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ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลมสูน 
รืไอง  ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิ พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒5 ี ฉบับพิไมติม ครัๅงทีไ แ / โ56ใ 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ***** 

ตามทีไองค์การบริหารสวนต าบลมสูน เดຌจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ-โ565ี ละประกาศ฿ชຌ
ตัๅงตมืไอวันทีไ แไ มิถุนายน โ56โ ป็นตຌนมานัๅน ภายหลังเดຌมีหนังสือสัไงการประสาน฿หຌด านินการตามนยบาย
ของรัฐบาล ดย฿หຌพิจารณาจัดสรรงบประมาณด านินการป็นการรงดวน ซึไงครงการดังกลาวยังเมเดຌบรรจุเวຌ฿น
ผนพัฒนาทຌองถิไน จึงหในควรน าบรรจุขຌาสูผนพัฒนาตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไ่ หมวด ไ ขຌอ แเ วรรคสอง 

 

ครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน ิ พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒5 ี ฉบับพิไมติม ครัๅงทีไ แ / โ56ใ เดຌผานการ
พิจารณา฿หຌความหในชอบจากสภาองค์การบริหารสวนต าบลมสูน ฿นการประชุม สมัยสามัญ สมัยทีไ ไ ครัๅงทีไ แ 
ประจ าปี พ.ศ. โ56โ มืไอวันทีไ แ้ ธันวาคม โ56โ ป็นเปตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหาร
สวนต าบล พ.ศ. โ5ใ็ มาตรา ไ6 จึงขอประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒5 ี พิไมติม     
ครัๅงทีไ แ / โ56ใ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาตอเป รายละอียดครงการตามยุทธศาสตร์ปรากตาม
อกสารนบทຌาย 
      

จึงประกาศมา฿หຌทราบดยทัไวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ โเ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๒โ 
 
 
 

    ิลงชืไอี 
             ินายวันชาติ  ศิริภทัรนุกูลี 

              นายกองค์การบริหารสวนต าบลมสูน 
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ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลมสูน 
รืไอง  ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิ พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒5 ี 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ***** 

กระทรวงมหาดเทยเดຌจຌง ซักซຌอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ565ี ของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตามหนังสือ ดวนทีไสุด ทีไ มท  เ่แเ.ใ / ว โ้ใแ ลงวันทีไ แ5 พฤษภาคม โ56โ 
ดย฿หຌน าผนพัฒนาทຌองถิไนทีไมีอยูดิมมาปรับ฿ชຌ฿นการทบทวน พิจารณา฿หຌป็นเปอยาง สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด ผนพัฒนา
จังหวัด ผนพัฒนากลุมจังหวัด  ผนพัฒนาภาค ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ละ
ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี ฿นระยะริไมรก฿หຌอาศัยกระบวนการจัดท าประชาคมระดับต าบล ุ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าผน ุ คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ละ สนอขอความหในชอบจากสภาทຌองถิไน กอนประกาศ
฿หຌประชาชนทราบ ทัๅงนีๅก าหนด฿หຌด านินการทบทวนผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ565ี ลຌวสรใจ 
ครบถຌวนทุกกระบวนการขัๅนตอน ภาย฿นวันทีไ แ5 มิถุนายน โ56โ 

 

องค์การบริหารสวนต าบลมสูนเดຌด านินการทบทวนผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ565 ี ดยน า
ขຌอมูลปัญหา / ความตຌองการ จากประชาคมทຌองถิไน ผานยกรางของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผน ุ   
การพิจารณา฿หຌความหในชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ละ เดຌผานการพิจารณาลงมติ฿หຌความหในชอบ
จากสภาองค์การบริหารสวนต าบลมสูนลຌว ฿นการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยทีไ แ ประจ าปี พ.ศ.  โ56โ มืไอ     
วันทีไ แเ มิถุนายน โ56โ จึงอาศัยอ านาจตาม ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไ่ หมวด ไ ขຌอ โแ ุ โโ ุ โใ ละ ทีไกຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ ใี พ.ศ.โ56แ 
ขຌอ ่ ุ ้ ุ แเ ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒5 ี รายละอียดตามสิไงทีไสงมาดຌวยพรຌอมนีๅ 
      

จึงประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ แไ มิถุนายน พ.ศ. ๎๑๒โ 
 
 
 

    ิลงชืไอี 
             ินายวันชาติ  ศิริภทัรนุกูลี 

              นายกองค์การบริหารสวนต าบลมสูน 
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บบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ ชื่อมยง สร้างครือขาย การค้า การลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานพือ่รองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก
1 ครงการกอสร้างถนน คสล. สาย 

