเมษายนประมาณ 39 องศา
เซลเซียส  

ฤดูฝน : เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายนหรือตนเดือนตุลาคม ฝนตก ชุกมากท่ีสุดใน
เดือนสิงหาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาเอาความชุมชื้นมาจากอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน ทางดาน
ตะวันตกของประเทศไทย และอีกสวนหนึ่งมาาจากพายุหมุนเขตรอนพัดพามาจาก ทะเลจีนใต ผานประเทศ
เวียดนามและประเทศลาว เขาสูประเทศไทย จึงมีกำลังออนลงเปนพายุดีเปรสชั่น หรือหยอมความกดอากาศต่ำ 
ทำใหมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม 

 

 



8 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ได้ดำเนินการจัดทำโดยการจัดทำตามแผนพัฒนาระดับ    
มหาภาค ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด มาทำการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ มาเป็นแนวทางดำเนินงาน 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ความเป็นมา  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีกำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื ่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 
1.1.1 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

1. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 
ที่ร้อยละ 3.9  ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่าน
มา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้
เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่ องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำใน
หลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมี
รายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ 
และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื ่อการพัฒนาประเทศที ่ผ ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศ
ขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคง
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ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์
ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและ
ความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง และ
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความ   
ท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่
เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรี ในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้ร ับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
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สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2534 จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิม
มากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และ
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่
มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผนัผวน 
ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศ
ต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่าง
กัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะ
ได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
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ระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผล
ให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมาก
ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 

 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่ งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ 

เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการ
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สอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที ่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี การปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่ งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
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 3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ   
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 

มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมือง       ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
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ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   

4. ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
1.) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2.) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
3.) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4.) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5.) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6.) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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1.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อยู่ระหว่างการร่วม
สร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

1. ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
2. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
3. ชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living)   
4. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)   
เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกาศใช้จึงจะดำเนินการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯต่อไป    
 
1.3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองท่ีให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจเข้มแข็ง สมดุลและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
2. สังคมน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
3. สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
3. การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา 

และศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ 

3. ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 
 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นำมาสู่การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

1.5 แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
ด้วยผลของการพัฒนาในห้วงระยะเวลาห้าปี ( พ.ศ.2566 – 2570 ) 
ตำบลแม่สูน...จะเป็นตำบลท่ีมี...“ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง และ มีความสุข ” 
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พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
1. ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
2. ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร การ

อุปโภค บริโภค 
3. ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงพัฒนาระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 
5. จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
6. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
7. สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์ รวมทั ้งส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
9. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
11. จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น งาน

ประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ 
12. เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนในเขตตำบล 
13. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
14. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันยาเสพติด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับ

ตำบล เพ่ือเยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 
15. รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตสำนึกต่อส่วนราชการ

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำและป่าไม ้
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแม่สูน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
4. เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
5. เพ่ือพัฒนาให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
6. เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถิ่น  
7. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
กลยุทธ์ที ่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลน

น้ำอุปโภคบริโภค 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการวางแผนด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ตามความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล

ยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด 
    กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนา

ศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์โอกาส  และข้อจำกัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในตำบล 
ซึ ่งทั ้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน  เพื ่อใช้ในการกำหนดการ
ดำเนินงานต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS  เป็นเครื่องมือ 
 1.) ว ิเคราะห์จ ุดแข็ง (Strength=S) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่าม ีส ่วนดี  ความเข้มแข็ง 
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร  ระบบข้อมูล  
กำลังคน  การเงิน  ภาพลักษณ์  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และทรัพยากร 
 2.) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness=W) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ  
ข้อจำกัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
 3.) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity=O) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น 
อย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยต้องพิจารณา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
 4.) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดต่อจังหวัด  โดยต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  การปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่น เดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
 

1. จุดแข็ง (Strength)  
1.1 ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม

มวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านกีฬา/
นันทนาการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการผลิต/การตลาดผลิตภัณ์ชุมชน ฯลฯ  

1.2 เกษตรกรมีทักษะความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์การเกษตร พืชสวน:ผลไม้ในพื้นที่กว้าง สร้าง
มูลค่าจากพื้นที่ว่างได้ดี เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า แม่สูน เป็นแหล่งผลิต ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ ฯลฯ ที่โดดเด่นทั้งปริมาณและคุณภาพ แม้จะเคยประสบปัญหาจากการทำลายของโรคและแมลง ก็ยัง
พบว่าเกษตรสามารถแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ล่วงพ้นไปได้  
 1.3 เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  
  1.3.1 ป่าต้นน้ำ :  เขตพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของตำบลเป็นผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยฟ้าห่มปก ระดับความสูงตั้งแต่ 400 - 2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเลสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนประมาณ 39.1 องศาเซลเซียส 
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และฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 1,183.5 มิลลิเมตร มี
อากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 14-19 องศาเซลเซียส ยอดดอยมีอุณหภูมิ
ต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวเฉลี่ยประมาณ 2 องศาเซลเซียส มีทรัพยากรที่หลากหลาย เช่น ป่าเต็งรัง , ป่าเบญจพรรณ , 
ป่าดิบแล้ง , ป่าสนเขา , ป่าดิบเขา , สัตว์ป่า , ผีเสื้อและแมลง , นกหายากบางชนิด ฯลฯ 
          1.3.2 น้ำมันปิโตรเลียม : แหล่งน้ำมันดิบภายในตำบลแม่สูนอยู่ในความดูแลบริหารจัดการของ 
กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปี 2499 เป็นต้นมา สามารถผลิตน้ำมัน ดีเซล น้ำมันเตา และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน หากแต่ประชาชนและ อปท. ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง 
จะมีแต่เพียงประโยชน์โดยอ้อมจากการจ้างแรงงานท้องถิ่นในกิจการบ่อน้ำมันและการแบ่งปันน้ำมันให้กิจการ
สาธารณประโยชน์บ้าง เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

2. จุดอ่อน (Weakness)  
2.1 ระบบการชลประทานที่ล้าสมัย : อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ใช้งานมานาน การดูแลจัดการเป็นไปโดย

คณะกรรมการชลประทานราษฎร์ มีความเข้มแข็งแต่ยังขาดหลักวิชาการท่ีถูกต้อง  
 2.2 ขาดแคลนแรงงาน : ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวในกระบวนการผลิต ทั้งในระดับฐานราก(พ้ืนที่เพาะลูก
พืชการเกษตร)และระดับโรงงาน(อุตสาหกรรม) มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความต่อเนื่องของสายการผลิต  
 2.3 ปัญหายาเสพติด : บางส่วนของพ้ืนที่ตำบลแม่สูนเป็นเส้นทางผ่านของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ควบคุม
ปราบปรามได้ไม่เบ็ดเสร็จเนื่องจากมีพื้นที่กว้าง(หลบซ่อน/หลบหนีได้ง่าย)ขาดแคลนพนักงานเจ้าหน้าที่ ประชากร 
วัยรุ่นและวัยทำงานมีความสุ่มเสี่ยงต่อการข้องแวะและผันตัวเองมาเป็นผู้เสพผู้ค้า  
 2.4 เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน : ด้านตะวันตกของตำบลแม่สูนมีภูมิลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่
เพาะปลูกสวนผลไม้บางส่วน มีความคาบเกี่ยวกับผืนป่า ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องเหมาะสมจำเป็นต้องมีการวาง
ระบบการปฏิรูปที่ดินให้เกิดความสมดุลระหว่าง การผลิตพืชผลการเกษตร VS การอนุรักษ์ผืนป่า 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

1..1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 การเกษตร 

กองช่าง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      
2.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.3 การเกษตร 

สำนักปลัด 
 

3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 บริหารงานทั่วไป 
3.2 สาธารณสุข 
3.3 การเกษตร 

สำนักปลัด 
สาธารณสุข 

 
4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1 สร้างความแข็งของชุมชน 
4.2 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต 

5.1 การศึกษา 
5.2 สาธารณสุข 
5.3 สังคมสงเคราะห์ 
5.4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
5.6 อุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด  
กองการศึกษา 
สาธารณสุข 

 

6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.1 การรักษาความสงบภายใน 
6.2 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7.1 บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองคลัง 

 
    



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

ท่องเท่ียว

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1         30,000          1         30,000           1         30,000          1         30,000          1        30,000          5         150,000          

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1         30,000          1         30,000           1         30,000          1         30,000          1        30,000          5         150,000          

2.3 แผนงานการเกษตร 4         390,000         4         390,000         4         390,000         4         390,000        4        390,000        20       1,950,000       

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 6        450,000       6        450,000        6        450,000        6        450,000       6        450,000       30       2,250,000      

โครงการงบประมาณพ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

รวม 5 ปี

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1         15,000          1         15,000           1         15,000          1         15,000          1        15,000          5         75,000            

3.2 แผนงานสาธารณสุข 2         100,000         2         100,000         2         100,000         2         100,000        2        100,000        10       500,000          

3.3 แผนงานการเกษตร 4         70,000          4         70,000           4         70,000          4         70,000          4        70,000          20       350,000          

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 7        185,000       7        185,000        7        185,000        7        185,000       7        185,000       35       925,000         

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2         50,000          2         50,000           2         50,000          2         50,000          2        50,000          10       250,000          

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 9         397,000         9         397,000         9         397,000         9         397,000        9        397,000        45       1,985,000       

นันทนาการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 11      447,000       11       447,000        11       447,000        11       447,000       11      447,000       55       2,235,000      

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการงบประมาณพ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม 5 ปีปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

แบบ ผ.01

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา 

และคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานการศึกษา 9         14,970,000    9         16,455,000     9         18,008,500     9         19,885,350    9        21,861,885    45       91,180,735      

5.2 แผนงานสาธารณสุข 24       1,447,500      24       1,447,500       24       1,447,500      24       1,447,500      24       1,447,500      120     7,237,500       

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3         135,000         3         135,000         3         135,000         3         135,000        3        135,000        15       675,000          

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10       585,000         10       585,000         10       585,000         10       585,000        10       585,000        50       2,925,000       

5.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 3         170,000         3         170,000         3         170,000         3         170,000        3        170,000        15       850,000          

นันทนาการ

5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6         900,000         10       2,280,000        -  -  -  -  -  -  -  -

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 55      18,207,500   59       21,072,500    49       20,346,000   49       22,222,850   49      24,199,385   245     102,868,235   

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการงบประมาณพ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 7         325,000         8         375,000         8         375,000         8         375,000        8        375,000        39       1,825,000       

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2         120,000         2         120,000         2         120,000         2         120,000        2        120,000        10       600,000          

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 9        445,000       10       495,000        10       495,000        10       495,000       10      495,000       49       2,425,000      

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11       1,377,500      11       1,377,500       11       1,377,500      11       1,377,500      11       1,377,500      55       6,887,500       

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7 11      1,377,500     11       1,377,500      11       1,377,500     11       1,377,500     11      1,377,500     55       6,887,500      

รวมท้ังส้ิน 99      18,862,000   104     21,527,000    94       20,605,500   94       22,099,850   94      23,743,635   469     103,657,985   

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รวม 5 ปี

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 โครงการงบประมาณ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

แบบ ผ.01

แบบ ผ.01/1
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37       15,695,500    32       21,080,250     28       15,566,600     28       30,709,000    26       43,078,700    151     126,130,050    

1.2  แผนงานการเกษตร  -  - 2         490,200         2         873,000         1         3,910,000      3        1,500,000      8         6,773,200       

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 37      15,695,500   34       21,570,450    30       16,439,600   29       34,619,000   29      44,578,700   159     132,903,250   

รวมท้ังส้ิน 37      15,695,500   34       21,570,450    30       16,439,600   29       34,619,000   29      44,578,700   159     132,903,250   

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

โครงการงบประมาณพ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม 5 ปีปีงบประมาณ

แบบ ผ.01/1
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แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

1 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. ข้ามล าน้ าฝาง   

บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2  

ต าบลแม่สูน เช่ือมต่อ 

บ้านหนองฮ่าง หมู่ท่ี 10 

ต าบลแม่คะ

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา และ

แก้ไขปัญหาเส้นทาง

คมนาคมท่ีไม่สะดวก

สะพาน ค.ส.ล. กว้าง 

7.00 เมตร ยาว 45.00 

เมตร ไม่มีทางเท้า

5,169,000    -  -  -  -  สะพาน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ จ านวน

 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา และมีความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

2 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียม ถนนสายห้วยน้ าอุ่น

 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น  าสามารถ

ระบายได้ดีและ

ป้องกันปัญหาน  า

ท่วมในชุมชน

ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล. 

ขนาด 3.00 x 3.00 

เมตร ยาว 8.00 เมตร

     255,000  -  -  -  - ท่อลอดเหล่ียม  

แล้วเสร็จ    

จ านวน 1 แห่ง

น  าสามารถ

ระบายได้ดีลด

ปัญหาน  าท่วม

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

     โครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

3 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. สายห้วยน้ าอุ่น 

บ้านแม่สูนน้อย หมู่ท่ี 3   

ต.แม่สูน เช่ือมบ้านห้วยงูใน

 หมู่ท่ี 5 ต.สันทราย

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 6.00 

เมตร ยาว 500.00 เมตร

2,190,000    -  -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

4 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. ข้ามล าน้ างอน 

ซอยหอพ่อบ้าน บ้านสันติ

พัฒนา หมู่ท่ี 14

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

สะพาน ค.ส.ล. กว้าง 

7.00 เมตร ยาว 8.00 

เมตร ไม่มีทางเท้า

919,000      -  -  -  -  สะพาน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ จ านวน

 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา และมีความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

5 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านล้องอ้อ หมู่ท่ี 5 ถึง 

บ้านใหม่ชัยเกษม หมู่ท่ี 15

 สาย ชม.ถ. 175-01 ช่วง

กม.0+000 ถึง กม.1+000

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ขนาดผิวจราจร กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,000 

ตารางเมตร และ วาง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.00 เมตร 

ยาว 7.00 เมตร 

จ านวน 2 จุด

 - 3,760,000  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

6 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านแม่สูนหลวง หมู่ท่ี 1 

ถึง บ้านสันป่าแดง หมู่ท่ี 4

 สาย ชม.ถ. 175-02 ช่วง

กม.0+000 ถึง กม.1+669

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

 เสริมผิว AC ถนน      

ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

1,669.00 เมตร

 -  3,755,000  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

7 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านสันติพัฒนา หมู่ท่ี 14

 ถึง บ้านทุ่งทอง สาย 

ชม.ถ. 175-03 ช่วงกม.

0+750 ถึง กม.1+646

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 880.00 

เมตร และสะพาน ค.

ส.ล. กว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร และ

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม

 กว้าง 2.40 เมตร ยาว

 7.00 เมตร

 -  -  4,844,000  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

8 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2 ทาง

เช่ือม(ต าบลแม่คะ) สาย 

ชม.ถ. 175-05 ช่วงกม.

0+000 ถึง กม.0+525

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 520.00 เมตร

 -  -  1,898,000  -  -  ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

9 โครงการปรับปรุงอ านวย

ความปลอดภัยบริเวณทาง

แยกภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูน

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาภายใน

ต าบลแม่สูน

ติดต้ังไฟสัญญาณเตือน

จราจร (ไฟกระพริบ) 

ภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูน

 จ านวน 21 จุด

477,500      -   -   -  - ติดต้ังไฟสัญญาณ

เตือนจราจร (ไฟ

กระพริบ) ภายใน

เขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

แม่สูนแล้วเสร็จ 

จ านวน 21 จุด

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาภายในชุมชน

อ าเภอฝาง

10 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟ

ถนน พ้ืนท่ีบ้านใหม่โป่งผา

 หมู่ท่ี 13 ต าบลแม่สูน

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาภายใน

ต าบลแม่สูน

โคมไฟแอลอีดี 

พลังงานแสงอาทิตย์ 

แบบประกอบในชุด

เดียว ตามบัญชี

นวัตกรรมไทย จ านวน 

21 ชุด

1,423,800    -   -   -  - ติดต้ังโคมไฟ

แอลอีดี พลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบ

ประกอบในชุด

เดียวตามบัญชี

นวัตกรรมไทย 

แล้วเสร็จ จ านวน

 21 ชุด

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาภายในชุมชน

อ าเภอฝาง

รวม 10 10,434,300 7,515,000 6,742,000  -  -

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/2
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานและของดี

ต าบลแม่สูน

เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยี

ด้านเกษตรปลอดภัย

ของต าบลแม่สูน ให้กับ

ผู้ร่วมชมงานฤดูหนาว

และงาน OTOP ของดี

เมืองฝาง

ผู้เข้าร่วมชมงานฤดูหนาว

และงาน OTOP ของดี

เมืองฝาง รวมไม่น้อยกว่า

 500 คน

     30,000      30,000     30,000     30,000     30,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

เกษตรกรในต าบลแม่สูน

สามารถขายผลผลิตทาง

การเกษตรได้มากข้ึน จาก

การขายสินค้าให้

นักท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมชม

แหล่งเรียนรู้การเกษตร 

และสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ต าบล

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 1      30,000      30,000     30,000     30,000     30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

      2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวชุมชน

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใช้

ฐานทรัพยากรของ

ชุมชน ตามวิถี

วัฒนธรรมอาหารการ

กินของตนเอง

กลุ่มแม่บ้าน ,

ผู้ประกอบการอาหาร,

ท่องเท่ียวในชุมชน  

จ านวน  34  คน

     30,000      30,000     30,000     30,000     30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

เรียนรู้และเข้าใจ ใช้

ทรัพยากรของชุมชน ตาม

วิถีวัฒนาธรรมอาหารการ

กินของตนเองได้

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 1      30,000      30,000     30,000     30,000     30,000

      2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว และบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรต าบลแม่สูน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้

ด้านวิชาการเกษตร

ให้กับเกษตรกรและ

ประชาชนต าบลแม่สูน 

น าไปใช้พัฒนาปรับปรุง

และแก้ไขปัญหาในการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม

เกษตรกร และประชาชน

 ต าบลแม่สูน ท้ัง 17 

หมู่บ้าน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

เกษตรกรและประชาชน

ต าบลแม่สูน สามารถน า

ความรู้ด้านวิชาการเกษตร

ตามท่ีได้รับการถ่ายทอด

จากการฝึกอบรม ไปใช้

พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข

ปัญหาในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม

ส านักปลัด 

อบต.

ท่ี งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

  2.3 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการจัดงานเกษตร

และของดีต าบลแม่สูน

เพ่ือส่งเสริมการตลาด

ในด้านการเกษตรของ

คนในชุมชน

ผู้เข้าร่วมชมงานเกษตร

และของดีต าบลแม่สูน 

รวมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

   100,000    100,000    100,000   100,000   100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

ประชาชนท่ีได้เข้ามาชม

นิทรรศการเกิดความรู้ 

ความคิด และสามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพได้

ส านักปลัด 

อบต.

3 โครงการส่งเสริมประชาชน

ในการด ารงชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ใน

การประยุกต์ใช้

หลักการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การเกษตรผสมผสาน/

เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่

ประชาชนต าบลแม่สูน

ประชาชนในต าบลแม่สูน

เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 

50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

ประชาชนในต าบลแม่สูน

ได้สามารถน าความรู้ท่ีได้

ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด 

อบต.

ท่ี งบประมาณ

        2.3 แผนงานการเกษตร
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการปลูกข้าวเฉลิม

พระเกียรติ ตามแนวหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตการ

ปลูกข้าวให้เยาวชน

และประชาชนในพ้ืนท่ี

ต าบลแม่สูน

 และเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมการท านาให้

คงอยู่ต่อไป

แปลงนาปลูกข้าวไรซ์เบอ

ร่ีจ านวน  2 ไร่ เยาวชน

ต าบลแม่สูนและ

คณะกรรมการศูนย์

ถ่ายทอดฯ จ านวน 70 คน

     10,000      10,000     10,000     10,000     10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

เยาวชนและประชาชนใน

พ้ืนท่ีต าบลแม่สูน มีความรู้

และประสบการณ์ในการ

ท านามีแปลงสาธิตการ

เรียนรู้การปลูกข้าวไรซ์เบอ

ร่ี และเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมการท านาให้คง

อยู่ต่อไป

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 4 390,000   390,000   390,000   390,000  390,000  

ท่ี งบประมาณ

       2.3 แผนงานการเกษตร
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการองค์กร          

Green & Clean

เพ่ือพัฒนาองค์กรให้

มุ่งเน้นการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม การรักษา

ความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ในเขตพ้ืนท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เชิงปริมาณ จัดซ้ือและ

เพาะต้นไม้ ไม้ดอก ไม้

ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์

บริเวณส านักงานและ

โดยรอบบริเวณอาคารให้

ร่มร่ืน สวยงาม

เชิงคุณภาพ บริเวณ

ส านักงานมีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงาม มีพ้ืนท่ีสะอาด

และรักษาส่ิงแวดล้อม 

น่าอยู่                        

15,000     15,000     15,000    15,000    15,000    จ านวนผู้มีส่วน

ร่วมของบุคลากร

ในการพัฒนา

องค์กรไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

องค์กรได้มีการพัฒนา

ด้านการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม การรักษา

ความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยใน

เขตพ้ืนท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 1 15,000     15,000     15,000    15,000    15,000    

ท่ี งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการท าดีเพ่ือแผ่นดิน

ชุมชนปลอดขยะ (Zero 

west)

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

ให้ประชาชนแต่ละ

ครัวเรือนมีการคัดแยก

ขยะ

 ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร

ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 

ในเขตรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน หมู่บ้านละ 

5 คน รวมท้ังส้ิน 85 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนขยะใน

ชุมชนลดลง

ทุกหมู่บ้านในต าบลแม่

สูนมีการคัดแยกขยะ

กอง

สาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการป้องกันและแก้ไข

มลพิษทางอากาศ

เพ่ือรณรงค์กระตุ้น

จิตส านึกประชาชนให้

ลดหรือหยุดการเผาทุก

ประเภท

หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน  17 

หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเผาทุก

ประเภทภายใน

ชุมชนลดลง

ประชาชนไม่เผาขยะและ

เศษวัสดุทุกประเภท

กอง

สาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 100,000   100,000   100,000   100,000  100,000  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

        3.3 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้กับ
ชุมชน เพ่ือเป็นแหล่ง
ต้นน้้าในการอุปโภค 
บริโภค และท้า
การเกษตร

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน พนักงาน

จ้าง ผู้น าท้องถ่ิน และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 120 คน

       5,000       5,000       5,000      5,000       5,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วม

มีพ้ืนท่ีป่าสีเขียว และมี
แหล่งต้นน้้า เพ่ิมข้ึน
และเสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชนต้าบล
แม่สูน

ส้านักปลัด 
อบต.

2 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในชุมชน

เพ่ือท้าให้ชุมชนเป็น
พ้ืนท่ี ท่ีอุดมสมบูรณ์

คณะผู้บริหาร หัวหน้า

ส่วนราชการ พนักงาน

ส่วนต าบล ประชาชน

และหน่วยงานราชการ

อ่ืน ๆ จ านวน 120 คน

     15,000      15,000     15,000     15,000     15,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วม

มีพ้ืนท่ีในชุมชน ท่ีเป็น
พ้ืนท่ี ท่ีอุดมสมบูรณ์เพ่ิม
มากย่ิงข้ึน

ส้านักปลัด 
อบต.

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ท่ี งบประมาณ

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

        3.3 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ

เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด้าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ           
สมเด็จพระเทพรัตนา
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ส้ารวจฐานข้อมูลและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของต้าบลแม่สูน

1. เด็กและเยาวชนจาก

สภาเด็กและเยาวชน

ต าบลแม่สูน และ/หรือ

นักเรียนจากโรงเรียนใน

เขตต าบลแม่สูน จ านวน 

50 คน

2. พ้ืนท่ีสาธารณะหนอง

ดินแดง บ้านสันป่าเก๊ียะ

 หมู่ 11 ต าบลแม่สูน 

อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ 

     30,000      30,000     30,000     30,000     30,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วม

เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมสนองพระราชด้าริ
และมีความรู้ข้อมูลพ้ืน
ฐานข้อมูลการประกอบ
อาชีพ ข้อมูลด้าน
กายภาพข้อมูลประวัติ
หมู่บ้าน/ชุมชน/วิถีชุมชน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากพืชในท้องถ่ิน

ส้านักปลัด 
อบต.

4 โครงการศูนย์เรียนรู้น้ า

หมักชีวภาพ

เพ่ือจัดอบรมสาธิตให้

ความรู้เก่ียวกับการท า

น้ าหมักชีวภาพให้แก่

เกษตรกรและ

ประชาชนในต าบลแม่

สูน

เกษตรกรและประชาชน

ในต าบลแม่สูนเข้าร่วม

การอบรม จ านวน 60 คน

20,000     20,000     20,000    20,000    20,000    ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

เกษตรกรและประชาชน

ในต าบลแม่สูนความรู้

เก่ียวกับการท าน้ าหมัก

ชีวภาพเพ่ือน าไปขยาย

ผลออกสู่ชุมชน

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 4 70,000     70,000     70,000    70,000    70,000    

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอฝาง โครงการงาน

ประเพณีสงกรานต์

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ประจ าถ่ิน

อุดหนุน ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอฝาง   

ตามโครงการงาน

ประเพณีสงกรานต์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ภาครัฐ 

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในงาน

ประเพณี

สงกรานต์  

จ านวน 1 คร้ัง

ภาครัฐ ประชาชนมี

ส่วนร่วมอนุรักษ์

ประเพณีอันดีงามและ

วัฒนธรรมประจ าถ่ิน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอฝาง โครงการ

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

จังหวัดเชียงใหม่

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามของ

ชาวเชียงใหม่

อุดหนุน ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอฝาง   

ตามโครงการมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับจังหวัด

เชียงใหม่

40,000      40,000     40,000     40,000     40,000  อุดหนุน

งบประมาณ

ให้กับท่ีท าการ

ปกครอง อ.ฝาง 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

ประชาชนได้อนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรม

ของชาวเชียงใหม่

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 2 50,000     50,000     50,000    50,000    50,000    

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

งบประมาณท่ี
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท าฐานข้อมูล

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5 ด้าน

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลฯ  

 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิถี

ชีวิต ด้านดนตรี        

ด้านอุปกรณ์เคร่ืองใช้  

ด้านอาหาร และด้าน

สุขภาพ

ประชาชนในพ้ืนท่ี        

ท้ัง 17 หมู่บ้าน

       5,000       5,000       5,000      5,000       5,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการต้ังธรรมหลวง

เทศน์มหาชาติ

เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการ

รักษาเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลแม่สูน เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า  500

 คน

     30,000      30,000     30,000     30,000     30,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ท านุบ ารุงศาสนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

       4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4    การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการธรรมสัญจร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้เรียนรู้และ

ฝึกปฏิบัติตนตามวิถี

ชีวิตแบบพุทธ และ

ส่งเสริมฟ้ืนฟูท านุบ ารุง

พุทธศาสนา

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลแม่สูน           

จ านวน 600 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตน

ตามวิถีชีวิตแบบพุทธ 

และส่งเสริมฟ้ืนฟูท านุ

บ ารุงพุทธศาสนา

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการประเพณีหล่อ

เทียนและถวายเทียน

พรรษา

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

 จารีตประเพณีและ

วัฒนธรรม ด้านศาสนา

ให้ธ ารง คงอยู่สืบไป

ประชาชน ในพ้ืนท่ี  

ต าบลแม่สูน           

จ านวน  150 คน

     50,000      50,000     50,000     50,000     50,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 

สืบสาน จารีตประเพณี

และวัฒนธรรม ด้าน

ศาสนาให้ธ ารง คงอยู่

สืบไป

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

งบประมาณท่ี

       4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการวัด ประชารัฐ 

สร้างสุข

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการท านุ

บ ารุงศาสนสถาน

และสร้างการส่วนร่วม

และความปรองดอง 

สมานฉันท์ให้คนใน

ชุมชน

วัดในเขตพ้ืนท่ีต าบล   

แม่สูน จ านวน 2 แห่ง 

ได้แก่  วัดสันป่าฮัก และ

วัดวิเวกการาม

     12,000      12,000     12,000     12,000     12,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการท านุบ ารุงศาสน

สถาน

และสร้างการส่วนร่วม

และความปรองดอง 

สมานฉันท์ให้คนใน

ชุมชน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์

สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ินศาสนา และ

วัฒนธรรมอันดีงาม

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล

แม่สูนท้ัง 17 หมู่บ้าน 

และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

   100,000    100,000    100,000   100,000   100,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนได้สืบทอด

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

       4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณท่ี
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง

ต าบลแม่สูน

เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์สืบสานวัฒ

ธรรมประเพณีย่ีเป็ง 

(ล้านนา) ซ่ึงเป็น

ประเพณีท่ีเก่าแก่ของ

ชาวไทยล้านนา ไว้ให้

คนรุ่นหลังได้สืบสาน

ต่อไป

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลแม่สูน           

จ านวน 1,000 คน

     80,000      80,000     80,000     80,000     80,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนได้ฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์สืบสานวัฒ

ธรรมประเพณีย่ีเป็ง 

(ล้านนา) ซ่ึงเป็น

ประเพณีท่ีเก่าแก่ของ

ชาวไทยล้านนา ไว้ให้

คนรุ่นหลังได้สืบสาน

ต่อไป

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8 โครงการอบรมจริยธรรม

และศีลธรรมของเยาวชน

เพ่ือเด็ก เยาวชน และผู้

ท่ีสนใจได้เข้าถึง

จริยธรรมและศีลธรรม 

อย่างถูกต้อง

เด็กและเยาวชนในต าบล

แม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 200 คน

     50,000      50,000     50,000     50,000     50,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

เด็ก เยาวชน และผู้ท่ี

สนใจได้เข้าถึง

จริยธรรมและศีลธรรม 

อย่างถูกต้อง และได้รับ

ความรู้

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

       4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี งบประมาณ

42



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการส่งเสริมจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

เพ่ือส่งเสริมการจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 

สวนสาธารณะ สวน

พฤกษศาสตร์ หอศิลป์ 

สวนสัตว์ ฯลฯ

     50,000      50,000     50,000     50,000     50,000  จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

เพ่ือส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รวม 9 397,000   397,000   397,000   397,000  397,000  

ท่ี งบประมาณ

       4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชน ได้แสดงออก 

กล้าคิด กล้าท า ในทาง

สร้างสรรค์และเป็น

ประโยชน์และมีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรมตาม

ความสามารถและความ

สนใจ

เด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษาสังกัด 

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน จ านวน 9 

แห่ง และผู้เข้าร่วม

กิจกรรม รวมท้ังส้ิน 

ประมาณ 500 คน

     50,000       50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่

น้อยกว่า ร้อย

ละ 80

เด็ก เยาวชน ได้

แสดงออก กล้าคิด กล้า

ท า ในทางสร้างสรรค์

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการนิเทศการติดตาม

การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา

เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา อาทิ ด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ

 ด้านอาคารสถานท่ี ด้าน

บุคลากรและด้านอ่ืนๆ

สถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน จ านวน 9 

แห่ง ได้แก่โรงเรียน 1 

แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  8 แห่ง

       5,000         5,000        5,000        5,000        5,000  การพัฒนา

การศึกษา

ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ี

ก าหนด

พัฒนามาตฐานการ

ปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ท่ี
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

         5.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการแนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ

ข้อมูลข่าวสารด้าน

การศึกษา เพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจ

ในการเลือกสถานศึกษา

เพ่ือให้เด็กได้เข้ารับ

การศึกษาต่อในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้อย่างเหมาะสม

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สูน          

ท้ัง 8 แห่ง 

จ านวน  140 คน 

       5,000         5,000        5,000        5,000        5,000  จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่

น้อยกว่า ร้อย

ละ 80

ผู้ปกครองได้รับข้อมูล

ข่าวสารด้านการศึกษา

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนบ้าน

ล้องอ้อ

เพ่ือจัดสรรงบประมาณ

ท่ีได้รับให้นักเรียนใช้

จ่ายตามวัตถุประสงค์

อย่างมีคุณภาพ

นักเรียนทุกคนมีการ

พัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัด การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 5,000,000   5,500,000  6,050,000  6,655,000  7,320,500  นักเรียนทุก

คนมีการ

พัฒนา

คุณภาพ

ทางการศึกษา

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้

และมีการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 

เป็นไปตามหลักสูตร

และตามมาตรฐาน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

        5.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เพ่ือจัดสรรงบประมาณ

ท่ีได้รับให้เด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้

จ่ายตามวัตถุประสงค์

อย่างมีคุณภาพ

เด็กปฐมวัยทุกคนมีการ

พัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัด การศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 8 แห่ง

 1,800,000   1,980,000  2,178,000  2,395,800  2,635,380  เด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้

เรียนรู้และ

ส่งเสริม

พัฒนาการ

ตามวัย

เด็กปฐมวัยทุกคนมีการ

พัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัด การศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 8 แห่ง

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนได้รับ

สารอาหารท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย

1.) นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.จ านวน        

 6 แห่ง                     

2.) นักเรียนโรงเรียนบ้าน

ล้องอ้อ                    

3.) เด็กเล็ก ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 8

 แห่ง

2,500,000 2,750,000  3,025,000 3,327,500 3,660,250  นักเรียนมี

พัฒนาการ

สมวัยและ

ร่างกาย

เจริญเติบโต

ตามเกณฑ์

นักเรียนได้รับ

สารอาหารท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

งบประมาณท่ี
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

          5.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. โครงการอาหาร

กลางวัน

เพ่ือพัฒนาร่างกายของ

นักเรียนให้มีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรง และมีน้ าหนัก

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ตามโครงการ

อาหารกลางวัน นักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

จ านวน  6 แห่ง ในต าบล

แม่สูน

4,900,000 5,390,000  5,929,000 6,521,900  7,174,090  นักเรียนมี

พัฒนาการ

สมวัยและ

ร่างกาย

เจริญเติบโต

ตามเกณฑ์

นักเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรงและมีน้ าหนัก

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8 โครงการจ้างนักเรียน 

นักศึกษา ในช่วงปิดภาค

เรียน

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้

ให้กับนักเรียนนักศึกษา

 และลดภาระรายจ่าย

ของผู้ปกครอง

นักเรียน นักศึกษา ท่ีมี

อายุต้ังแต่ 15 ปีบริบูรณ์

ข้ึนไป โดยมีวุฒิการศึกษา

ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา

ตอนต้น

     60,000       60,000      60,000      60,000      60,000  อัตราส่วน

ผู้รับบริการ

สร้างรายได้แก่นักเรียน

และแบ่งเบาภาระ

ผู้ปกครอง

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

          5.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนบ้าน

ล้องอ้อ (ระดับมัธยม)

เพ่ือจัดสรรงบประมาณ

ท่ีได้รับให้นักเรียนใช้

จ่ายตามวัตถุประสงค์

อย่างมีคุณภาพ ระดับ

มัธยม

 นักเรียนทุกคนมีการ

พัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัด การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

650,000    715,000    786,500    865,150      951,665  นักเรียนทุกน

มีการพัฒนา

คุณภาพ

ทางการศึกษา

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้

และมีการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 

เป็นไปตามหลักสูตร

และตามมาตรฐาน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รวม 9 14,970,000 16,455,000  18,088,500 19,885,350 21,861,885 

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการทดสอบคุณภาพน้ า เพ่ือตรวจประเมิน

คุณภาพน้ าบริโภคและ

อุปโภคในต าบลแม่สูน

สุ่มตรวจ น้ าบริโภคและ

อุปโภค หมู่บ้านละ 1 

แห่ง รวม 17 แห่ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพน้ า

บริโภคและ

อุปโภคดีข้ึน

ประชาชนในต าบลแม่

สูนได้มีน้ าสะอาดมี

มาตรฐานในการอุปโภค

บริโภค

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการป้องกันและ

ควบคุมไข้เลือดออก

เพ่ือส่งเสริมให้ทุก

หมู่บ้านในต าบลแม่สูน

ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือกออก

ประชาชนท้ัง 17 หมู่บ้าน

 มีส่วนร่วม

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ควบคุม

ไข้เลือดออกได้

ทุกหมู่บ้านในต าบล

สามารถดูและควบคุม

โรคไข้เลือกออก

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือควบคุมและ 

ป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้าใน

เขตต าบลแม่สูน ด้วย

ความร่วมมือระหว่าง

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน อาสาปศุ

สัตว์ และชุมชน

สุนัข แมว และสัตว์เล้ียง

ลูกด้วยนมทุกตัว ในเขต

พ้ืนท่ีต าบลแม่สูน หมู่ท่ี 1

 – 17 ต าบลแม่สูน 

อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 2,500

 ตัว (จากการส ารวจโดย

อาสาปศุสัตว์ และกลุ่ม 

อสม.)