สันดอยหนือ - บา้นลุม หมูที่ 1 

บา้นมสูนหลวง

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 4 มตร ยาว 250 

มตร

    615,600 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

2 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ 
จาก ฝ่ังตรงข้ามบริษทันิ่มซ่ีสใง ถึง 
บา้นนางนวล ก่ าก้ว หมูที่ 2 บา้น
ปางสัก

พื่อวางระบบระบายน  า
฿นชุมชน

กอสร้างรางระบายน  า 
จ านวน 1 สาย ยาว 
200 มตร

    557,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

3 ครงการกอสร้างรางระบายน  า 
หน้าบา้นสารัช ทาราช 
ถึง บา้นนายสม ศรีมูล ชื่อมตอล า
หมืองสาธารณะ 80 มตร  หมูที่ 3
 บา้นมสูนน้อย

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

จ านวน 1 สาย ยาว 
300 มตร

    746,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

1



บบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ ชื่อมยง สร้างครือขาย การค้า การลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานพือ่รองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณละปทีี่ผานมา

4 ครงการกอสร้างรางระบายน  า ตอ
จาก ซอย 4 ข้างบา้นนายกฤษฎา 
อดิรกกียรติ หมูที่ 4 บา้นสันปา่
ดง ถึง ขตติดตอหมูที่ 13 

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

(ระยะทางรอการ
ส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

5 ครงการกอสร้างรางระบายน  าบบ
มีฝาปดิ ลียบถนน ซอย 5 

หมูที่ 5 บา้นล้องอ้อ

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

(ระยะทางรอการ
ส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

6 ครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบา้น พร้อมวางทอละติดตั ง
ทงค์กใบน  าส ารอง+คร่ืองกรองน  า
 หมูที่ 6 บานต้นส้าน

พื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบา้น

(บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    800,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

2



บบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ ชื่อมยง สร้างครือขาย การค้า การลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานพือ่รองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณละปทีี่ผานมา

7 ครงการกอสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปดิ ตั งตสามยกบา้นนาง
รุงจิตทพิย์ วงค์หรัิญกร ถึง ส่ียก
บา้นนายประสิทธิ ์พระทอง  หมูที่ 7
 บา้นหนองยาว
    

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

ระยะทางประมาณ 
300 มตร (บบละ
ขนาดรอการส ารวจ)

    750,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

8 ครงการกอสร้างบอพกัน  าประปา
พร้อมวางทอ หมูที่ 8 บา้นพชรพรูย์

พื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบา้น

ขนาด 15 มตร X 15

 มตร สูง 4 มตร 
(บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

9 ครงการกอสร้างสะพาน คสล. ซอย
2 ข้ามล าหว้ยมสูนน้อย หน้าบา้น
ผู้฿หญบา้นหมูที่ 9 บา้นสันดินดง

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

กอสรຌางสะพาน 
จ านวน 1 หง กวຌาง 4
 มตรยาว 6 มตร

    370,700 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

3



บบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ ชื่อมยง สร้างครือขาย การค้า การลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานพือ่รองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณละปทีี่ผานมา

10 ครงการกอสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปดิสายหน้ากาดสันมะกຍอ 
ระหวางบา้นนายสมพชร ประสิทธิ ์
ถึง บา้นนายบญุชวย นันตา หมูที่ 
10 บา้นสันมะฟอืง

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

จ านวน 1 สาย ยาว 
100 มตร (บบละ
ขนาดรอการส ารวจ)

    350,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

11 ครงการกอสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปดิ-ปดิเด้ ชื่อมตอจาก
หนองดินดง ลงมาถนนซอย
วทิยาลัยการอาชีฝาง ถึง บา้นนาย
จ านง ธยิศ ชื่อมตอ หมูที่ 17 บา้น
หนองยาวหนือ  สนอดย
ประชาคม หมูที่ 11 บา้นสันปา่กีๆยะ

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

ระยะทางประมาณ 
500 มตร ( บบ
ละขนาดรอการ
ส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

12 ครงการกอสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปดิ สายระหวาง บอน  ามัน
 - บา้นสันปา่กຍอ สนอดย
ประชาคม หมูที่ 12 บา้นสันมะมวง

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

( บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

18 จัดซื อทใงค์น  า/ติดตั งถังกรองน  า พื่อ฿หป้ระชาชน จัดหาถังกรองน  า                 -                 -       500,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน  า กองชาง
ระบบประปา หมูที่ 1 มีน  าสะอาดส าหรับ มีความพงึพอ฿จ สะอาดส าหรับ
บา้นมสูนหลวง อุปภค ร้อยละ 80 อุปภค

19 ขุดลอกล าหว้ยมสูนน้อย พื่อ฿หป้ระชาชน ขุดลอกล าหว้ย                 -                 -                 -       600,000 ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง
(สะพานขาว) หมูที่ 1 บา้นมสูนหลวงมีน  าส าหรับอุปภค มสูนน้อย ระยะทาง มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น