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 สุนัขและแมว

ได้รับการฉีด

วัคซีน

สุนัขและแมวได้รับ

วัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าอย่างท่ัวถึง ไม่มี

ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบ้าจนไม่เกิดไม่เป็น

ปัญหาทางสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง

ควัน วรขัติยราชนารีฯ

เพ่ือสนองพระปณิธานฯ

 ป้องกันและควบคุม

ไม่ให้สุนัขและแมวเป็น

โรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลให้

คนและสัตว์ปลอดภัย

สุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลแม่สูน ท้ัง 17 

หมู่บ้าน

82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 สุนัขและแมว

ไม่เป็นโรคพิษ

สุนัขบ้า

 สุนัขและแมวไม่เป็น

โรคพิษสุนัขบ้า และ

ส่งผลให้คนและสัตว์

ปลอดภัย

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการอบรมป้องกัน

โรคติดต่อ และไม่ติดต่อใน

ชุมชน

เพ่ือลดการป่วยด้วยโรค

ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและควบคุม

ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรม ท้ัง 17 หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ป่วย

ด้วยโรคติดต่อ

 และไม่ติดต่อ

ลดลง

ประชาชนร่วมมือใน

ดูแลบ้านเรือนของตน

อัตราการป่วยด้วยโรค

ต่างๆ ลดลง/ไม่มี

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร สถานท่ี

สะสมอาหารรายใหม่ ใน

เขตต าบลแม่สูน        

มีความรู้เข้าใจ เร่ือง

สุขาภิบาลอาหารและ

สามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง

ผู้ประกอบการและผู้

สัมผัสอาหาร ในพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน จ านวน  

100  คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ประกอบการ

และผู้สัมผัส

อาหารมี

ความรู้ความ

เข้าใจและ

ปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง

ตามหลัก

สุขาภิบาล

อาหาร

ผู้ประกอบการมีความรู้ 

ความเข้าใจ และได้รับ

อนุญาตให้ประกอบ

กิจการตาม พรบ.

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านแม่

สูนหลวง โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

8 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านปาง

สัก โครงการพระราชด าริ

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

52



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านแม่

สูนน้อย โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

10 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านสัน

ป่าแดง โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

53



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านล้อ

งอ้อ โครงการพระราชด าริ

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

12 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้าน

ต้นส้าน โครงการ

พระราชด าริสาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

54



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

      5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก

13 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้าน

หนองยาว โครงการ

พระราชด าริด้าน 

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

14 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านนิคม 

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

55



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

      5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

15 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านสัน

ดินแดง โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

16 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านสัน

มะเฟือง โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

56



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านสัน

ป่าเก๊ียะ โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

18 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านสัน

มะม่วง โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

57



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

19 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านใหม่

โป่งผา โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

20 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้าน

สันติพัฒนา โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

58



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

      5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

21 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้าน

ใหม่ชัยเกษม โครงการ

พระราชด าริด้าน 

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

22 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้าน

หนองยาวใต้ โครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ท่ี งบประมาณ

59



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

       5.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

23 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 บ้าน

หนองยาวเหนือ ส าหรับ

การด าเนินงานโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขฯ

เพ่ือด าเนินการบริการ

สาธารณะด้าน

สาธารณสุขภายในชุมชน

ด าเนินการตามนโยบาย

ด้านสาธารณสุข ฯ

     20,000       20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ประชาชนกลุ่มเยาวชน

ได้รับบริการสาธารณะ

ด้านสาธารณสุขภายใน

ชุมชน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

24 โครงการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

การจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินต าบล

แม่สูน ร่วมกับเครือข่าย

การแจ้งเหตุ ท่ีสามารถ

ช่วยเหลือประชาชนได้

ทันสถานการณ์

ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีเขต

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน และพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงระยะทาง 10 

กิโลเมตร

    800,000     800,000     800,000    800,000    800,000 ประชาชนผู้

ประสบเหตุ

ได้รับการ

ช่วยเหลือรอด

ชีวิตร้อยละ 80

สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบเหตุ

ได้ทุกรายและส่งต่อไป

รักษาท่ีโรงพยาบาลท่ี

ใกล้ท่ีสุด ตลอด 24 

ช่ัวโมง โดยมีความ

รวดเร็ว ปลอดภัย 

ถูกต้องตามมาตรฐาน

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 24 1,447,500 1,447,500  1,447,500 1,447,500 1,447,500 

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจิตอาสาพัฒนา

คุณภาพชีวิตต าบลแม่สูน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

อบรมเกิดทัศนคติท่ีดี

เก่ียวกับการดูแล

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาสและการ

เป็นจิตอาสา

อาสาสมัครจิตอาสา 

อาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์

 อาสาสมัครสาธารณสุข 

ผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว ท่ี

มีความต้องการพัฒนา

ศักยภาพด้านการดูแล

สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ

เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สูน รวม 

จ านวน 45 คน

    100,000     100,000     100,000    100,000    100,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

สามารถขับเคล่ือยงาน

ของอาสาสมัครใน

ภารกิจการดูแลสุขภาพ

ชุมชน

ส านักปลัด อบต.

ท่ี งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

       5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

61



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้

พิการ ต าบลแม่สูน

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้

ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

เพ่ือสร้างความตระหนัก

ให้กับผู้ดูแลคนพิการ

และเครือข่ายในการ

ดูแลคนพิการระดับ

ครอบครัวและสังคม

พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

และผู้ท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ จ านวน 190 

คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พิการมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีเพ่ิมข้ึน

ผู้พิการและผู้ดูแลคน

พิการ มีความรู้ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ คนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแล

คนพิการมีความ เข้าใจ 

ตระหนักรู้กฎหมายใน

การดูแลตนเองและ

บุคคลในครอบครัวและ

สังคม

ส านักปลัด อบต.

3 อุดหนุนศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนต าบล

แม่สูน

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับ

การลดความรุนแรงใน

ครอบครัว

อุดหนุนศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนต าบล

แม่สูน ตามโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพ

ครอบครัวแม่สูนลดความ

รุนแรง

     15,000       15,000      15,000      15,000      15,000 ไม่มีความ

รุนแรงใน

ครอบครัว

เกิดข้ึน

สถาบันครอบครัวมี

ความรัก ความเข้าใจกัน

 เป็นครอบครัวท่ี

เข้มแข็งมีคุณภาพ

ส านักปลัด อบต.

รวม 3 135,000    135,000    135,000    135,000   135,000   

       5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการค่ายอบรมธรรมะ

สร้างสุข

เพ่ือใช้ธรรมะ กล่อม

เกลาพัฒนาจิตใจให้

ผู้สูงอายุมีความสุข

 ผู้สูงอายุในต าบลแม่สูน

ท้ัง 17 หมู่บ้านจ านวน 

100 คน

     30,000       30,000      30,000      30,000      30,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

สามารถใช้ธรรมะ กล่อม

เกลาพัฒนาจิตใจให้

ผู้สูงอายุมีความสุขและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตโดย

กิจกรรมค่ายธรรมะ

ส านักปลัด อบต.

2 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ

สร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้และ

ดูแลกันในชุมชนต าบลแม่

สูน

เพ่ือสร้างการเรียนรู้

ตลอดชีวิตท่ีเหมาะสม

ต่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในต าบลแม่สูน

ท้ัง17 หมู่บ้าน จ านวน 

60 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีเพ่ิมข้ึน

 ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ 

ความรู้ใหม่ ท่ีเท่าทันการ

เปล่ียนแปลงในสังคม

ส านักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

       5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี งบประมาณ

63



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มอาชีพ ต าบลแม่สูน

เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรู้

ของชุมชน และพัฒนา

กลุ่มอาชีพเดิม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

แม่บ้าน และกลุ่ม

เกษตรกร จ านวน 17 

หมู่บ้าน

     30,000       30,000      30,000      30,000      30,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน

ชุมชนได้รับการส่งเสริม

และมีการแลกเปล่ียน

ความรู้

ส านักปลัด อบต.

4 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพ่ือให้เข้าใจการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มแม่บ้าน,ผู้ประกอบ

ร้านขายของ,

ผู้ประกอบการท่องเท่ียว

ในชุมชน  จ านวน  34  

คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

เข้าใจการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์

ส านักปลัด อบต.

       5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง

เด็กต าบลแม่สูน

เพ่ือให้เครือข่ายชุมชน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ปกป้อง และคุ้มครอง

เด็กในต าบลแม่สูน

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่

เครือข่ายและประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลแม่สูน 

จ านวน 40 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

เครือข่ายชุมชน มีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

ปกป้อง และคุ้มครอง

เด็กในต าบลแม่สูน

ส านักปลัด อบต.

6 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบล

แม่สูน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาตนเองและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในต าบลแม่สูน

ท้ัง 17 หมู่บ้าน  จ านวน 

 95  คน

50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ผู้สูงอายุได้รับการ

พัฒนาตนเองและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

ส านักปลัด อบต.

       5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี งบประมาณ

65



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานพัฒนา

ศักยภาพคณะท างานสภา

เด็ก

เพ่ือให้กลุ่มสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลแม่สูน ได้

เข้าใจบทบาทหน้าท่ี

ของตนเอง สามารถ

ท างานร่วมกันด้วน

ความสามัคคีและ ได้

เห็นการท างานคุ้มครอง

เด็กในพ้ืนท่ีอ่ืน

กลุ่มสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลแม่สูน 

จ านวน 20 คน

     65,000       65,000      65,000      65,000      65,000 การมีส่วนร่วม

ของสมาชิก

สภา ฯ เด็ก

และเยาวชน

.กลุ่มสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลแม่สูน ได้

เข้าใจบทบาทหน้าท่ี

ของตนเอง สามารถ

ท างานร่วมกันด้วน

ความสามัคคี

และสามารถน าการ

ท างานคุ้มครองเด็กใน

พ้ืนท่ีอ่ืนมาปรับใช้ใน

การท างานของตนเองได้

ส านักปลัด อบต.

8 โครงการอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรู้

ผู้สูงอายุต าบลแม่สูน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาตนเองและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของผู้สูงอายุและให้

ผู้สูงอายุต าบลแม่สูน ได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึง วิถี

 วัฒนธรรมชุมชนท่ี

แตกต่างกัน

ผู้สูงอายุในต าบลแม่สูน

ท้ัง 17 หมู่บ้าน  จ านวน 

90 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ผู้สูงอายุได้รับการ

พัฒนาตนเองและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึง 

วิถี วัฒนธรรมชุมชนท่ี

แตกต่างกัน

ส านักปลัด อบต.

       5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการอบรมสุขภาวะ

เด็กและเยาวชนต าบลแม่

สูน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

มีความรู้ ความเข้าใจ

เร่ือง เพศศึกษาและ

พัฒนาการของตนเอง

เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น

เด็กและเยาวชนกลุ่ม

แกนน ากิจกรรมหรือเด็ก

และเยาวชนจิตอาสา 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปี

ท่ี 5 ข้ึนไป จ านวน 7 

โรงเรียน โรงเรียนละ 6 

คน

     45,000       45,000      45,000      45,000      45,000 เด็กและ

เยาวชนท่ีมี

ความรู้ความ

เข้าใจ

เด็กและเยาวชนมีความรู้

 ความเข้าใจเร่ือง 

เพศศึกษาและ

พัฒนาการของตนเอง

เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น

ส านักปลัด อบต.

10 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี

ต าบลแม่สูน

เพ่ือสนับสนุนกิจการ

ของกลุ่มสตรีต าบลแม่สูน

อุดหนุนพัฒนาสตรี  

ต าบลแม่สูน ตาม

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบทบาท

สตรี

     30,000       30,000      30,000      30,000      30,000 กิจการของ

กลุ่มสตรี

ต าบลแม่สูนมี

การพัฒนา

กลุ่มสตรี แม่บ้านได้

พัฒนาศักยภาพของ

ตนเองท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน

ส านักปลัด อบต.

รวม 10 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 -             

ท่ี งบประมาณ

       5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกีฬาผู้สูงอายุ

ต าบลแม่สูน

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สูงอายุต าบลแม่สูนเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมี

สุขภาพ

ร่างกายจิตใจ

แข็งแรง

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณ์

แข็งแรง

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพของ

ประชาชนต าบลแม่สูน

เพ่ือเป็นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนต าบลแม่สูน 

ให้มีสุขภาพพลานามัย

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

ห่างไกลจากโรคภัยไข้

เจ็บและส่ิงเสพติดให้

โทษต่างๆ

เยาวชนและประชาชน

ต าบลแม่สูนเข้าร่วม

กิจกรรม ท้ังหมด 17 

หมู่บ้าน จ านวน 500 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนและ

ประชาชน มี

สุขภาพ

แข็งแรง

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง 

ห่างไกลจากโรคภัยไข้

เจ็บและส่ิงเสพติดให้

โทษต่างๆ

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

       5.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

68



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน

อ่ืน

 เพ่ือก่อให้เกิดความ

สมัครสมานสามัคคี

ระหว่างบุคลากรใน

สังกัดกับบุคลากร

หน่วยงานอ่ืน ด้วยการ

ใช้กีฬาเป็นเคร่ืองมือใน

การจัดกิจกรรม

บุคลากรในสังกัด 

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน และ

บุคลากรสังกัดอ่ืนๆใน

พ้ืนท่ีอ าเภอฝาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร

ท้องถ่ินเข้า

ร่วมกิจกรรม

และมีความ

สามัคคี

บุคลากรท้องถ่ินมีความ

สมัครสมานสามัคคี

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รวม 3 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

                                                            

       5.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างสถานท่ี

ประกอบอาหาร โรงเรียน

บ้านล้องอ้อ

เพ่ือให้มีสถานท่ีมีความ

เป็นสัดส่วน สะอาด 

และปลอดภัย

สร้างสถานท่ีประกอบ

อาหาร โรงเรียนบ้าน   

ล้องอ้อ

  -     300,000   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนา มีความเป็น

สัดส่วน สะอาด และ

ปลอดภัย

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม

อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านล้องอ้อ

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงต่อเติม กันสาด,

หลังคา,ฝ้าเพดาน,

หน้าต่าง,ทางเดิน,พ้ืน

อาคาร ฯลฯ

  -     400,000   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการต่อเติมหลังคา

เช่ือมระหว่างอาคารเรียน

และอาคารประกอบ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สูน

หลวง หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการจัดการ

เรียนการสอน

ต่อเติมหลังคาอาคาร

เรียน และอาคาร

ประกอบสถานท่ีให้

เหมาะสมปลอดภัย

  -     300,000   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการปรับปรุงสนาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

แม่สูนหลวง  หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนาสนามเด็ก

เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีให้เหมาะสมและ

ปลอดภัยต่อเด็กเล็ก

ปรับปรุงสนามศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่

สูนหลวง

     10,000   -   -   -   -  สนามศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการ

ปรับปรุง

สนามเด็กเล่นศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสมและ

ปลอดภัยต่อเด็กเล็ก

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

งบประมาณ

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการปรับปรุงระบบน้ า

เพ่ืออุปโภคบริโภคศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

ยาว หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้เด็กเล็กมีน้ า

เพียงพอใช้ส าหรับการ

อุปโภคบริโภค

ระบบน้ าภายในอาคาร

เหมาะสมและได้มาตรฐาน

  -     100,000   -   -   -  ระบบน้ าเพ่ือ

อุปโภคบริโภค

ได้รับการ

ปรับปรุง

ระบบน้ าภายในอาคาร

เหมาะสมและได้

มาตรฐาน และเด็กเล็ก

มีน้ าเพียงพอใช้ส าหรับ

การอุปโภคบริโภค

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6 โครงการต่อเติมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้มีความ

ปลอดภัย เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน

ต่อเติมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบให้

เหมาะสมและได้มาตรฐาน

  -     200,000   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

งบประมาณ

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

72



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการปรับปรุงทางเดิน

ภายนอกอาคารเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงทางเดิน

ภายนอกอาคารเรียนให้

เหมาะสมและได้มาตรฐาน

  -     100,000   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8 โครงการสร้างหลังคาคลุม

เคร่ืองเล่นสนามศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูน

น้อย หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้เหมาะสม

ปลอดภัยใช้ป้องกันแดด

 และฝนส าหรับเด็กเล็ก

ขณะเล่นเคร่ืองเล่นสนาม

สร้างหลังคาคลุมเคร่ือง

เล่นสนามส าหรับเด็กเล็ก

  -     300,000   -   -   -  มีหลังคาคลุม

เคร่ืองเล่น

สนามส าหรับ

เด็กเล็ก

มีหลังคาคลุมเคร่ืองเล่น

สนามส าหรับเด็กเล็กท่ี

ให้เหมาะสมปลอดภัย

ใช้ป้องกันแดด และฝน

ส าหรับเด็กเล็กขณะเล่น

เคร่ืองเล่นสนาม

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

งบประมาณ

73



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการเจาะบาดาลน้ าลึก

 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

เพ่ือให้บุคลากรใน

โรงเรียนมีน้ าและมีน้ า

ใช้ตลอดท้ังปี

เจาะบาดาลน้ าลึก 

จ านวนระบบกรองน้ า

พร้อมจ่ายน้ า

  -     400,000   -   -   -  ระบบกรอง

น้ าพร้อมจ่าย

น้ าภายใน

โรงเรียนแล้ว

เสร็จ

นักเรียนและบุคลากรมี

น้ าท่ีสะอาดใช้

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

10 โครงการปรับปรุงและต่อ

เติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านหนองยาว  

หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้มีความ

ปลอดภัย เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงและต่อเติม

อาคาร อาทิ กระจก

หน้าต่าง กันสาด 

ห้องครัว ห้องน้ า ฯลฯ

  -     150,000   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

งบประมาณ

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

74



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์ซ่อมแซม 

สาธารณูปโภค โรงเรียน

บ้านล้องอ้อ

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม

สาธารณูปโภค

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้

ในการซ่อมแซม

สาธารณูปโภคโรงเรียน

บ้านล้องอ้อ

     20,000   -   -   -   -  มีการจัดซ้ือ

วัสดุอุปกรณ์

ซ่อมแซม 

สาธารณูปโภค

วัสดุ อุปกรณ์

สาธารณูปโภค ใน

โรงเรียน มีอายุการใช้

งานได้ดี

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

12 โครงการก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล.

 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

เพ่ือให้สถานศึกษา

ปฐมวัยมีมาตรฐานและ

ความปลอดภัย

ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล.

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ยาว

 59.00 เมตร

    500,000   -   -   -   -  ร้ัว ค.ส.ล. 

โรงเรียนบ้าน

ล้องอ้อ แล้ว

เสร็จ

มาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านอาคาร

สถานท่ี

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

งบประมาณ

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

75



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการติดต้ังระบบแสง

สว่างภายในโรงเรียนบ้าน

ล้องอ้อ

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง

ภายในโรงเรียนบ้านล้อ

งอ้อ และเพ่ือให้

สถานศึกษามีความ

ปลอดภัยในยามวิกาล

ติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแสง

สว่างภายในโรงเรียน

บ้านล้องอ้อ

70,000   -   -   -   -  มีการติดต้ัง

ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม

แสงสว่าง

ภายใน

โรงเรียนบ้าน

ล้องอ้อ

มีแสงสว่างภายใน

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

เพียงพอและ

สถานศึกษามีความ

ปลอดภัยในยามวิกาล

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

14 โครงการต่อเติมอาคาร

เวฬุมาส โรงเรียนบ้านล้อ

งอ้อ

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้มีความ

เหมาะสม

ปรับปรุงพัฒนาอาคาร

เรียนโรงเรียนบ้านล้องอ้อ

200,000   -   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนาอย่างเหมาะสม

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ท่ี งบประมาณ

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

76



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

15 โครงการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

เพ่ือพัฒนาอาคาร

สถานท่ีให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงพัฒนาอาคาร

เรียนโรงเรียนบ้านล้องอ้อ

    100,000   -   -   -   -  อาคาร

สถานท่ีได้รับ

การพัฒนา

อาคารสถานท่ีได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสม

ปลอดภัย เอ้ือประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

16 โครงการดูแล/ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม และภูมิ

ทัศน์โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา

สภาพแวดล้อม ให้มี

สภาพแวดล้อมท่ีดี

ท าโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ 

น่าเรียน มีความพร้อม

และปลอดภัย

ปรับปรุงพัฒนาอาคาร

เรียนโรงเรียนบ้านล้องอ้อ

  -       30,000   -   -   -  โรงเรียน

ได้รับการ

ปรับปรุง 

และพัฒนา

สภาพแวดล้อม

ทุกจุดภายใน

บริเวณ

โรงเรียน

โรงเรียนได้รับปรับปรุง 

และพัฒนา

สภาพแวดล้อมภายใน

และบริเวณรอบ

โรงเรียนให้มีสภาพดีร่ม

ร่ืน

น่าอยู่ ปลอดภัยและมี

ความพร้อมส าหรับการ

ใช้งาน

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รวม 16 900,000    2,280,000    -   -   - 

      5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

งบประมาณ

77



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจ

หน้าท่ีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สูน

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเหตุสา

ธารณภัย

ประชาชนและพ้ืนท่ีใน

เขตความรับผิดชอบ

ชององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สูน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ

บริการจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่

สูน

ช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสา

ธารณภัย

ส านักปลัด 

อบต.

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ตระหนักถึงปัญหา
หมอกควันไฟป่าให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ี

ติดต่อกับแนวเขตป่า

     20,000      20,000     20,000     20,000     20,000 อัตราการเกิดจุด Hot

 Spot ลดลงและ

ควบคุมได้

สามารถป้องกัน
ควบคุมไม่ให้เกิดไฟ
ป่าและหมอกควัน 
ช่วยบรรเทาความ
เสียหายต่อพ้ืนท่ีป่า
ไม้และ
สภาพแวดล้อม ได้
โดยท่ีไม่ให้มีการ
ลุกลามขยายพ้ืนท่ี

ส านักปลัด 

อบต.

ท่ี งบประมาณ

       6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

78



แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพ่ือให้นักเรียนและครู 

รู้วิธีและข้ันตอนการเข้า

ดับไฟเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 

เบ้ืองต้นได้จริงและใช้

อุปกรณ์ดับเพลิงให้เป็น 

เพ่ือลดความสูญเสียต่อ

ชีวิตและ ทรัพย์สิน ใน

ชุมชนฯ

นักเรียนและครู

โรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูน

30,000     30,000     30,000    30,000    30,000    จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

นักเรียนและครูมี

ความรู้ 

ความสามารถและ

ทักษะในการเข้า

จัดการดับเพลิง

เบ้ืองต้นได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม

และใช้อุปกรณ์

ดับเพลิงได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม

ส านักปลัด 

อบต.

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าต าบล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ศักยภาพการในการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ า อบต.แม่สูน

อาสาสมัครชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าต าบลแม่

สูนทุกคน

50,000     50,000     50,000    50,000    50,000    จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

และชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ า

อบต.แม่สูน มี

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด 

อบต.

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณท่ี
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการฝึกอบรมป้องกัน

เด็กจมน้ าในสถานศึกษา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

อบรมทราบถึงวิธีการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

เม่ือพบคนจมน้ า

หลักการฝึกการใช้

ร่างกายและอุปกรณ์ใน

การช่วยเหลือคนจมน้ า

เพ่ือสามารถช่วยเหลือ

ตนเองและผู้อ่ืนได้

นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1

 – 6  โรงเรียนในพ้ืนท่ี

ต าบลแม่สูน

     25,000      25,000     25,000     25,000     25,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้

มีทักษะในการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้นและ

 ทักษะในการใช้

ร่างกายและอุปกรณ์

ในการช่วยเหลือคน

จมน้ า

ส านักปลัด 

อบต.

6 โครงการรณรงค์ความ

ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

เพ่ือเป็นการป้องปราม

และเฝ้าระวังผู้ท่ีมี

พฤติกรรมท่ีมีปัจจัย

เส่ียงอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุทางท้องถนน

เยาวชนและประชาชน

ในต าบลแม่สูนเข้าร่วม

กิจกรรม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 และ

อุบัติเหตุทางถนนลดลง

สามารถป้องปรามผู้

ท่ีมีพฤติกรรมและ

ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนได้

ส านักปลัด 

อบต.

       6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการเสริมความ

ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

ของเด็กปฐมวัยและ

ผู้ปกครอง

เพ่ือให้เด็กปฐมวัย ครู

และผู้ปกครองมีความรู้ 

ความเข้าใจและตระหนัก

ถึงความปลอดภัยทาง

ถนนและกระตุ้นให้ครู

และผู้ปกครองเห็น

ความส าคัญของการใส่

หมวกนิรภัยให้กับ เด็กเล็ก

ผู้ปกครองเด็ก และ

คุณครู ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทุกศูนย์ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

เด็กปฐมวัยได้รับ

ความรู้และการฝึก

ทักษะการขับข่ี

ปลอดภัยและการสวม

หมวกนิรภัยท่ีได้

มาตรฐานเพ่ือป้องกัน

การบาดเจ็บจากการ

ขับข่ีและ ครู 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

รณรงค์

ส านักปลัด 

อบต.

8 โครงการอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)

เพ่ือซักซ้อมและเตรียม

ความพร้อมของก าลัง

พลอาสาสมัคร ฯ

อาสาสมัคร อปพร.

ต าบลแม่สูนทุกคน

 - 50,000     50,000    50,000    50,000    จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

สามารถพัฒนาบุคลา

การชุมชนด้านการ

รักษาความสงบ

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 8 325,000   375,000   375,000   375,000  375,000  

ท่ี งบประมาณ

       6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุน ศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด จังหวัดเชียงใหม่ 

(ศอ.ปส.จ.ชม.)

เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการน าเข้ายาเสพ

ติดพ้ืนท่ีชายแดน

อุดหนุน ศูนย์

อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

(ศอ.ปส.จ.ชม.) ตาม

โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการแพร่

ระบาดยาเสพติด

     50,000      50,000     50,000     50,000     50,000  ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหายาเสพติดใน

พ้ืนท่ีชายแดนลด

น้อยลง

ส านักปลัด 

อบต.

2 อุดหนุน กองร้อยต ารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 334

เพ่ือลดการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดใน

หมู่บ้าน/ชุมชน และ

สถานศึกษา

อุดหนุน กองร้อยต ารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 334 

ตามโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา

70,000      70,000     70,000     70,000     70,000  นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ

ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในหมู่บ้าน/

ชุมชนและ

สถานศึกษาลดลง

ส านักปลัด 

อบต.

รวม 2 120,000   120,000   120,000   120,000  120,000  

ท่ี งบประมาณ

       6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง

เพ่ือให้ระบบเลือกต้ังมี
ประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังสมาชิก 

อบต. หรือผู้บริหาร

ท้องถ่ินหรือ

เก่ียวกับการ

เลือกต้ังอ่ืนตามท่ี

กฎหมายก าหนด

    500,000     500,000     500,000    500,000     500,000 มีการจัดกิจกรรม

เลือกต้ัง
การจัดการเลือกต้ังอย่าง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด อบต.

2 โครงการ อบต. พบ

ประชาชน

เพ่ือรับทราบปัญหา

ของประชาชนในต าบล

สามารถน าปัญหาท่ี

ได้รับน ามาพัฒนา

ต าบลต่อไป

   65,000    65,000    65,000    65,000    65,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับบริการท่ี

สะดวกและรวดเร็ว

ส านักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ท่ี งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

           7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างาน 

อบต.แม่สูน

เพ่ือผู้บริหาร ส.อบต. 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างและ

ตัวแทนชุมชนได้

เพ่ิมพูนความรู้และ

ศักยภาพในการท างาน

ผู้บริหาร สมาชิก

สภา พนักงาน 

ตัวแทนชุมชน 

จ านวน 200 คน

300,000    300,000    300,000    300,000   300,000    บุคลากรมี

ศักยภาพการ

ท างานเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80

ผู้บริหาร ส.อบต.

พนักงานส่วนต าบล

พนักงานจ้าง และ

ตัวแทนชุมชน ได้เพ่ิม

ความรู้และศักยภาพ

ส านักปลัด อบต.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของ อบต. แม่สูน

บุคลากรในองค์กร

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ

พนักงานส่วนต าบล

 ข้าราชการครู 

พนักงานจ้างทุกคน

100,000    100,000    100,000    100,000   100,000    บุคลากรได้รับ

การฝึกอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80

บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้

 และสามารถน ามา

พัฒนาต าบล

ส านักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

        7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่สูน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารและสมาชิก

สภา อบต. แม่สูน

ผู้บริหาร อบต.แม่

สูน และสมาชิก

สภาจ านวน 17 

หมู่บ้าน

30,000      30,000      30,000      30,000     30,000     ผู้บริหาร อบต.

แม่สูน และ

สมาชิกสภา

จ านวน 17 

หมู่บ้าน

สามารถพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารและสมาชิกสภา

 อบต. แม่สูน

ส านักปลัด อบต.

6 โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านกฎหมาย

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต้น

ในชีวิตประจ าวันผู้น า

ชุมชน สมาชิกสภาฯ

อบต.แม่สูน และ

อาสาสมัครด้านกฎหมาย

 ตลอดจนถึงประชาชน

ในพ้ืนท่ีต าบลแม่สูน

ผู้น าชุมชน สมาชิก

สภาฯอบต.แม่สูน 

คณะกรรมการศูนย์

ยุติธรรมชุมชน

คณะท างานบริหาร

ประจ าศูนย์ไกล่เกล่ีย 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ต าบลแม่สูน จ านวน 

100 คน

      20,000       20,000       20,000      20,000 20,000     จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชน มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย

เบ้ือต้นในชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

      7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอฝาง ตามโครงการ

งานรัฐพิธี

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

อุดหนุน ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอฝาง

 ตามโครงการงาน

รัฐพิธี

      27,500       27,500       27,500      27,500 27,500     ภาครัฐ 

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในงานรัฐพิธี

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

ส านักปลัด อบต.

8 โครงการปรับปรุงข้อมูล

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี

มีระบบท่ีแน่นอน การ

บริการท่ีรวดเร็วและ

สามารถตรวจสอบได้

โดยสะดวก 

จัดท าแผนท่ีภาษี

และทะเบียน

ทรัพย์สินให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท้ังหมดของ อบต.

แม่สูน

    250,000     250,000     250,000    250,000     250,000 อบต.แม่สูน

สามารถ

บริหารงานได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

อบต.แม่สูนมีรายได้

เพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บ

ภาษีและมีข้อมูลทางด้าน

การคลังท้องถ่ินอย่าง

ครบถ้วนถูกต้อง

กองคลัง

ท่ี งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

      7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

บุคลากร ด้านการเงินการ

คลัง การบัญชี และพัสดุ

เพ่ือให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

ความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ีท่ีถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

 และรับผิดชอบ

ด้านพัสดุของกอง /

 ฝ่ายงาน

      30,000       30,000       30,000      30,000      30,000 ผู้เข้าอบรมมี

ประสิทธิภาพ

และผลส าเร็จใน

การท างานด้าน

การเงินการคลัง 

การบัญชี และ

พัสดุ

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ และ

สามารถน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้องก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กองคลัง

10 โครงการอบรมให้ความรู้ 

เร่ือง ภาษีป้าย ภาษีท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้าง

เพ่ือให้ประชาชนผู้

ช าระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

สามารถช าระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมได้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน

ประชาชนผู้ช าระ

ภาษีและ

ค่าธรรมเนียมใน

ต าบลแม่สูน

      30,000       30,000       30,000      30,000      30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนผู้ช าระภาษี

และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

สามารถช าระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมได้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ซ่ึงจะ

ท าให้ลดค่าใช้จ่ายส าหรับ

เบ้ียปรับให้แก่ผู้ช าระภาษี

กองคลัง

งบประมาณท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการประเมินความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บริการของ อบต.

แม่สูน

เพ่ือให้ทราบถึงความ

พึงพอใจของประชาชน

และใช้ข้อมูลเป็น

แนวทางในการ

ปรับปรุงการให้บริการ

ด าเนินการจ้าง

มหาวิทยาลัยท่ี ก.

อบต. เห็นชอบ

จ านวน 1 แห่ง

      25,000       25,000       25,000      25,000      25,000 ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

อบต. แม่สูนทราบถึงพึง

พอใจของประชาชนและ

ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงการให้บริการ

ส านักปลัด อบต.

รวม 11 1,377,500 1,377,500 1,377,500 1,377,500 1,377,500 

ท่ี งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านแม่

สูนหลวง หมู่ท่ี 1 ต้ังแต่

บ้านนางวันเพ็ญ เรืองไร 

ถึงบ้านนายสันติ ค ามา

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 60.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

      175,200   -   -   -   - ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านแม่

สูนหลวง หมู่ท่ี 1 ต้ังแต่

บ้านนายแก้ว จันทิมา ถึง

บ้านนายแสวง วงค์จันทร์

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.  ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.50 

เมตร ยาว 63.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

      161,000   -   -   -   - ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ท่ี งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงฃุมชนและท้องถ่ิน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

89



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนลาดยาง บ้านปางสัก 

หมู่ท่ี 2 ซอย 4 กม 0+340

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน้ า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ส าเร็จรูป แบบ

ส่ีเหล่ียม ขนาด 1.20 

x 1.20 เมตร จ านวน 

7 ท่อน และก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 5.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

        88,400  - ปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า

ค.ส.ล. ให้มี

สภาพใช้งานได้

ดีข้ึน

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน

ลูกรัง บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2

 ช่วงหน้าบ้านนางเปล่ียน

ศรี ยอมค า

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน้ า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ส าเร็จรูป แบบ

ส่ีเหล่ียม ขนาด 1.20 

x 1.20 เมตร จ านวน 

5 ท่อน 

        53,800  -  -  -  - ปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า     

ค.ส.ล. ให้มี

สภาพใช้งานได้

ดีข้ึน

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.          

ถนน ค.ส.ล. บ้านปางสัก 

หมู่ท่ี 2 ช่วงปากซอยถนน

เตาเหล้า

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน้ า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ส าเร็จรูป แบบ

ส่ีเหล่ียม ขนาด 1.20 

x 1.20 เมตร จ านวน 

9 ท่อน และก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 10.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      123,900   -   -   -   - ปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า     

ค.ส.ล. ให้มี

สภาพใช้งานได้

ดีข้ึน

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล.          