ละ฿ช้฿นการกษตร ประมาณ 500 มตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง
อยางพยีงพอ พยีงพอ

20 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบาย                 -                 -       750,000                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
ชวงระหวางบา้นนายนึ่ง วงค์ค า ถึง ชวงฝนตก ละท า฿ห้ น  า ระยะทาง มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
นายอินถา วรรณเว น  าเมทวมขัง ประมาณ 300 มตร ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 1 บา้นมสูนหลวง

21 ติดตั งเฟกิ่ง ชวงระหวางบา้นหนองยาวพื่อ฿หป้ระชาชนมี ติดตั งเฟกิ่ง                 -                 -                 -    5,000,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองชาง
ถึงบา้นล้องอ้อ ความปลอดภยั฿นชีวติ มีความพงึพอ฿จ ปลอดภยั฿นชีวติละ

ละทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

22 กอสร้างถนน คสล. สายบา้นนายผัด พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
งามปนั ถึง฿ต้วดัมสูน ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 1 บา้นมสูนหลวง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
23 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -                 -                 -       700,000 ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง

ระหวางบา้นคุณดวงเร ปาลี ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงที่สาธารณะหมูบา้น (ทงก์น  า) น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 2 บา้นปางสัก

24 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -       625,000                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
สายระหวางฝ่ังตรงข้าม บ.นิ่มซ่ีสใง ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงบา้นนายสีนวล ก่ าก้ว น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 2 บา้นปางสัก
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

25 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -                 -       625,000                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
สายระหวางบา้นคุณจันทร์ นจา  ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงบา้นคุณบตุร ชัยวงค์ น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 2 บา้นปางสัก

26 จัดซื อซับมิร์สละสารกรองน  า พื่อ฿หป้ระชาชน จัดหาซับมิร์สละ                 -                 -                 -       100,000 ประชาชน ประชาชนมีน  า กองชาง
ระบบประปา หมูที่ 2 บา้นปางสัก มีน  าสะอาดส าหรับ สารกรองน  า มีความพงึพอ฿จ สะอาดส าหรับ

อุปภค ร้อยละ 80 อุปภค

27 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า       550,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
สายระหวางบริวณหน้าวดัมสูน ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
น้อย ถึงบา้นนายผัด สีติ น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 3 บา้นมสูนน้อย

9



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

28 ซอมซมถนนสายมสูนน้อย พื่อ฿หป้ระชาชนมี ซอมซมถนน                 -    1,500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
สายระหวางฝ่ังตรงข้ามบา้นผู้฿หญบา้นถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
มสูนน้อย ชื่อมบา้นสันมะฟอืง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

(สามยก) หมูที่ 3 บา้นมสูนน้อย ละปลอดภยั ภยั
29 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -                 -       350,000                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง

ระหวางบา้นมสา ทพวงค์ ถึงบา้น ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
นายนภดล ขียนกันทา น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 3 บา้นมสูนน้อย

30 ปรับปรุงรางระบายน  า (ฝารางระบาย พื่อปอ้งกันอุบติัหตุ ปล่ียนฝารางระบายน  า                 -                 -                 -       125,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองชาง
น  า) บริวณหอปอ้บา้นมสูนน้อย ละปอ้งกันการอุดตัน มีความพงึพอ฿จ ปลอดภยั ละการ
ถึงสามยกบา้นผู้฿หญ ของรางระบายน  า ร้อยละ 80 ระบายน  า฿นหมูบา้น
หมูที่ 3 บา้นมสูนน้อย ดีขึ น
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

31 กอสร้างรางระบายน  า ตอจาก พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -                 -       600,000                 - ประชาชน ประชาชนมีความ กองชาง
บา้นนางจันตุ้ม ปญัญาวงค์ ถึงขต ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ปลอดภยั ละการ
ติดตอหมูที่ 13 น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ระบายน  า฿นหมูบา้น
หมูที่ 4 บา้นสันปา่ดง ดีขึ น

32 กอสร้างถนน คสล. ซอยข้างปา่ช้า พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -                 -                 -       600,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
ถึงหอปอ้บา้นสันปา่ดง ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 4 บา้นสันปา่ดง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
33 กอสร้างถนน ซอยสวนนายตา พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -                 -       300,000                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง

บงัคมนตร ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 4 บา้นสันปา่ดง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

34 กอสร้างคลองสงน  าจากหมู 15 ถึง พื่อ฿หป้ระชาชน กอสร้างคลองสงน  า                 -                 -                 -    1,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง
อางหนองขียว มีน  าส าหรับอุปภค มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น
หมูที่ 5 บา้นล้องอ้อ ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง

อยางพยีงพอ พยีงพอ
35 กอสร้างถนน คสล. ซอย 6 จากบา้น พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -                 -                 -                 -    6,375,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง

ล้องอ้อ ถึงบา้นต้นส้าน ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 5 บา้นล้องอ้อ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
36 ซอมซมถนน ซอย 7 พื่อ฿หป้ระชาชนมี ซอมซมถนน                 -                 -                 -       400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง

หมูที่ 5 บา้นล้องอ้อ ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

37 กอสร้างถนนพื่อการกษตรจาก พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -       500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
สวนนายศรีวรรณ ตชะกองบญุ ถึง ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
สวนนายอินสาย นกก้ว คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

หมูที่ 6 บา้นต้นส้าน ละปลอดภยั ภยั
38 กอสร้างรางระบายพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -                 -                 -    1,250,000 ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง

ระหวางบา้นสวสัด์ิ วรรณภรีะ ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงบา้นนายตๆิบ ปง็ทอง น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 6 บา้นต้นส้าน

39 กอสร้างถนน ระหวางสวนส้มดอยทองพื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -                 -       500,000                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
ถึงสวนนายนคร ตุนตา (ปากทาง ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
สามยกข้างปา่ช้า หมูที่ 6 ข้างสวน คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ส้มดอยทอง) หมูที่ 6 บา้นต้นส้าน ละปลอดภยั ภยั
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

40 กอสร้างถนน ระหวางบา้นนายดวง พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน       450,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
สงมาะ ถึงบา้นนายสุชาติ วงศ์ญาติ ถนนส าหรับการ ระยะทางประมาณ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 7 บา้นหนองยาว คมนาคมที่สะดวก 150 มตร ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
41 กอสร้างถนน ระหวางบา้นนายมนูญ พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -       900,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง

ร้อยหมื่น ถึงบา้นคุณสวาท (พดัธสิกุล ถนนส าหรับการ ระยะทางประมาณ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
สุวรรณภมิล) หมูที่ 7 บา้นหนองยาว คมนาคมที่สะดวก 300 มตร ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
42 ปรับปรุงรางระบายน  า (ปล่ียนฝา พื่อปอ้งกันอุบติัหตุ ปล่ียนฝารางระบายน  า                 -                 -       100,000                 - ประชาชน ประชาชนมีความ กองชาง

รางระบายน  า) บา้นนายดง จันลา ละปอ้งกันการอุดตัน มีความพงึพอ฿จ ปลอดภยั ละการ
ถึงบา้นนางสวาท จิน ของรางระบายน  า ร้อยละ 80 ระบายน  า฿นหมูบา้น
หมูที่ 7 บา้นหนองยาว ดีขึ น
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

43 กอสร้างรางระบายพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า       700,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
ระหวางหน้าบสถ์ ถึงส้นทางหลวง ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ชนบท บา้น฿หมปง่ผา (หมูที่ 13) น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 8 บา้นพชรเพฑูรย์

44 กอสร้างคลองสงน  าฝายยาว พื่อ฿หป้ระชาชน กอสร้างคลองสงน  า                 -                 -    5,000,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง
บา้นพชรเพฑูรย์ หมูที่ 8 ถึง มีน  าส าหรับอุปภค มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น
บา้นสันปา่ดง หมูที่ 4 ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง
หมูที่ 8 บา้นพชรเพฑูรย์ อยางพยีงพอ พยีงพอ

45 กอสร้างคลองสงน  า พื่อ฿หป้ระชาชน กอสร้างคลองสงน  า                 -                 -                 -    2,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง
บา้นพชรเพฑูรย์ หมูที่ 8 ถึง มีน  าส าหรับอุปภค มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น
บา้น฿หมปง่ผา หมูที่ 13 ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง
หมูที่ 8 บา้นพชรเพฑูรย์ อยางพยีงพอ พยีงพอ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

46 ขุดลอกสระกใบน  าสาธารณะประจ า พื่อ฿หป้ระชาชน ขุดสระน  า                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง
หมูบา้น มีน  าส าหรับอุปภค มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น
หมูที่ 8 บา้นพชรเพฑูรย์ ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง

อยางพยีงพอ พยีงพอ
47 ปรับปรุงระบบประปาหมูบา้น พื่อ฿หป้ระชาชน ปรับปรุงระบบประปา       300,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง

พร้อมระบบกรองน  าสะอาด มีน  าส าหรับอุปภค พร้อมที่กรองน  า มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น
หมูที่ 9 บา้นสันดินดง ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง

อยางพยีงพอ พยีงพอ
48 กอสร้างถนน ระหวางบา้นคุณรักสมัย พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -                 -                 -       540,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง

สีดี ชื่อมตอหมูที่ 1 บา้นมสูนหลวง ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 9 บา้นสันดิดง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