ถนน ค.ส.ล. บ้านปางสัก

หมู่ท่ี 2 ช่วงหน้าบ้านนาย

จาย สักใหญ่

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน้ า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ส าเร็จรูป แบบ

ส่ีเหล่ียม ขนาด 1.20 

x 1.20 เมตร จ านวน 

6 ท่อน และก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 3.80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

        73,800   -   -   -   - ปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า     

ค.ส.ล. ให้มี

สภาพใช้งานได้

ดีข้ึน

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

91



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการปรับปรุงท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน   

ค.ส.ล.บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2

ช่วงหน้าบ้าน นางสุรางค์ 

อ่ินแก้ว

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน้ า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ส าเร็จรูป แบบ

ส่ีเหล่ียม ขนาด 1.20 

x 1.20 เมตร จ านวน 

6 ท่อน และก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 5.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

        77,400  -  -  -  - ท่อระบายน้ า   

  ค.ส.ล. และ

ถนน ค.ส.ล.  

ให้มีสภาพใช้

งานได้ดีข้ึน

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า

 ค.ส.ล. บ้านแม่สูนน้อย  

หมู่ท่ี 3 ต้ังแต่ บ้านนาย

บุญมี แก้วสิงห์ค า ถึง บ้าน

นายสมศักด์ิ วงค์เกษร

เพ่ือให้ระบบราง

ส่งน้ าภายใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

รางส่งน้ า ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 1.00 เมตร สูง 

0.75 เมตร ยาว 

151.00 เมตร

      412,000  -  -  -  - รางส่งน้ า      

ค.ส.ล.      

จ านวน 1 แห่ง

ระบบรางส่งน้ าภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

92



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านแม่

สูนน้อย หมู่ท่ี 3 ต้ังแต่

ปากซอย 3 ถึง ล าห้วยแม่

สูนน้อย

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.  

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

66.00 เมตร

      213,000  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.      

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงท่อเมน

ระบบประปาภูเขา บ้าน

สันป่าแดง หมู่ท่ี 4 ต้ังแต่

หน้าวัดสันปูเลย ถึงสาม

แยกป่าพร้าว

เพ่ือปรับปรุง

ระบบประปา

ภายในหมู่บ้าน

และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

ท่อ PVC ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว 

ยาว 1,500.00 เมตร 

พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์

      415,000  -  -  -  - ปรับปรุงท่อ

เมนระบบ

ประปาภูเขาให้

มีสภาพใช้งาน

ได้ดีข้ึน

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ

 และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

93



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย 7 

บ้านล้องอ้อ หมู่ท่ี 5 ต้ังแต่

 กม. 0+182 ถึง กม. 

0+359

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

276.00 เมตร

      885,000  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.       

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

12 โครงการขยายไหล่ทาง

ถนน ค.ส.ล. สายบ้าน

ต้นส้าน หมู่ท่ี 6 ชม.ถ 

175-09 ต้ังแต่ บ้านนาย

สวัสด์ิ วรรณะภิระ ถึง

สะพานข้ามล าห้วยโป่งน้ า

ดัง

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

 และความ

ปลอดภัยภายใน

ชุมชน

ขยายไหล่ทาง ถนน   

ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00

 เมตร ยาว 460.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

และก่อสร้างรางส่งน้ า 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 80.00 เมตร สูง 

0.50 เมตร

      500,000  -  -  -  - ขยายไหล่ทาง

ถนน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ 

จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา และความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7 ต้ังแต่

บ้านนายปรีชากุล ดวงดี 

ถึงบ้านนางพัฒนา ลิขิตผู้

เจริญ

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 144.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      420,500  -  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7 ซอย 3 

ต้ังแต่ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 107 ถึง บ้าน

นายสมัย ปาแก้ว

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 

175.00 เมตร 

562,000       -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.      

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

95



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

15 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า

 ค.ส.ล. บ้านนิคม หมู่ท่ี 8 

ต้ังแต่สวนนายวิรัตน์ สัก

ใหญ่ ถึง สวนนายจู อะตินา

เพ่ือให้ระบบราง

ส่งน้ าภายใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

รางส่งน้ า ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 1.00 เมตร สูง 

0.75 เมตร ยาว 

176.00 เมตร

      477,000  -  -  -  - รางส่งน้ า      

ค.ส.ล.      

จ านวน 1 แห่ง

ระบบรางส่งน้ าภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านสัน

ดินแดง หมู่ท่ี 9 ต้ังแต่

บ้านนางรักสมัย สีดี ถึงล า

ห้วยแม่สูนน้อย

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

224.00 เมตร

      718,000  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.       

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

96



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. แบบมี

ฝาปิด บ้านสันดินแดง หมู่

ท่ี 9 ทิศใต้วัดสันดินแดง 

ต้ังแต่บ้านนางรักสมัย สีดี 

ถึงล าห้วยแม่สูนน้อย

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

แบบมีฝาปิด ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 

224.00 เมตร

      719,100  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล. แบบมี

ฝาปิด       

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

 ถนน ค.ส.ล.โดยการเสริม

ผิวแอลฟัลท์ ซอย 2 บ้าน

สันดินแดง หมู่ท่ี 9 ต้ังแต่ 

เขตทางหลวงแผ่นดิน 107

 ถึง ล าห้วยแม่สูนน้อย

เพ่ือปรับปรุงผิว

ถนนให้มีสภาพดี

ข้ึน  และมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรภายในชุมชน

ผิวจราจรถนน ค.ส.ล.

เสริมผิว AC ขนาดกว้าง

 4.00 เมตร ยาว 

120.00 เมตร หนา 

0.05  เมตร

      216,000  -  -  -  - ผิวจราจรถนน  

 ค.ส.ล. มีสภาพ

ใช้งานได้ดีข้ึน

จ านวน 1 แห่ง

ผิวถนนมีสภาพดีข้ึน

และมีความปลอดภัย

ในการสัญจรภายใน

ชุมชน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

97



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

19 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนน ค.ส.ล. โดย

การเสริมผิวแอลฟัลท์  

ซอย 3 บ้านสันดินแดง 

หมู่ท่ี 9  ต้ังแต่เขตทาง

หลวงแผ่นดิน 107 ถึง ล า

ห้วยแม่สูนน้อย

เพ่ือปรับปรุงผิว

ถนนให้มีสภาพดี

ข้ึน  และมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรภายในชุมชน

ผิวจราจรถนน ค.ส.ล.

เสริมผิว AC ขนาดกว้าง

 3.00 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

และเสริมผิว AC ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.05 

เมตร

      337,500  -  -  -  - ปรับปรุงผิว

จราจรถนน ค.

ส.ล.ให้มีสภาพ

ใช้งานได้ดีข้ึน

จ านวน 1 แห่ง

ผิวถนนมีสภาพดีข้ึน

และมีความปลอดภัย

ในการสัญจรภายใน

ชุมชน

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนน ค.ส.ล.โดยการ

เสริมผิวแอลฟัลท์ ซอย 7 

บ้านสันดินแดง หมู่ท่ี 9 

ต้ังแต่เขตทางหลวงแผ่นดิน

 107 ถึง ล าห้วยแม่สูนน้อย

เพ่ือปรับปรุงผิว

ถนนให้มีสภาพดี

ข้ึน  และมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรภายในชุมชน

ผิวจราจรถนน ค.ส.ล.

เสริมผิว AC ขนาดกว้าง

 4.00 เมตร ยาว 

134.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร

      241,200  -  -  -  - ปรับปรุงผิว

จราจรถนน ค.

ส.ล.ให้มีสภาพ

ใช้งานได้ดีข้ึน

จ านวน 1 แห่ง

ผิวถนนมีสภาพดีข้ึน

และมีความปลอดภัย

ในการสัญจรภายใน

ชุมชน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

98



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

21 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านสัน

มะเฟือง หมู่ท่ี 10 ต้ังแต่

บ้านนางยุพา จอมใจ ถึง

บ้านนางทักษิณา กาสุริยะ

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 220.00 เมตร 

และบ่อพักน้ า ค.ส.ล. 

จ านวน 2 จุด พร้อม

วางท่อระบายน้ า ค.

ส.ล. ขนาด 0.80 

เมตร จ านวน 9 ท่อน

      753,200  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.      

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.

ส.ล. ภายในหมู่บ้านสันป่า

เก๊ียะ หมู่ท่ี 11 ต้ังแต่บ้าน

นายสมศักด์ิ จันทิมา ถึง

บ้านนางสาวจิตสุภา ลุงวิ

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 109.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

และก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.20 

เมตร ยาวข้างละ 

108.00 เมตร 

      450,000  -  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

99



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

23 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านสันมะม่วง หมู่ท่ี 12 

ต้ังแต่ บ้านนายสมบูรณ์ 

ทาแก้ว ถึง บ้านนางปราน

อม จอมแปลง

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 143.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      440,000  -  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านสัน

มะม่วง หมู่ท่ี 12 ต้ังแต่

บ้านนายสน่ัน วงค์จันทร์ 

ถึงบ้านนายป๋ี โปธา

เพ่ือให้ประชาชน

มีความสะดวก

และความ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

 ฝาตะแกรงเหล็กขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 0.40 

เมตร ยาว 75.00 เมตร

92,000         -  -  -  - ปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ า     

ค.ส.ล. ให้มี

สภาพใช้งานได้

ดีข้ึน

ประชาชนมีความ

สะดวกและความ

ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

100



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

25 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.บ้านใหม่

โป่งผา หมู่ท่ี 13 ต้ังแต่

บ้านนายจันทร์ตา กรมบุญ

 ถึงล าเหมืองสาธารณะ

ประโยชน์

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 153.00 เมตร

491,200       -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านใหม่

โป่งผา หมู่ท่ี 13 ต้ังแต่

บ้านนายเรืองชัย  อินทะ

จักร์ ถึง บ้านนางจันทร์ 

อนันต๊ะวิสิทธ์ิ

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.  

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

178.00 เมตร

      571,400  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

101



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

27 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน

สันติพัฒนา หมู่ท่ี 14 สาย

ทางบ้านสันติพัฒนา - 

บ้านทุ่งทอง ชม.ถ. 175 - 

03 ต้ังแต่บ้านนายนพดล 

สันลาด ถึงท่อเหล่ียมล าน้ า

งอน

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 130.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

และท่อระบายน้ า ค.

ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง

 0.40 เมตร จ านวน 7 

ท่อน

      485,500  -  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านใหม่

ชัยเกษม หมู่ท่ี 15 สายทุ่ง

โป่ง ต้ังแต่สวนนายราชัน 

หล้าบุญมา ถึง สวนนาย

ประพันธ์ โนค า

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 2.50 

เมตร ยาว 250.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      456,300  -  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

102



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

29 โครงการก่อถนน ค.ส.ล. 

ภายในหมู่บ้านใหม่ชัย

เกษม หมู่ท่ี 15 สายใต้ 

ต้ังแต่ทางหลวงชนบท 

หมายเลข 3001 ถึงสวน

นายสน่ัน จันทพูล

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.ขนาดผิว

จราจร กว้าง 2.50 

เมตร ยาว 219.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      399,700  -  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าค.ส.ล. บ้าน

หนองยาวใต้ หมู่ท่ี 16 

ต้ังแต่บ้านนายบุญเสริฐ 

อินต๊ะค ามา ถึงเช่ือมราง

ระบายน้ าซอย 5

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 117.00 เมตร 

375,600  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

103



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

31 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้าน

หนองยาวใต้ หมู่ท่ี 16 

ต้ังแต่ล าเหมืองหนองยาว 

ถึงถนนชลประทาน

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 248.00 เมตร

348,000  -  -  -  - ถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาวเหนือ หมู่ท่ี 17 

ซอยวัดสันป่าฮัก ต้ังแต่ 

ถนนทางหลวงแผ่นดิน 

107 ถึงเนิสเซอร่ีรัตนาเอ้ือ

วิทยา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.   

1.) ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 157.00 เมตร 

 2.) ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ลึก 0.50 เมตร  

ยาว 20.00 เมตร

และบ่อพักน้ า ค.ส.ล. 

จ านวน 3 บ่อ และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. ช้ัน 3

 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 

น้ิว จ านวน 10 ท่อน

      637,000  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

104



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

33 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า

 ค.ส.ล. บ้านสันป่าแดง 

หมู่ท่ี 4 ต้ังแต่บ้านนาง

หน้อย อัตมะ ถึง สวนยูเฮง

เพ่ือให้ระบบราง

ส่งน้ าภายใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

รางส่งน้ า ค.ส.ล.ขนาด

กว้าง 1.00 เมตร สูง 

0.75 เมตร ยาว 

235.00 เมตร

639,200  -  -  -  - รางส่งน้ า       

ค.ส.ล.      

จ านวน 1 แห่ง

ระบบรางส่งน้ าภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัววี 

ถนนทางหลวงท้องถ่ิน 

สายทาง บ้านล้องอ้อ หมู่ท่ี

 5 ถึงบ้านใหม่ชัยเกษม 

หมู่ท่ี 15 ชม.ถ.175-0001

 ช่วง กม.0+000 ถึง กม.

0+470

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

รูปตัววี ขนาดกว้าง 

0.50 เมตร ยาว 

470.00 เมตร และบ่อ

พักน้ า ค.ส.ล. จ านวน 1

 บ่อ

639,500  -  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

105



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

35 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านแม่

สูนน้อย หมู่ท่ี 3 ตั งแต่

บ้านนางต๊ิบ วงค์ลือ ถึง 

สามแยกห้วยหมาตาย

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 350.00 เมตร

 -     1,123,500  -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านแม่

สูนน้อย หมู่ท่ี 3 ตั งแต่

บ้านนางผัด สีติ ถึง ล้า

เหมือง บ้านนายศรีทน 

สมบูรณ์

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 200.00 เมตร

 - 642,000       -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

37 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านแม่

สูนน้อย หมู่ท่ี 3 ต้ังแต่

บ้านนางซ้อน สีติ ถึง บ้าน

นายประเสริฐ ใสอิ

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 250.00 เมตร

 -  - 802,500      -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านสัน

ป่าแดง หมู่ท่ี 4 ต้ังแต่บ้าน

นางทองสาย มหารัต ถึง 

บ้านนายค า ค าต๋ัน

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

53.00 เมตร และราง

ส่งน้ า ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 1.00 เมตร สูง 

0.75 เมตร ยาว 

105.00 เมตร

 - 455,800       -  -  - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล. และราง

ส่งน้ า ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

107



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

39 โครงการจัดท้าป้ายบอก

ต้าแหน่งซอยภายใน

หมู่บ้าน บ้านสันป่าแดง 

หมู่ 4

เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

ของชุมชน และท้า

ให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

 ป้ายบอกต้าแหน่งซอย

ภายในหมู่บ้าน จ้านวน

 10 ชุด

 -  - 50,000        -  - ป้ายบอก

ต้าแหน่งซอยท่ี

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 10 ชุด

หมู่บ้านมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

และประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านสัน

ป่าแดง หมู่ท่ี 4 ตั งแต่หน้า

วัดสันปูเลย ถึง ตรงข้าม 

ซอย 4

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล.

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 453.00 เมตร

 -  -  - 1,449,600     - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

108



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

41 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านสัน

ป่าแดง หมู่ท่ี 4 ตั งแต่ตรง

ข้าม ซอย 4 ถึง ตรงข้าม

ซอย 1

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 562.00 เมตร

 -  -  - 1,798,400     - รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

42 โครงการปรับปรุงถนน

ค.ส.ล. ซอย 4 บ้านล้องอ้อ

 หมู่ท่ี 5 ตั งแต่ทางหลวง

แผ่นดิน 107 ถึง สะพาน

ข้ามล้าน ้างอน

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

1.) ถนน ค.ส.ล. ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 45.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร        

 2.) รางระบายน ้า      

ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30

 เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 98.00 เมตร      

3.) รางระบายน ้า ค.

ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 

ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 

60.00 เมตร

 - 931,500       -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง 

และรางระบาย

น้ า ค.ส.ล. 

จ านวน 2 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

43 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้า

 ค.ส.ล. บ้านล้องอ้อ หมู่ท่ี 

5 ตั งแต่ท่อระบายน ้าทาง

หลวงแผ่นดิน  ถึง สะพาน

ข้ามล้าน ้างอน

เพ่ือให้ระบบราง

ส่งน้ าภายใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

รางส่งน ้า ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 1.00 เมตร สูง 

0.75 เมตร  ยาว 

155.00 เมตร

 - 418,500       -  -  - รางส่งน้ า      

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

ระบบรางส่งน้ าภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

กองช่าง

44 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบน้ าดิบส าหรับผลิต

ประปาหมู่บ้านล้องอ้อ  

หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนาระบบ

ประปาหมู่บ้านให้

ได้มาตรฐาน และ

มีประสิทธิภาพ

ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว 

ระยะทาง 900.00 เมตร

 -  - 350,000      -  - ระบบน้ าดิบ

ส าหรับผลิต

ประปา มี

ประสิทธิภาพ

ระบบประปาหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน และมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

45 โครงการก่อสร้างรั ว

คอนกรีตบล็อก พร้อม

ประตูทางเข้า - ออก 

สุสานบ้านล้องอ้อ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้สภาพรั ว 

และประตูทางเข้า

 - ออกสภาพดี

และมีมาตรฐาน 

และเป็นการ

ป้องกันการบุกรุก

ท่ี

สาธารณประโยชน์

รั วคอนกรีตบล็อก 

พร้อมประตูทางเข้า-

ออก ยาว 160.00 เมตร

 -  -  - 342,800       - รั วคอนกรีต

บล็อก พร้อม

ประตูทางเข้า -

 ออก แล้วเสร็จ

 จ้านวน 1 แห่ง

รั ว และประตูทางเข้า -

 ออกสภาพดีและมี

มาตรฐาน และท่ี

สาธารณประโยชน์

ได้รับการดูแลรักษา

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน   

ล้องอ้อ หมู่ท่ี 5 ตั งแต่ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 

107 ถึงบ้านนางไฮค้า 

วรรณ์ค้า

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 50.00 เมตร

 -  -  -  - 109,500     ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

111



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

47 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านล้อ

งอ้อ หมู่ท่ี 5 ตั งแต่บ้าน

นางกรองแก้ว แสงผล ถึง 

บ้านนางบัวเขียว จินวงศ์

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 200.00 เมตร

 -  -  -  - 640,000     รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.      