49 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ ซอย พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -       450,000                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
จากบา้นนายกฤษฎา ภทัรกมลสน ถึงนายชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
สวสัด์ิ จอมขันงิน สองฝ่ังล าหมือง น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
สาธารณะ หมูที่ 10 บา้นสันมะฟอืง

50 ตรงการปรับปรุงส้นทางคมนาคม พื่อพฒันาส้นทาง ปรับปรุงส้นทาง                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีการ กองชาง
พื่อการกษตร หมูที่ 11 ล าลียงผลผลิตทาง คมนาคมพื่อการกษตร มีความพงึพอ฿จ คัดยกขยะที่ครบ
 บา้นสันปา่กีๆยะ การกษตรออกสูตลาด จ านวน 1 สาย ร้อยละ 80 วงจร

51 ปรับปรุงภมูิทศัน์ที่สาธารณะหนองดินดงพื่อ฿หท้ี่สาธารณะ ปรับภมูิทศัน์หนอง                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ที่สาธารณะหนอง กองชาง
หมูที่ 11 บา้นสันปา่กีๆยะ หนองดินดงเด้รับ ดินดง มีความพงึพอ฿จ ดินดงเด้รับการ

การพฒันาปน็สถานที่ ร้อยละ 80 พฒันาปน็สถานที่
พกัผอนหยอน฿จ พกัผอนหยอน฿จ

17



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

52 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า       575,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
สายระหวางบา้นนางลาวลัย์ สิงหค์รามชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงบา้นนายดวงดี สักรใว น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 12 บา้นสันมะมวง

53 กอสร้างทอหล่ียม บริวณส่ียกหนือพื่อระบายน  า฿น กอสร้างทอหล่ียม                 -                 -                 -       200,000 ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
บา้นคุณก้ว ปวน฿ต้ ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
หมูที่ 12 บา้นสันมะมวง น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง

54 กอสร้างคลองสงน  าสายนิ่มซ่ีสใง พื่อ฿หป้ระชาชน ขุดลอกคลองสงน  า                 -                 -       100,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง
ถึงรงงานเทยพฒันา มีน  าส าหรับอุปภค มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น
หมูที่ 12 บา้นสันมะมวง ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง

อยางพยีงพอ พยีงพอ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

55 ขยายขตเฟฟา้ บริวณสามยกปง่฿นพื่อ฿หป้ระชาชนมี ขยายขตเฟฟา้                 -                 -       362,500                 - ประชาชน ประชาชนมีเฟฟา้฿ช้ กองชาง
หมูที่ 13 บา้น฿หมปง่ผา เฟฟา้฿ช้ทกุครัวรือน มีความพงึพอ฿จ ทกุครัวรือน

ร้อยละ 80

56 ติดตั งเฟกิ่ง ภาย฿นมูบา้น ละทา้ย พื่อปอ้งกันการกิด ติดตั งเฟกิ่ง                 -                 -                 -        20,000 ประชาชน อุบติัหตุลดลง ละ กองชาง
หมูบา้น อุบติัหตุ ละประชาชน 1 มีความพงึพอ฿จ ประชาชนมีความ
หมูที่ 13 บา้น฿หมปง่ผา มีความปลอดภยั฿น ร้อยละ 80 ปลอดภยั฿นชีวติละ

ชีวติละทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
57 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า       550,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง

ระหวางบา้นคุณบญัชา กันทะวงั ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงบา้นคุณยง฿ย วรพล น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 14 บา้นสันติพฒันา
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

58 ซอมซมถนน บา้นนายบญุธรรม พื่อ฿หป้ระชาชนมี ซอมซมถนน                 -       600,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
ตชะวงค์ ถึงนายมนตรี บญุสุข ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 14 บา้นสันติพฒันา คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
59 ปรับปรุงระบบประปา พื่อ฿หป้ระชาชน ปรับปรุงระบบประปา                 -                 -       450,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง

หมูที่ 14 บา้นสันติพฒันา มีน  าส าหรับอุปภค มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น
ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง
อยางพยีงพอ พยีงพอ

60 ซอมซมถนนข้างวดั (ล้องอ้อ) ด้านหนือพื่อ฿หป้ระชาชนมี ซอมซมถนน                 -                 -                 -       500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
หมูที่ 14 บา้นสันติพฒันา ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม

คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั

20



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

61 กอสร้างถนน ชื่อมสายสวนนายสมบรูณ์พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน    2,400,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
ค าชียงงิน ถึงสวนนายทรงพล วรรณภรีะถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 15 บา้น฿หมชัยกษม คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
62 ปรับปรุงรางระบายน  า (กอสร้างฝาปิดรางพื่อปอ้งกันอุบติัหตุ ปล่ียนฝารางระบายน  า                 -    1,500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีความ กองชาง