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. แบบฝา

ปิด บ้านต้นส้าน หมู่ท่ี 6 

ตั งแต่บ้านนายต๊ิบ เป็ง

ทองถึงบ้านนายจันทร์  โป่

อินทะนะ

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 300.00 เมตร

 - 963,000       -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

49 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. แบบฝา

ปิด บ้านต้นส้าน หมู่ท่ี 6 

ตั งแต่บ้านนายศรีใจ กริฟ

ฟิส ถึงบ้านนายบุญรัตน์  

สุยะจิตร

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

แบบมีฝาปิด ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 

500.00 เมตร

 - 1,605,000     -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล. แบบมี

ฝาปิด       

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงท่อเมน

ระบบประปาหมู่บ้าน  

บ้านต้นส้าน หมู่ท่ี 6    

บ้านนายจา โปอินทะนะ

เพ่ือปรับปรุง

ระบบประปา

ภายในหมู่บ้าน

และคุณภาพ

น ้าประปาดีขึ น

ท่อ PVC ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ ว 

ยาว 1,500.00 เมตร 

พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์

 -  - 450,000      -  - ท่อเมนระบบ

ประปาให้มี

สภาพใช้งานได้

ดีขึ น

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ

 และคุณภาพ

น ้าประปาดีขึ น

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

51 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. ข้ามล้าห้วยแม่สูน 

บ้านต้นส้าน หมู่ท่ี 6 หลัง

บ้านนายสุโท่น บุเหว่

เพ่ือความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา และ

แก้ไขปัญหา

เส้นทางคมนาคมท่ี

ไม่สะดวก

 สะพาน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

10.00 เมตร

 -  - 900,000      -  - สะพาน ค.ส.ล.

แล้วเสร็จ  

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา และมีความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างฝายน ้า

ล้น ค.ส.ล. เส้นโป่งน ้าดัง 

บ้านต้นส้าน หมู่ท่ี 6 ติด

สวน นายอรรถกร ดิโพ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

และปริมาณการ

กักเก็บน ้าส้าหรับ

ให้เกษตรกรไว้ใช้

เพ่ือการเกษตร

ในช่วงฤดูแล้ง

ฝายน ้าล้น ค.ส.ล. สัน

ฝาย ยาว 5.00 เมตร

 -  -  - 500,000       - ฝายน ้าล้น     

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

เกษตรกรมีน ้าเพ่ือท้า

การเกษตรตลอดปี
กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

114



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

53 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. บ้านต้นส้าน      

หมู่ท่ี 6 สายทางห้วยขี เหล็ก

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 3,000.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 8,760,000     - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. บ้านต้นส้าน      

หมู่ท่ี 6 สายทางห้วยสลัก

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 3,000.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

 -  -  -  - 8,760,000   ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

55 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. บ้านต้นส้าน หมู่ท่ี 

6 สายทางห้วยเห๊ียะ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 3,000.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  -  -    8,760,000 ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้า

 ค.ส.ล. พร้อมเสริมไหล่

ทาง ภายในหมู่บ้านหนอง

ยาว หมู่ท่ี 7 ตั งแต่บ้าน

นายวิญณู ลาเสือ ถึงบ้าน

นายณัฐพล แก้วแสง

เพ่ือให้ระบบราง

ส่งน ้าภายใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ น

1.) รางส่งน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร

 ยาว 25 เมตร         

2.) ถนนค.ส.ล. ขนาด

ผิวจราจร กว้าง 1.00 

เมตร ยาว 25 เมตร    

3.) รางระบายน ้า      

ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30

 เมตร ยาว 100.00 

เมตร

 - 405,000       -  -  - รางส่งน ้า      

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง 

ถนน ค.ส.ล. 

จ้านวน 1 แห่ง 

และรางระบาย

น ้า ค.ส.ล. 

จ้านวน 1 แห่ง

ระบบรางส่งน ้าภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ น

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

116



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

57 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7  ตั งแต่

บ้านนายไลย์ ตุ่นโนจา ถึง 

รั วด้านหลังของ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตร

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

115.00 เมตร

 - 369,200       -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7  ตั งแต่

บ้านนายสุข ค้าสัย ถึง 

บ้านนายนิกร งามเมือง

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

180.00 เมตร

 -  - 577,800      -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.      

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

59 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7 ตั งแต่

บ้านนายสุชาติ วงค์ญาติ 

ถึงบ้านนายสมพร  งางาม

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

129.00 เมตร

 -  - 414,100      -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7 ตั งแต่

บ้านนายณัฐพล แก้วแสง 

ถึง ห้องน ้าหลังตลาด

หนองยาว

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

105.00 เมตร

 -  -  - 337,100       - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

61 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาว หมู่ท่ี 7 ตั งแต่

มุมรั วขวา รพ.สต. บ้าน

หนองยาว ถึง บ้านนาย 

สมพร งางาม

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

195.00 เมตร

 -  -  - 626,000       - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้า

 ค.ส.ล. บ้านหนองยาว 

หมู่ท่ี 7 ตั งแต่บ้านนาย

นรินทร์ ศรีอุดม ถึง หลัง

ตึกแฮมโฟโต้

เพ่ือให้ระบบราง

ส่งน ้าภายใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ น

รางส่งน ้า ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 1.00 เมตร สูง 

0.75 เมตร ยาว 

130.00 เมตร

 -  -  -  - 353,600     รางส่งน ้า      

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

ระบบรางส่งน ้าภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ น

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

63 โครงการติดตั งไฟฟ้า

สาธารณะส่องสว่าง ณ 

บริเวณชุมชน บ้านหนอง

ยาว หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ชุมชนมี

แสงสว่างท่ัวถึง 

เพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

 ไฟฟ้าสาธารณะส่อง

สว่าง จ้านวน  20  จุด

 -  -  -  - 150,000     ไฟฟ้สาธารณะ

ส่องสว่าง ท่ีแล้ว

เสร็จ จ้านวน  

20  จุด

ชุมชนมีแสงสว่างท่ัวถึง

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้า

 ค.ส.ล. บ้านนิคม หมู่ท่ี 8 

ตั งแต่สวนนายอุ่น ทรายค้า

 ถึง สวนนายสะอาด ชมพู

พลอย

เพ่ือให้ระบบราง

ส่งน ้าภายใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ น

รางส่งน ้า ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 1.00 เมตร สูง 

0.75 เมตร ยาว 

175.00 เมตร

      472,500  -  -  -  - รางส่งน ้า      

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

ระบบรางส่งน ้าภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ น

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

65 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. สายทาง ชม.ถ. 

175-10 บ้านใหม่โป่งผา 

หมู่ท่ี 13 ถึง บ้านแม่สูน

น้อย หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1,170.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

4,680 ตารางเมตร

 - 3,600,000     -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

66 โครงการติดตั งระบบเสียง

ตามสายในหมู่บ้าน บ้าน

นิคม หมู่ท่ี 8

 เพ่ือให้การ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ

ภายในชุมชนมี

ประสิทธิภาพและ

กระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

ระบบกระจายเสียง

หมู่บ้าน จ้านวน 1 

ระบบ

 -  - 300,000      -  - ระบบกระจาย

เสียงหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 ระบบ

สามารถ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

และกระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

67 โครงการจุดไฟฟ้าโซล่า

เซลล์เพ่ือการเกษตร และ

ส่องสว่างในชุมชน บ้าน

นิคม หมู่ 8

เพ่ือเป็นการลด

การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าด้าน

การเกษตรและท้า

ให้ชุมชนมีแสง

สว่างท่ัวถึง เพ่ิม

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ 

จ้านวน 5 จุด

 -  -  - 350,000       - รายจ่ายค่า

ไฟฟ้าด้าน

การเกษตรลดลง

การใช้พลังงานไฟฟ้า

ด้านการเกษตรลดลง

และท้าให้ชุมชนมีแสง

สว่างท่ัวถึงเพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ในชุมชน และการเกษตร 

บ้านนิคม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ชุมชนมี

แสงสว่างท่ัวถึง 

เพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า

ระยะทาง 260.00 เมตร

 -  -  -  - 1,000,000   ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในชุมชน

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ชุมชนมีแสงสว่างท่ัวถึง

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

69 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านใหม่

โป่งผา หมู่ท่ี 13 ตั งแต่

บ้านนางอรวรรณ เจือกุด

ขมิ น

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน ้า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 71.00 เมตร

 -  -  - 228,000       - ระบายน ้า     

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. แบบฝา

ปิด หมู่ท่ี 9 ตั งแต่ข้างสวน

นายใจเพชร ขันธรรม ถึง 

แยกบ้านนางผกาพันธ์ 

จันทร์พู

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน ้า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้าแบบฝา

ปิด  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ยาว 

100.00 เมตร

 - 321,000       -  -  - ระบายน ้า     

ค.ส.ล. แบบมี

ฝาปิด       

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

71 โครงการก่อสร้างเมรุบ้าน

สันดินแดง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้หมู่บ้านได้มี

เมรุเผาศพท่ีได้

มาตรฐาน

อาคารเมรุ ค.ส.ล. ชั น

เดียว ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 6.50 เมตร

 - 700,000       -  -  - อาคารเมรุ    

ค.ส.ล.        

แล้วเสร็จ       

จ้านวน 1 แห่ง

หมู่บ้านมีเมรุเผาศพท่ี

ได้มาตรฐาน
กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ส้าหรับ

ประกอบพิธีฌาปณกิจศพ 

บ้านสันดินแดง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน

ได้ใช้ประโยชน์ใน

การประกอบพิธี

ทางศาสนา

 อาคาร ค.ส.ล. ชั นเดียว

 ขนาดกว้าง 10.00 

เมตร ยาว 20.00 เมตร

 - 760,000       -  -  - ศาลา

เอนกประสงค์

ส้าหรับ

ประกอบ

พิธีฌาปณกิจ

ศพ จ้านวน 1 

แห่ง

ประชาชนได้ใช้ประ

โยน์ในการประกอบ

พิธีทางศาสนา

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

73 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรแบบเสริมผิวแอส

ฟัลท์ ซอย 5 บ้านสันดิน

แดง หมู่ท่ี 9  ตั งแต่บ้าน

นายนิธิ ศิริภัทรนุกูล ถึง 

สามแยก บ้านนายนิพนธ์ 

โปทาสี

เพ่ือปรับปรุงผิว

ถนนให้มีสภาพดี

ขึ น  และมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรภายในชุมชน

เสริมผิวจราจรด้วย

แอสฟัลท์ ซอย 5 กว้าง

 4.00 เมตร ยาว 

350.00 เมตร

 -  - 630,000      -  - ผิวจราจรแบบ

เสริมผิวแอส

ฟัลท์ให้มีสภาพ

ใช้งานได้ดีขึ น

จ้านวน 1 แห่ง

ผิวถนนมีสภาพดีขึ น

และมีความปลอดภัย

ในการสัญจรภายใน

ชุมชน

กองช่าง

74 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

เส้นทางเพ่ือการเกษตร

แบบบดอัด บ้านสันดินแดง

 หมู่ท่ี 9 สายข้างอบต.แม่

สูน เลียบล้าห้วยแม่สูน

น้อยเช่ือมบ้านสันมะเฟือง

เพ่ือปรับปรุงผิว

ถนนให้มีสภาพดี

ขึ น  และมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรภายในชุมชน

ผิวจราจรแบบบดอัด

ชั นทางเดิม กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1,000.00 

เมตร

 -  - 1,400,000    -  - ผิวจราจรแบบ

บดอัดให้มี

สภาพใช้งานได้

ดีขึ นจ้านวน 1 

แห่ง

ผิวถนนมีสภาพดีขึ น

และมีความปลอดภัย

ในการสัญจรภายใน

ชุมชน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

75 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. สายข้าง อบต.แม่

สูน หมู่ท่ี 9 เลียบล้าห้วย

แม่สูนน้อย เช่ือมบ้านสัน

มะเฟือง หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

 -  -  - 2,920,000     - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านสัน

ดินแดง หมู่ท่ี 9 ซอย 6 

ตั งแต่ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 107 ถึงบ้าน

นายจ้ารัส วงค์สูน

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน ้า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 260.00 เมตร

 -  -  - 834,600       - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

77 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียมข้ามล้าห้วยแม่สูน

น้อย สายสันกู๋ บ้านสันดิน

แดง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้น ้าสามารถ

ระบายได้ดีและ

ป้องกันปัญหาน ้า

ท่วมในชุมชน

ท่อลอดเหล่ียม ชนิด

ช่องเดียว ขนาดกว้าง 

2.40 เมตร  สูง 1.60 

เมตร ยาว 6.00 เมตร

 -  -  -  -      450,000 ท่อลอดเหล่ียม

 ชนิดช่องเดียว

 แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

น ้าสามารถ

ระบายได้ดีลด

ปัญหาน ้าท่วม

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านสัน

ดินแดง หมู่ท่ี 9 ซอย 7 

ข้างบ้านนายเมฆ สิทัน ถึง

ล้าห้วยแม่สูนน้อย

เพ่ือปรับปรุงให้

การระบายน ้า

ภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

 รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 134.00 เมตร

 -  -  -  -      430,200 รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

79 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านสัน

ป่าเก๊ียะ หมู่ท่ี 11           

 ตั งแต่เนิสเซอร่ีรัตนาเอื อ

วิทยา ถึง บ้านนางค้าเสาร์ 

เพ็ชรกระโทก

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 500.00 เมตร

 - 1,600,000     -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.      

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านสัน

ป่าเก๊ียะ หมู่ท่ี 11 ตั งแต่

บ้านนายประวิทย์ เงาส่อง

 ถึง ทางแยกสระเก็บน ้า

โล๊ะมะเก๋ียง

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 210.00 เมตร

 -  - 613,200      -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

81 โครงการก่อสร้างขยาย

ไหล่ทางถนน  ค.ส.ล. 

ภายในหมู่บ้าน สันป่าเก๊ียะ

 หมู่ท่ี 11 ตั งแต่ประตู

ทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพ

ฝาง ถึง หนองสามแจ่ง

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

 และความ

ปลอดภัยภายใน

ชุมชน

ขยายไหล่ทางถนน    

ค.ส.ล. จ้านวน 2 ข้าง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง

ข้างละ 1.00 เมตร ยาว

 230.00 เมตร

 -  - 335,800      -  - ขยายไหล่ทาง

ถนน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา และความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้านสัน

ป่าเก๊ียะ หมู่ท่ี 11 ตั งแต่

หอพักม่วนใจ๋ ถึง เนิสเซอร่ี

รัตนาเอื อวิทยา

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 500.00 เมตร

 -  -  - 1,600,000     - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

83 โครงการเพ่ิมศักยภาพ

ระบบประปาภูเขา บ้าน

สันป่าเก๊ียะ หมู่ท่ี 11 โดย

เสริมระบบท่อส่งน ้า ตั งแต่

สระน ้าห้วยสวนเม่ียง ถึง

ท่อเมนเดิมแยกหนองสาม

แจ่ง

เพ่ือปรับปรุง

ระบบประปา

ภายในหมู่บ้าน

และคุณภาพ

น ้าประปาดีขึ น

ท่อ PVC ขนาด 4 นิ ว 

ระยะทาง 1,400.00 

เมตร

 -  -  - 500,000       - ระบบประปา

ภูเขามีสภาพใช้

งานได้ดีขึ น

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้านมี

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพน ้าประปาดีขึ น

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. เช่ือมต้าบล ตั งแต่

หม่อนไหม รีสอร์ท บ้าน

สันป่าเก๊ียะ หมู่ท่ี 11 

ต้าบลแม่สูน ถึง บ้านห้วย

งูกลาง หมู่ท่ี 9 ต้าบลสัน

ทราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 6.00 

เมตร ยาว 700.00 เมตร

 -  -  -  - 3,066,000   ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

85 โครงการก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ส้าหรับ

ประกอบพิธี บ้านใหม่  

โป่งผา หมู่ท่ี 13

เพ่ือประชาชนมี

หอประชุมกลาง

เพ่ือ

ท้ากิจกรรมหรือ

ประกอบพิธีทาง

ศาสนาประจ้า

หมู่บ้าน

 อาคาร ค.ส.ล. ชั นเดียว

 ขนาดกว้าง 10.00 

เมตร ยาว 20.00 เมตร

 - 760,000       -  -  - ศาลา

เอนกประสงค์ 

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมี

หอประชุมกลางเพ่ือ

ท้ากิจกรรมหรือ

ประกอบพิธีทาง

ศาสนาประจ้า

หมู่บ้าน

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงหลังคา

ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน

ใหม่โป่งผา หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ศาลา

เอนกประสงค์ 

หมู่บ้านสามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

หลังคามุงเมทัลซีล 

ขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

190.00 ตารางเมตร

 -  - 70,000        -  - ปรับปรุง

หลังคาศาลา

เอนกประสงค์ 

ให้มีคุณภาพใช้

งานได้ดีขึ น

ศาลาเอนกประสงค์ 

หมู่บ้านสามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

131



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

87 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านใหม่

โป่งผา หมู่ท่ี 13 ซอย 5 

ตั งแต่ปากซอย ถึงบ้าน

นายสว่าง วงค์กาศ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 450.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

 -  - 985,500      -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโป่ง

ผา หมู่ท่ี 13 ซอย 8 ตั งแต่

ปากซอย ถึงสวนนายศรียูธ

 สอนบันดิ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 260.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 569,400       - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

89 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่

โป่งผา หมู่ท่ี 13

เพ่ือแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน ้า

ในช่วงฤดูแล้ง 

และให้ประชาชน

มีน ้าใช้อุปโภค 

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ระบบประปาหมู่บ้าน 

แบบบาดาลขนาดใหญ่

 -  -  -  -    3,250,000 ระบบประปา

หมู่บ้าน     

แบบบาดาล

ขนาดใหญ่      

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมน ้าใช้

ในช่วงฤดูแล้ง พร้อม

กับมีน ้าใช้อุปโภค 

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

สันติพัฒนา หมู่ท่ี 14 

ตั งแต่บ้านนายพุฒ ซีค้า 

ถึงล้าน ้างอน

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหายจาก

น ้ากัดเซาะ

 1.) รางระบายน ้า ค.

ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว155.00 เมตร       

      2.) รางส่งน ้า ค.

ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 

เมตร สูง 0.75 เมตร 

ยาว 40 เมตร

      631,500  -  -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง 

และรางส่งน ้า 

ค.ส.ล. จ้านวน  

 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

91 โครงการก่อสร้างระบบ

กระจายเสียงหมู่บ้าน   

บ้านสันติพัฒนา หมู่ท่ี 14

 เพ่ือให้การ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ

ภายในชุมชนมี

ประสิทธิภาพและ

กระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

ระบบกระจายเสียง

ภายในหมู่บ้าน        

จ้านวน 1 ระบบ

 - 300,000       -  -  - ระบบกระจาย

เสียงหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 ระบบ

สามารถ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

และกระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล.       

บ้านสันติพัฒนา หมู่ท่ี 14 

ตั งแต่บ้านนายสนิท นิพา

พรรณ ถึงบ้านนายสม

เจตน์ แก้วนาต๊ะ

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหายจาก

น ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 150.00 เมตร

 -  -  -       480,000  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

93 โครงการก่อสร้างขยาย

ไหล่ทางถนน ค.ส.ล. 

ภายในหมู่บ้านสันติพัฒนา

 หมู่ท่ี 14 ตั งแต่หน้าวัดป่า

สันกลาง ถึงบ้านายนพดล 

สันลาด

เพ่ือความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

 และความ

ปลอดภัยภายใน

ชุมชน

ขยายไหล่ทางถนน    

ค.ส.ล. จ้านวน 1 ข้าง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  

1.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร

 -  -  -  - 110,000     ขยายไหล่ทาง

ถนน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา และความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

ใหม่ชัยเกษม หมู่ท่ี 15 

ตั งแต่บ้านนางจันทร์ ศรีใจ

 ถึง บ้าน นายจ้ารัส เต๋จินะ

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหายจาก

น ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 300.00 เมตร

 - 963,000       -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.      

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

95 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

ใหม่ชัยเกษม หมู่ท่ี 15 

ตั งแต่บ้านนางสายัณห์ 

หล้าบุญ ถึง บ้านนายศรี

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหายจาก

น ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 100.00 เมตร

 - 321,000       -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

96 โครงการปรับปรุงท่อเมน

ระบบประปาภูเขาหมู่บ้าน

 บ้านใหม่ชัยเกษม หมู่ท่ี 15

เพ่ือปรับปรุง

ระบบประปา

ภายในหมู่บ้าน

และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

ท่อ PVC ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ ว 

ยาว 2,500.00 เมตร 

พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์

 -  - 687,500      -  - ปรับปรุงท่อ

เมนระบบ

ประปาภูเขาให้

มีสภาพใช้งาน

ได้ดีขึ น

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ

 และคุณภาพ

น ้าประปาดีขึ น

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

136



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

97 โครงการก่อสร้างรั ว

คอนกรีตบล็อก พร้อม

ประตูทางเข้า - ออก 

สุสานบ้านใหม่ชัยเกษม 

หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้สภาพรั ว 

และประตูทางเข้า

 - ออกสภาพดี

และมีมาตรฐาน 

และเป็นการ

ป้องกันการบุกรุก

ท่ี

สาธารณประโยชน์

 รั วคอนกรีตบล็อกและ

ประตูทางเข้า - ออก   

 ยาว 695.00 เมตร

 -  -  - 1,458,400     - รั วคอนกรีต

บล็อก พร้อม

ประตูทาง เข้า -

 ออก  แล้ว

เสร็จ จ้านวน 1

 แห่ง

รั ว และประตูทาง    

เข้า - ออก สภาพดี

และมีมาตรฐาน และ

ท่ีสาธารณประโยชน์

ได้รับการดูแลรักษา

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. แบบฝา

ปิด บ้านใหม่ชัยเกษม   

หมู่ท่ี 15 ตั งแต่บ้านนาย

ธงชัย ทะสุใจ ถึง ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

แบบมีฝาปิด ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 

250.00 เมตร

 -  -  -  - 802,500     รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.       

แบบมีฝาปิด 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

137



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

99 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. ข้ามล้าเหมือง

หนองยาว บ้านหนองยาว

ใต้ หมู่ท่ี 16

เพ่ือความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา และ

แก้ไขปัญหา

เส้นทางคมนาคมท่ี

ไม่สะดวก

สะพาน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 7.00 เมตร ยาว 

6.00 เมตร  ไม่มีทางเท้า

 - 1,000,000     -  -  -  สะพาน ค.ส.ล.

 แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา และมีความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างระบบ

กระจายเสียงหมู่บ้าน

หนองยาวใต้ หมู่ท่ี 16

 เพ่ือให้การ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ

ภายในชุมชนมี

ประสิทธิภาพและ

กระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

ระบบกระจายเสียง

หมู่บ้าน จ้านวน 1 

ระบบ

 - 300,000       -  -  - ระบบกระจาย

เสียงหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 ระบบ

สามารถ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

และกระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

138



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

101 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน

หนองยาวใต้ หมู่ท่ี 16 

ตั งแต่ล้าเหมืองหนองยาว 

ถึง ถนนเรียบคลอง

ชลประทาน

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 250.00 เมตร

 -  - 730,000      -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า ค.ส.ล. บ้าน

หนองยาวใต้ หมู่ท่ี 16 

ตั งแต่บ้านนายสมบูรณ์ 

จันทร์ทิพย์ ถึง บ้านนาย

ต๋าค้า ทรายน้อย

เพ่ือให้การระบาย

น ้าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน ้ากัดเซาะ

รางระบายน ้า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ยาว 130.00 เมตร

 -  - 416,000      -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน ้าภายใน

ชุมชนสะดวก น ้าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน ้า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

139



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

103 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. เรียบคลองส่งน ้า

ชลประทาน ฝายปางสัก 

สาย LMC บ้านหนองยาว

ใต้ หมู่ท่ี 16 กม.1+100 ถึง

 กม.1+950

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร  ยาว 850.00 

เมตร

 -  -  - 2,482,000     - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. เรียบคลองส่งน ้า

ชลประทาน ฝายปางสัก 

สาย 1L-LMC บ้านหนอง

ยาวใต้ หมู่ท่ี 16 กม.

0+000 ถึง กม.0+995

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 995.00 เมตร

 -  -  -  -    2,905,400 ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

105 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า

บาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ าอุปโภค

บริโภค บ้านสันติพัฒนา 

หมู่ท่ี 14

เพ่ือแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ า

ในช่วงฤดูแล้ง 

และให้ประชาชน

มีน้ าใช้อุปโภค 

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 

6 น้ิว ลึก 100.00 เมตร

 พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบ

น้ า จ านวน 1 บ่อ

 -  -      250,000   -  - บ่อบาดาล   

พร้อมติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้า 

จ้านวน 1 บ่อ

ประชาชนมน้ าใช้

ในช่วงฤดูแล้ง พร้อม

กับมีน้ าใช้อุปโภค 

บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน

หนองยาว เหนือ หมู่ท่ี 17

 ตั งแต่ ถนน ค.ส.ล. เดิม 

ถึง วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 180.00 เมตร

 -  - 526,000      -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

141



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

107 โครงการก่อสร้างระบบ

กระจายเสียง หมู่บ้าน

หนองยาวเหนือ หมู่ท่ี 17

 เพ่ือให้การ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ

ภายในชุมชนมี

ประสิทธิภาพและ

กระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

ระบบกระจายเสียง

หมู่บ้าน จ้านวน 1 

ระบบ

 -  - 300,000      -  - ระบบกระจาย

เสียงหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 ระบบ

สามารถ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

และกระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

กองช่าง

108 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองยาวเหนือ     

หมู่ท่ี 17 ซอย 2

เพ่ือให้ชุมชนมี

แสงสว่างท่ัวถึง 

เพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า 

ระยะทาง 100.00 เมตร

 - 33,000         -  -  - ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในชุมชน

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ชุมชนมีแสงสว่างท่ัวถึง

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

109 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะภายในหมู่บ้าน

หนองยาวเหนือ หมู่ท่ี 17 

ซอย 4

เพ่ือให้ชุมชนมี

แสงสว่างท่ัวถึง 

เพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า 

ระยะทาง 450.00 เมตร

 - 97,250         -  -  - ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในชุมชน

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ชุมชนมีแสงสว่างท่ัวถึง

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้าง

สวนสาธารณะ บ้านหนอง

ยาวเหนือ หมู่ท่ี 17

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี

 พักผ่อนหย่อนใจ

 ออกก าลังกาย 

และเป็นศูนย์

เรียนรู้ประจ าต าบล

 สวนสาธารณะ พ้ืนท่ี 2

 ไร่

 -  -  -  - 5,000,000   สวนสาธารณะ 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ชุมชนมีสถานท่ี 

พักผ่อนหย่อนใจ   

ออกก าลังกาย และมี

ศูนย์เรียนรู้ประจ า

ต าบล

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

111 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.บ้าน

หนองยาวเหนือ หมู่ท่ี 17 

ต้ังแต่บ้าน นางสุพรรณ 

ชัยวุฒิ ถึง บ้านนางจันทร์

สม กองกันธา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

500.00 เมตร

 -  -  -  - 1,600,000   รางระบายน้ า 

ค.ส.ล.     

จ านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. บ้านแม่สูนหลวง 

หมู่ท่ี 1 บ้านนางวันเพ็ญ 

เรืองไร ถึงบ้านนายสันติ 

ค ามา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.50 

เมตร  ยาว 50.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 - 127,700       -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

113 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล.บ้านแม่สูนหลวง  

หมู่ท่ี 1 จากบ้านนายสูน 

แสนเมือง เช่ือมต่อกับถนน

ไปบ้านสันดินแดง หมู่ท่ี 9

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 57.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -       124,800  -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

114 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. บ้านแม่สูนหลวง 

หมู่ท่ี 1 สายหลังบ้านพ่อ

หลวง ค าปัน วงค์ศรี

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 180.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

 -  - 394,200      -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

145



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

115 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาภายในหมู่บ้าน 

บ้านแม่สูนหลวง หมู่ท่ี 1

เพ่ือปรับปรุง

ระบบประปา

ภายในหมู่บ้าน

และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

ระบบประปา   1 ระบบ  -  - 500,000      -  - ระบบประปามี

สภาพใช้งานได้

ดีขึ น

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ

 และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

กองช่าง

116 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

สาธารณะบริเวณจุดเสีย

ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่สูน

หลวง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ชุมชนมี

แสงสว่างท่ัวถึง 

เพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ     

จ านวน 30 จุด

 -  -  -       450,000  - ไฟฟ้าสาธารณะ

 แล้วเสร็จ 

จ้านวน 30 จุด

ชุมชนมีแสงสว่างท่ัวถึง

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

117 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านแม่สูนหลวง หมู่ท่ี 1 

จากบ้าน ส.อบต.  

กฤษณ์ฐนิต ค าแสน ถึง

ปากซอย 2

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

 รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 233.00 เมตร

 -  -  - 745,600       - รางระบายน ้า  

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด    

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านแม่สูนหลวง หมู่ท่ี 1 

จากบ้านนายแก้ว ถนอม

ศิลป์ ถึง บ้านนายถา วันไว

 (สันต้นดู่)

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 107.00 เมตร

 -  -  -  - 342,400     รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด    

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

119 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า บ้านแม่สูนหลวง

 หมู่ท่ี 1 จากบ้านนายเงิน 

วงค์คม ถึงบ้านนางสีมา 

วงค์รินทร์

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

290.00 เมตร

 -  -  -  - 928,000     รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2

 บ้านนางก๋องแก้ว นันตา 

ถึงบ้านนายศรีวรรณ 

สุวรรณ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 2.50 

เมตร  ยาว 30.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -         54,700  -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

121 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2

 บ้านนางต๊ิบ ศักด์ิใหญ่ ถึง

 นางปุด สักใหญ่

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 2.50 

เมตรยาว 27.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 49,200         -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

122 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2

 บ้านนายสุรินทร์ ตาทิพย์ 

ถึง นางเปล่ียนศรี ยอมค า

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.50 

เมตร  ยาว 37.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -         94,500  -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

149



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

123 โครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันตล่ิงจากการกัด

เซาะล าน้ าฝาง บ้านปางสัก

 หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันการ

พังทลายของตล่ิง

จากการกัดเซาะ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ชีวิต และทรัพย์สิน

แนวป้องกันตล่ิงจาก

การกัดเซาะล าน้ าฝาง 

ระยะทาง 100.00 เมตร

 - 1,500,000     -  -  - แนวป้องกัน

ตล่ิงจากการกัด

เซาะล้าน ้าฝาง 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ป้องกันการพังทลาย

ของตล่ิงจากการกัด

เซาะ ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อชีวิต ทรัพย์สินได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

124 โครงการปรับปรุงถนน  

แบบ Overlay ด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน 

ปางสัก หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่  

ปากซอย 4  ถึงบ้านนาย

ธนากรณ์ ปาลี

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนนแบบ Overlay  

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก

รีตขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

265.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร

 -  - 596,200      -  - ถนนแบบ

Overlay     

ด้วยแอสฟัลท์ 

ติกคอนกรีต 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

125 โครงการติดต้ังสายดับ/ไฟ

ก่ิง บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2 

สายบ้านนนายจ ารัส ใจปัน

 ถึงบ้านนายสุชาติ วงค์ช่ืน

เพ่ือให้ชุมชนมี

แสงสว่างท่ัวถึง 

เพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ติดต้ังสายดับ/ไฟก่ิง 

ระยะทาง 240.00 

เมตร จ านวน 12 จุด

 -  -  -  -    1,440,000 ติดต้ังสายดับ/

ไฟก่ิง แล้วเสร็จ

 จ านวน 12 จุด

ชุมชนมีแสงสว่างท่ัวถึง

 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

126 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2 ต่อ

จากบ้านนายกิตติกร สอน

บาหลี ถึง บ้านนายจ ารัส 

ใจปัน

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

แบบมีฝาปิด ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 

0.30 เมตร ยาว 

294.00 เมตร

 -  - 940,800      -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.       

แบบมีฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

127 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่

บ้านผู้ใหญ่ประวิทย์ ชัย

เสน ถึงสามแยกบ้าน นาง

พิศมัย สิทธิราช

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

แบบมีฝาปิด ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 

212.00 เมตร

 -  -  - 678,400       - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.       

แบบมีฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

128 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่

บ้านนางอ าไพ ปาระมี ถึง

บ้านนายใจ๋ วงค์เครา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

แบบมีฝาปิด ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 

240.00 เมตร

 -  -  - 768,000       - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.       

แบบมีฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

129 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่

บ้านนายสมบูรณ์ โนค า 

มาถึง บ้านนางจันทรี  

ดอกค า

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

แบบมีฝาปิด ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 

200.00 เมตร

 -  -  -  - 640,000     รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.       

แบบมีฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

130 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. บ้านสันมะเฟือง 

หมู่ท่ี 10  ข้ามล าห้วยแม่

สูนน้อย ซอย 2

เพ่ือความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา และ

แก้ไขปัญหา

เส้นทางคมนาคมท่ี

ไม่สะดวก

สะพาน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

6.00 เมตร

 - 480,000       -  -  -  สะพาน ค.ส.ล.

 แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา และมีความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

131 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านสันมะเฟือง หมู่ท่ี 10 

 จากบ้านนางสมเพชร ไป

ถึงบ้าน อ.บุญช่วย นันตา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

 รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 120.00 เมตร

 -       384,000  -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

132 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านสันมะเฟือง หมู่ท่ี 10 

ซอย 1 (ร.ร.ฮาร์โมน่ี) จาก

ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 107 ไปสุดซอย

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 160.00 เมตร

 -  - 512,000      -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

133 โครงการปรับปรุงระบบ

เสียงตามสาย บ้านสัน

มะเฟือง หมู่ท่ี 10

 เพ่ือให้การ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ

ภายในชุมชนมี

ประสิทธิภาพและ

กระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

ปรับปรุงระบบเสียง

ตามสาย 1 ระบบ

 -  -      300,000  -  -  ปรับปรุงระบบ

เสียงตามสาย

ให้มีสภาพใช้

งานได้ดีข้ึน

สามารถ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆภายใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ

และกระจายไปได้

ท่ัวถึงทุกพื น

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านสันมะเฟือง หมู่ท่ี 10 

 ซอย 3 จากทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 107  

ไปสุดซอย

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 180.00 เมตร

 -  -  - 576,000       - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

135 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

 Overlay ถนน ค.ส.ล.

บ้านสันมะเฟือง หมู่ท่ี 10 

 ต่อจากของเดิมถึงหน้า

ปากซอย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ผิวจราจร Overlay 

ถนน ค.ส.ล.ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 219.00 

เมตร หนา 0.05  เมตร

 -  -  - 492,700       - ผิวจราจร   

Overlay      

ถนน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านสันมะเฟือง หมู่ท่ี 10 

 ซอย 8 จากทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 107 ไป

สุดซอย

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 230.00 เมตร

 -  -  -  - 736,000     รางระบายน ้า

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

156



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

137 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านสันมะเฟือง หมู่ท่ี 10 

ซอย 3 ไป ซอย 6 บ้าน

นายอินทร หล่อเถิน

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 92.00 เมตร

 -  -  -  -      294,400 รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

138 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า บ้านสันมะเฟือง

 หมู่ท่ี 10 ซอย 6 บ้าน

นายแดง หม่ืนอา ถึง นาง

ยุพา จอมใจ

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.  