ระบายน  า) บ้านคุณบุญชู ศรีวิชัย, คุณสมบูรณ์ละปอ้งกันการอุดตัน มีความพงึพอ฿จ ปลอดภยั ละการ
นามอภินันท์, คุณสุพรรณ กันทะวัง, คุณนวมของรางระบายน  า ร้อยละ 80 ระบายน  า฿นหมูบา้น
ตຍะรังสี หมูที่ 15 บ้าน฿หมชัยกษม ดีขึ น

63 กอสร้างบอพกัน  า ละที่กรองน  าระบบพื่อ฿หป้ระชาชน กอสร้างบอพกัน  า ละ                 -                 -       700,000                 - ประชาชน ประชาชนมีน  า฿น กองชาง
ประปาภูขา หมูที่ 15 บา้น฿หมชัยกษมมีน  าส าหรับอุปภค ที่กรองน  า มีความพงึพอ฿จ การอุปภคละ฿ช้฿น

ละ฿ช้฿นการกษตร ร้อยละ 80 การกษตรอยาง
อยางพยีงพอ พยีงพอ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

64 กอสร้างทอหล่ียม พร้อมขยายเหลทางพื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างทอหล่ียมละ                 -                 -                 -       400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
ระหวางบา้นคุณฮือน ศรีวชิัย ถีง ถนนส าหรับการ ขยายถนน มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
บา้นคุณสุพรรณ กันทะวงั คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

หมูที่ 15 บา้น฿หมชัยกษม ละปลอดภยั ภยั
65 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า       500,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง

ซอย 2 จากปากซอย ถึงหอปอ้บา้น ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
หนองยาว฿ต้ ละชวงที่ค้างของอีกฝ่ัง น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 16 บา้นหนองยาว฿ต้

66 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -       650,000                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
ระหวางบา้นนายฐาปนีย์ สรรค์จริญ ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงสามยกบา้นผู้฿หญบา้นหนองยาว฿ต้น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 16 บา้นหนองยาว฿ต้
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

67 กอสร้างถนนบา้นหนองยาว฿ต้ ชื่อมตอพื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -    7,500,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
บา้นปางสัก ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 16 บา้นหนองยาว฿ต้ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
68 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า       750,000                 -                 -                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง

ระหวางบา้นนายยงยุทธ อุปกุล (ร้านซอมชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
รถ) ถึงสุดขอบล าหมือง น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 16 บา้นหนองยาว฿ต้

69 กอสร้างถนน ระหวางลานกีฬาชื่อม พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน       450,000                 -                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
มูลนิธฟิา้฿หม (บา้นจัดสรร) ถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 17 บา้นหนองยาวหนือ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

70 กอสร้างถนน ซอยวทิยาลัยการอาชีพ พื่อ฿หป้ระชาชนมี กอสร้างถนน                 -       450,000                 -                 - ประชาชน ประชาชนมีถนน กองชาง
ฝาง ตอจากถนนที่มีอยูล้วเปจนสุดสายถนนส าหรับการ มีความพงึพอ฿จ ส าหรับการคมนาคม
หมูที่ 17 บา้นหนองยาวหนือ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 80 ที่สะดวกละปลอด-

ละปลอดภยั ภยั
71 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -                 -       650,000                 - ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง

ระหวางบา้นคุณจันทร์ มหาพรม ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงอาคารอนกประสงค์ น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 17 บา้นหนองยาวหนือ

72 กอสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ พื่อระบายน  า฿น กอสร้างรางระบายน  า                 -                 -                 -       300,000 ประชาชน การระบาย฿นหมูบา้นกองชาง
ระหวางบา้นคุณบวัรวย พื นอินตຍะศรี ชวงฝนตก ละท า฿ห้ มีความพงึพอ฿จ ฿นชวงฝนตกดีขึ น
ถึงส่ียก น  าเมทวมขัง ร้อยละ 80 ละน  าเมทวมขัง
หมูที่ 17 บา้นหนองยาวหนือ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

73 ครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตสริมหลใกดยสริมผิวด้วย
 PARA ASPHALT CONCRETE 

หมูที่ 1 บา้นมสูนหลวง 

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

ถนน คสล.ดยสริมผิว
ด้วย PARA  ASPHALT 

CRETE ขนาดกว้าง 4.00 

มตร ยาว 240.00 มตร
 หนา 0.05  มตร หรือมี
พื นที่เมน้อยกวา 960.00

 ตารางมตร

             -       495,100                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

74 ครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสริม
หลใกละทอลอดหล่ียมคอนกรีต
สริมหลใก ชนิดหลายชองบบ 
RIGID FRAME ละทอลอด หมูที่ 2
 บา้นปางสัก

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน
พร้อมวางระบบการ
ระบายน  า

ถนน คสล. ละทอลอด
หล่ียม คสล. ชนดิ
หลายชองบบ RIGID 

FRAME ขนาดกว้าง 
4.00 มตร ยาว 52.00 

มตร 
 

                -       486,200                   -                   - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