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร ยาว 

295.00 เมตร

      944,000  -  -  -  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล. แล้ว

เสร็จ จ้านวน 1

 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

157



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

139 โครงการเปล่ียนท่อ

น้ าประปาหมู่บ้าน      

บ้านสันมะม่วง หมูท่ี 12

เพ่ือปรับปรุง

ระบบประปา

ภายในหมู่บ้าน

และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว 

ยาว 1,500.00 เมตร

 -       210,000  -  -  - ระบบประปามี

สภาพใช้งานได้

ดีขึ น       

จ้านวน 1 แห่ง

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ

 และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

กองช่าง

140 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตหลังป่าช้า บ้าน

สันมะม่วง หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.50 

เมตรยาว 150.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 - 383,200       -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

158



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

141 โครงการเปล่ียนท่อ

น้ าประปาหมู่บ้าน      

บ้านสันมะม่วง หมูท่ี 12

เพ่ือปรับปรุง

ระบบประปา

ภายในหมู่บ้าน

และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

 ท่อ PVC ขนาด 3 น้ิว 

ยาว 5,000.00 เมตร

 -  -    1,350,000  -  - ระบบประปามี

สภาพใช้งานได้

ดีขึ น       

จ้านวน 1 แห่ง

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ

 และคุณภาพ

น้ าประปาดีข้ึน

กองช่าง

142 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน บ้านสัน

มะม่วง หมู่ท่ี 12 สามแยก

 ถึงบ้านนายสุทัศน์ เรือน

แก้ว

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 80.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 233,600       - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

159



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

143 โครงการก่อสร้าง ถนน   

ค.ส.ล. หมู่บ้านสันมะม่วง 

หมู่ท่ี 12 ต้ังแต่แท็งก์น้ า

ประปาหมู่บ้าน ถึง บ้าน

นายค า คันทา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.50 

เมตร  ยาว 99.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 255,000       - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

144 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. หมู่บ้านสันมะม่วง 

หมู่ท่ี 12 ต้ังแต่บ้านนาย

สุทัศน์ เรือนแก้ว ถึง 

แท็งก์น้ าประปาหมู่บ้าน

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.50 

เมตร ยาว 80.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  -  - 210,000 ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

160



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

145 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

บ้านสันมะม่วง หมู่ท่ี 12 

หน้าอาคารเอนกประสงค์ 

ถึงบ้านป๋ี โปธา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 180.00 เมตร

 -  -  -  - 576,000     รางระบายน ้า 

ค.ส.ล.     

พร้อมฝาปิด 

แล้วเสร็จ 

จ้านวน 1 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

146 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. หมู่บ้านแม่สูนน้อย

หมู่ท่ี 3 ต้ังแต่ปากทางซอย

 5  บ้านนายศรีทน  ค ามูล

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 75.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -      164,300  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ้านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

161



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

147 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านแม่

สูนน้อย หมู่ท่ี 3 ต้ังแต่บ้าน

 นายมนตรี วงค์ร้อย ถึง 

ล าห้วยแม่สูน

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

ยาว 150.00 เมตร

 -  -  -       481,500  - รางระบายน ้า 

ค.ส.ล. แล้ว

เสร็จ จ้านวน 1

 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

148 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. หมู่บ้านแม่สูนน้อย

หมู่ท่ี 3 ซอย 6 ถึง บ้าน

นายบุญเล้ียง วงค์ค ามูล

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 60.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -   -       131,400  - ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

162



แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

149 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านแม่

สูนน้อย หมู่ท่ี 3 ต้ังแต่

บ้านนายหล่ง ตลาดแก้ว 

ถึงปากทางซอย 4

เพ่ือให้การระบาย

น้ าภายในชุมชน

เป็นไปอย่าง

สะดวก และไม่ให้

ถนนเสียหาย

จากน้ ากัดเซาะ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

ยาว 120.00 เมตร

 -  -  -   -      385,200 รางระบายน้ า 

ค.ส.ล. แล้ว

เสร็จ จ านวน 1

 แห่ง

การระบายน้ าภายใน

ชุมชนสะดวก น้ าไม่

ท่วมขัง ถนนมีสภาพดี

และปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ

กองช่าง

150 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. หมู่บ้านแม่สูนน้อย

หมู่ท่ี 3 ซอย 1 ถึง บ้าน

นายอุดม กาเหล็ก

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 50.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -   -   - 109,500 ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

151 โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านล้อ

งอ้อ หมู่ท่ี 5 ต้ังแต่ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน ชม.ถ. 

ถึง ฟาร์ม น.ส.อมรา นาม

บุญ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายใน

หมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน

 ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร

 -  -   -       657,000  - ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กองช่าง

รวม 151 15,695,500  21,080,250  15,566,600 30,709,000  43,078,700 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกสระเก็บ

น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

บ้านนิคม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

ในพื นท่ีมีแหล่งน ้า

เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

สระเก็บน ้า ขนาดกว้าง

 19.00 เมตร ยาว 

28.00 เมตร ขุดลอกลึก

 2.00 เมตร

 - 159,600       -  -  - สระเก็บน ้าเพ่ือ

อุปโภคบริโภค 

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนในพื นท่ีมี

แหล่งน ้าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกสระเก็บ

น ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน

นิคม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้เกษตรกร

ในพื นท่ีมีแหล่งน ้า

เพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอ

สระเก็บน ้า ขนาดกว้าง

 19.00 เมตร ยาว 

58.00 เมตร ขุดลอกลึก

 2.00 เมตร

 - 330,600       -  -  - สระเก็บน ้าเพ่ือ

การเกษตร 

จ้านวน 1 แห่ง

เกษตรกรในพื นท่ีมี

แหล่งน ้าเพ่ือ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงฃุมชนและท้องถ่ิน

       1.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการขุดลอกล้าเหมือง

ทุ่งโป่ง บ้านใหม่ชัยเกษม 

หมู่ท่ี 15 ตั งแต่สวนนายถา

 กันธะวัง ถึง สวนนาย

ประพันธ์ โนค้า

เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

และอุทกภัย

ขุดลอก กว้าง 1.00 

เมตร ยาว 1,000.00 

เมตร

 -  - 375,000      -  - ขุดลอก         

ล้าเหมือง 

จ้านวน 1 แห่ง

สามารถกักเก็บน ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และ

อุทกภัยได้

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกล้าเหมือง

ห้วยทรายขาว บ้านใหม่ชัย

เกษม หมู่ท่ี 15

เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

และอุทกภัย

ขุดลอก ยาว 1,000.00 

เมตร

 -  -  -  - 500,000     ขุดลอก        

ล้าเหมือง 

จ้านวน 1 แห่ง

สามารถกักเก็บน ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และ

อุทกภัยได้

กองช่าง

       1.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการขุดลอกล้าเหมือง

ห้วยบง บ้านใหม่ชัยเกษม 

หมู่ท่ี 15

เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

และอุทกภัย

ขุดลอก ยาว 1,000.00 

เมตร

 -  -  -  - 500,000     ขุดลอก        

ล้าเหมือง 

จ้านวน 1 แห่ง

สามารถกักเก็บน ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และ

อุทกภัยได้

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกล้าเหมือง

บ้านกอง บ้านใหม่ชัยเกษม

 หมู่ท่ี 15

เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

และอุทกภัย

ขุดลอก ยาว 1,000.00 

เมตร

 -  -  -  - 500,000     ขุดลอก        

ล้าเหมือง 

จ้านวน 1 แห่ง

สามารถกักเก็บน ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และ

อุทกภัยได้

กองช่าง

       1.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการขุดลอกล้าห้วย

หนองยาว บ้านหนองยาว

เหนือ หมู่ท่ี 17 ตั งแต่ 

สะพานทางเข้ามูลนิธิฟ้า

ใหม่ ถึงสะพานสายทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 

109

เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

และอุทกภัย

ขุดลอกล้าห้วยหนอง

ยาว กว้างเฉล่ีย 7.00 

เมตร ยาว 650.00 เมตร

 -  - 498,000      -  - ขุดลอกล้าห้วย

 จ้านวน 1 แห่ง

สามารถกักเก็บน ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และ

อุทกภัยได้

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกล้าน ้าฝาง

 บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ท่ี

 17 ตั งแต่ ฝายต้นลุง ถึง 

สะพานสายทางหลวงผ่น

ดินหมายเลข 109

เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

และอุทกภัย

ขุดลอกล้าน ้าฝาง 

ขนาดกว้างเฉล่ีย 30.00

 เมตร ยาว 1,700.00 

เมตร

 -  -  - 3,910,000     - ขุดลอก       

ล้าน ้าฝาง   

จ้านวน 1 แห่ง

สามารถกักเก็บน ้าเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และ

อุทกภัยได้

กองช่าง

รวม 8  - 490,200      873,000     3,910,000    1,500,000   

       1.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

1 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. ข้ามล าน้ าฝาง   

บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2  

ต าบลแม่สูน เช่ือมต่อ 

บ้านหนองฮ่าง หมู่ท่ี 10 

ต าบลแม่คะ

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา และ

แก้ไขปัญหาเส้นทาง

คมนาคมท่ีไม่สะดวก

สะพาน ค.ส.ล. กว้าง 

7.00 เมตร ยาว 45.00 

เมตร ไม่มีทางเท้า

5,169,000    -  -  -  -  สะพาน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ จ านวน

 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา และมีความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

2 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียม ถนนสายห้วยน้ าอุ่น

 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น  าสามารถ

ระบายได้ดีและ

ป้องกันปัญหาน  า

ท่วมในชุมชน

ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล. 

ขนาด 3.00 x 3.00 

เมตร ยาว 8.00 เมตร

     255,000  -  -  -  - ท่อลอดเหล่ียม  

แล้วเสร็จ    

จ านวน 1 แห่ง

น  าสามารถ

ระบายได้ดีลด

ปัญหาน  าท่วม

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

     โครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

3 โครงการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. สายห้วยน้ าอุ่น 

บ้านแม่สูนน้อย หมู่ท่ี 3   

ต.แม่สูน เช่ือมบ้านห้วยงูใน

 หมู่ท่ี 5 ต.สันทราย

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 6.00 

เมตร ยาว 500.00 เมตร

2,190,000    -  -  -  - ถนน ค.ส.ล.

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

4 โครงการก่อสร้างสะพาน 

ค.ส.ล. ข้ามล าน้ างอน 

ซอยหอพ่อบ้าน บ้านสันติ

พัฒนา หมู่ท่ี 14

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

สะพาน ค.ส.ล. กว้าง 

7.00 เมตร ยาว 8.00 

เมตร ไม่มีทางเท้า

919,000      -  -  -  -  สะพาน ค.ส.ล. 

แล้วเสร็จ จ านวน

 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา และมีความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

5 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านล้องอ้อ หมู่ท่ี 5 ถึง 

บ้านใหม่ชัยเกษม หมู่ท่ี 15

 สาย ชม.ถ. 175-01 ช่วง

กม.0+000 ถึง กม.1+000

 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ขนาดผิวจราจร กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,000 

ตารางเมตร และ วาง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.00 เมตร 

ยาว 7.00 เมตร 

จ านวน 2 จุด

 - 3,760,000  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

6 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านแม่สูนหลวง หมู่ท่ี 1 

ถึง บ้านสันป่าแดง หมู่ท่ี 4

 สาย ชม.ถ. 175-02 ช่วง

กม.0+000 ถึง กม.1+669

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

 เสริมผิว AC ถนน      

ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

1,669.00 เมตร

 -  3,755,000  -  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

7 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านสันติพัฒนา หมู่ท่ี 14

 ถึง บ้านทุ่งทอง สาย 

ชม.ถ. 175-03 ช่วงกม.

0+750 ถึง กม.1+646

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 880.00 

เมตร และสะพาน ค.

ส.ล. กว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร และ

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม

 กว้าง 2.40 เมตร ยาว

 7.00 เมตร

 -  -  4,844,000  -  - ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

8 โครงการปรับปรุง ถนน

ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง

 บ้านปางสัก หมู่ท่ี 2 ทาง

เช่ือม(ต าบลแม่คะ) สาย 

ชม.ถ. 175-05 ช่วงกม.

0+000 ถึง กม.0+525

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมภายในหมู่บ้าน

ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 520.00 เมตร

 -  -  1,898,000  -  -  ถนน ค.ส.ล. 

จ านวน 1 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้านมี

มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/2

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 kpi จะได้รับ ท่ีจะขอประสาน

9 โครงการปรับปรุงอ านวย

ความปลอดภัยบริเวณทาง

แยกภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูน

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาภายใน

ต าบลแม่สูน

ติดต้ังไฟสัญญาณเตือน

จราจร (ไฟกระพริบ) 

ภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูน

 จ านวน 21 จุด

477,500      -   -   -  - ติดต้ังไฟสัญญาณ

เตือนจราจร (ไฟ

กระพริบ) ภายใน

เขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

แม่สูนแล้วเสร็จ 

จ านวน 21 จุด

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาภายในชุมชน

อ าเภอฝาง

10 โครงการติดต้ังชุดเสาไฟ

ถนน พ้ืนท่ีบ้านใหม่โป่งผา

 หมู่ท่ี 13 ต าบลแม่สูน

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาภายใน

ต าบลแม่สูน

โคมไฟแอลอีดี 

พลังงานแสงอาทิตย์ 

แบบประกอบในชุด

เดียว ตามบัญชี

นวัตกรรมไทย จ านวน 

21 ชุด

1,423,800    -   -   -  - ติดต้ังโคมไฟ

แอลอีดี พลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบ

ประกอบในชุด

เดียวตามบัญชี

นวัตกรรมไทย 

แล้วเสร็จ จ านวน

 21 ชุด

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาภายในชุมชน

อ าเภอฝาง

รวม 10 10,434,300 7,515,000 6,742,000  -  -

ท่ี งบประมาณ

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/2
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แบบ ผ.03

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 

สูบน ้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที              

จ้านวน 1 เคร่ือง

36,100      -  -  -  - ส้านักปลัด อบต.

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 

ขนาดบาร์ ไม่น้อยกว่า 12 นิ ว          

จ้านวน 1 เคร่ือง

8,000        -  -  -  - ส้านักปลัด อบต.

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดสัญญาณไฟวับวาบ (กรอบไฟสีแดง) 

พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน จ้านวน 1 ชุด

16,500  -  -  -  - ส้านักปลัด อบต.

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดสัญญาณไฟวับวาบ (กรอบไฟสีเหลือง) 

พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน จ้านวน 1 ชุด

16,500  -  -  -  - ส้านักปลัด อบต.

ท่ี งบประมาณ

  บัญชีครุภัณฑ์        

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
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แบบ ผ.03

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ ว (230

 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่

น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อย

กว่า 6,000 รอบต่อนาที จ้านวน 1 เคร่ือง

6,400  -  -  -  - ส้านักปลัด อบต.

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 

มิลลิเมตร จ้านวน 1 เคร่ือง

15,000      -  -  -  - ส้านักปลัด อบต.

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จ้านวน 1 กล้อง 30,000      -  -  -  - กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เคร่ืองพ่นฝอละเอียด (ULV) สะพายหลัง 

เคร่ืองระบบโรตาร่ีคอมเพรสเซอร์ (Rotary 

Compressor) จ้านวน 1 เคร่ือง

85,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 8 213,500  -  -  -  - 

ท่ี งบประมาณ

  บัญชีครุภัณฑ์        

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 กรอบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ซึ่งไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา มีองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 

1.) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ 
แผนพัฒนา สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ใน 
ทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ 

2.) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
กําหนดไว ดังนี้ 

ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 
(1.) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2.) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3.) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4.) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5.) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการ เลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก 

หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขั้นตอนที่ 2 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง   สวนท
องถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1) 

ขั้นตอนที่ 3 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ขอ 29 (2) 
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ขั้นตอนที่ 4 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพฒันา 
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ขั้นตอนที่ 5 
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 

ทองถิ่น พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย 
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ โดยเป
ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

3.) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน    
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวนัโด
ยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายป 

4.) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช ในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ 
และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจาก 
แผนพัฒนาเปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงานเพื่อนําไป       
วิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

5.) กรรมวิธี อันไดแก เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา         
การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้น           
เปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวตัถุ
ประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis) 
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วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 
1.) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะห 

เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบ
โครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา 

2.) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือ
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมสู่น 
ดังนี้ 

1. การประเมินผลในเชงิปริมาณ 
1.) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/ว0600 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื ่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

2.) แบบอ่ืนๆ : ตามคมูือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ มตคิณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลแม่สูน ไดนํามาประยุกตใชในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดงันี ้

แบบที่ 1 แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.) ขอมูลในระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมนิขององคการปกครอง 

สวนทองถิ่น (e-plan) ทางเว็บไซดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น www.dla.go.th 
2. การประเมินผลในเชงิคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย 
ไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาํใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค
การบริหารสวนตาํบลในภาพรวม โดยเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนตําบล 
แม่สูนในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบริหารสวน 
ตําบลแมสู่นในแตละยทุธศาสตร 

แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ 
บริหารสวนตาํบลแม่สูน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
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 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
 

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายใหบุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความ
เหมาะสม และสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นโดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย    
ทะเบียนทรัพยสิน เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง 

ถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน 
ชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่น
ไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น 

ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสูการ 
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไทยแลนด 
4.0 และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมิน 
ผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที ่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื ่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น           
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  

 
 