75 ครงการกอสร้างถนนดินซีมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
หมูที่ 3 บา้นมสูนน้อย 

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 4.00 มตร
 ยาว 410.00 มตร
หรือมพีื นที่เมนอ้ยกวา 
1,640 ตารางมตร 

             -       490,800                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

76 ครงการกอสร้างถนนดินซีมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
หมูที่ 4 บา้นสันปา่ดง 

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 4.00 มตร 
 ยาว 410.00 มตร 
หรือมพีื นที่
เมนอ้ยกวา 1,640 

ตารางมตร 

             -       499,100                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

77 ครงการกอสร้างรางระบายน  ายาน
ชุมชน ชนิด ก-30                  

หมูที่ 5 บา้น ล้องอ้อ 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกว้าง 0.30 

มตร ลึก 0.30 

มตร ยาว 130 

มตร

             -       358,300                 -              - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

26



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

78 ครงการกอสร้างรางระบายน  ายาน
ชุมชน ชนิด ก-30 

หมูที่ 6 บา้นต้นส้าน 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกว้าง 0.30 

มตรลึก 0.30 

มตร ยาว 150 

มตร

             -       413,500                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

79 ครงการกอสร้างรางระบายน  ายาน
ชุมชน ชนิด ก-30 

หมูที่ 7 บา้นหนองยาว 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 0.30 

มตรลึก 0.30 มตร
ยาว 175 มตร

             -       482,400                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

80 ครงการกอสร้างรางระบายน  ายาน
ชุมชน ชนิด ก-30  หมูที่ 8 บา้น
นิคม:พชรเพฑูรย์

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 0.30 

มตร ลึก 0.30 มตร
 ยาว 82 มตร 

             -       226,000                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

27



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

81 ครงการกอสร้างรางระบายน  ายาน
ชุมชน ชนิด ก-30 หมูที่ 8 บา้นนิคม:

พชรเพฑูรย์ 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกว้าง 0.30 มตร 
ลึก 0.30 มตร ยาว 68

 มตร

             -       187,500                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

82 ครงการกอสร้างถนนดินซีมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
 หมูที่ 9 บา้นสันดินดง

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 4.00 

มตร ยาว 410.00 

มตร

             -       497,200                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

83 ครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตสริมหลใกดยสริมผิวด้วย 
PARA ASPHALT CONCRETE   

หมูที่ 10 บา้นสันมะฟอืง

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 4.00 

มตร ยาว 240.00 

มตร หนา 0.05 

มตร หรือมีพื นที่เม
น้อยกวา 960.00 

ตารางม

             -       495,400                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

84 ครงการกอสร้างรางสงน  า คอนกรีต
สริมหลใก ชนิดรางริน 
หมูที่ 11 บา้นสันปา่กีๆยะ

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 1.00 

มตร ลึก 1.05 มตร
 ยาว 120 มตร

             -       491,300                 -              - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

85 ครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสริม
หลใกภาย฿นหมูบา้น ( บบมี
รอยตอตามยาว ) หมูที่ 12 บา้นสัน
มะมวง 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 4.00 

มตร ยาว 170.00 

มตร หนา 0.15 

มตร หรือ มีพื นที่เม
น้อยกวา 680.00 

ตารางมตร 
เมมีเหลทาง 

             -       497,600                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

29



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

86 ครงการกอสร้างรางสงน  า คอนกรีต
สริมหลใก ชนิดรางริน 
หมูที่ 13 บา้น฿หมปง่ผา 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 1.00 

มตร ลึก 1.05 มตร 
  ยาว 84 มตร

             -       342,300              -                   - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

87 ครงการซอมสร้างถนนคอนกรีต
สริมหลใก ภาย฿นหมูบา้น ( บบมี
รอยตอตามยาว ) ละกอสร้างราง
ระบายน  ายาน ชุมชน ชนิด ก-30 

หมูที่ 14 บา้นสันติพฒันา 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 4.00  

มตร ยาว 50.00 

มตร หรือมีพื นที่เม
น้อยกวา 200.00 

ตารางมตร 

             -       480,600                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

88 ครงการกอสร้างรางระบายน  ายาน
ชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกวา้ง 0.30 

มตร ลึก 0.30 มตร ยาว 180 

มตร หมูที่ 15 บา้น฿หมชัยกษม 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 0.30 

มตร ลึก 0.30 มตร
 ยาว 180 มตร

             -       494,800                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

30



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานที่หมาะสมกับชุมชน
    1. ยุทธศาสตร์ด้านครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา

89 ครงการกอสร้างรางระบายน  ายาน
ชุมชน ชนิด ก-30 

หมูที่ 16 บา้นหนองยาว฿ต้ 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกวา้ง 0.30 

มตร ลึก 0.30 มตร
 ยาว 180 มตร

             -       496,500                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

90 ครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสริม
หลใก ภาย฿นหมูบา้น ( บบเมมีรอย
ตอตามยาว ) เมมีเหลทาง 
หมูที่ 17 บา้นหนองยาวหนือ 

พื่อปรัปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน
พร้อมวางระบบระบาย
น  า

ขนาดกว้าง 4.00 มตร
 ยาว 170.00 มตร 
หนา 0.15 มตร 
หรือ มพีื นที่เมนอ้ยกวา
 680.00 ตารางมตร 

             -       499,300                 -                 - อตัราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มี
ความพงึพอ฿จเม
นอ้ยกวา ร้อยะละ
 80

กองชาง

31



บบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ ชื่อมยง สร้างครือขาย การค้า การลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานพือ่รองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณละปทีี่ผานมา

13 ครงการกอสร้างมรุผาศพ หมูที่ 
13 บา้น฿หมปง่ผา

พื่อพฒันาอาคาร
สาธารณะประยชน฿์น
ชุมชน

( บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    800,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

14 ครงการซอมซมถนน สายจาก
บา้นนางบญุธรรม ตชะวงค์ 
ถึง นายมนตรี บญุสุข หมูที่ 14 

บา้นสันติพฒันา

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

( บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

15 ครงการกอสร้างรางระบายน  า สาย
จาก หน้าบา้นพอหลวงยงยุทธ ขัด
ศรี ถึง หน้ารงรียนบา้นต้นส้าน  
สนอดยระชาคม หมูที่ 15 บา้น
฿หมชัยกษม

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

( บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

5



บบ  ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับ ชื่อมยง สร้างครือขาย การค้า การลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาครงสร้างพื นฐานพือ่รองรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสร้างพื นฐาน
       1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

งบประมาณละปทีี่ผานมา

16 ครงการกอสร้างรางระบายน  า
พร้อมฝาปดิ ซอย 5 ด้านหนือ 
ตั งตปากซอยถึงทา้ยซอย หมูที่ 16

 บา้นหนองยาว฿ต้

พื่อปรับปรุงระบบการ
ระบายน  าภาย฿นชุมชน

ระยะทางประมาณ 
300 มตร 
(บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    750,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

17 ครงการกอสร้างถนน คสล. สาย
ติดล าหว้ยหนองยาว ตอจากดิมเป
จนสุดสาย หมูที่ 17 บา้นหนองยาว
หนือ

พื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคม฿นชุมชน฿ห้
ปลอดภยัเด้มาตรฐาน

( บบละขนาดรอ
การส ารวจ)

    500,000 อัตราสวนความพึง
พอ฿จของประชาชน
ผู้รับบริการ

ประชาชน
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอ฿จเมน้อยกวา
 ร้อยะละ 80

กองชาง

6



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

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

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

1 ครงการประชาคมหมูบา้นละ
ต าบลอบต.มสูน อ.ฝาง จ.ชียง฿หม

พื่อสร้างความ
ข้มขใงภาย฿นชุมชน
฿นพื นที่ทั ง ๑๗ 
หมูบา้น

ยาวชนละ
ประชาชนข้ารวม
กิจกรรมจ านวน 
2000 คน

ประชาชนข้ารวม
ประชาคมหมูบา้น
ละต าบล ร้อยละ
 80

ชุมชนมคีวาม
ข้มขใงทั ง ๑๗ 
หมูบา้น

งบประมาณ

32



บบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.2 ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 ครงการอบรม สัมมนา รณรงค์ พื่อ฿ห้ยาวชนละ ยาวชนละประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนข้ารวม ชุมชนมคีวามข้มขใงส านักปลัด
ปอ้งกันยาสพติด ประชาชนหางเกลจาก ข้ารวมกิจกรรม ประชาคมหมูบา้น ทั ง ๑๗ หมูบา้น

ยาสพติด จ านวน 1,0๐๐ คน ละต าบล 

ร้อยละ 80

2 ครงการปลูกจิตส านึกอุดมการณ์ พื่อสงสริม฿ห้ยาวชน ยาวชนละประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ยาวชนละประชาชนส านักปลัด
รักชาติ สร้างความปรองดอง ประชาชนตระหนักถึง ข้ารวมกิจกรรม จ านวนผู้ข้ารวม ตระหนกัถึงการมสีวน

สมานฉันท์ การมีสวนรวม฿นการ จ านวน 1,0๐๐ คน ครงการ รวม฿นการปกปอ้ง

ปกปอ้งสถาบนั พิ่มขึ น/30 สถาบนั
3 ครงการสงสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ พื่อ฿หผู้้สูงอายุเด้มี ผู้สูงอายุทั ง 17 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมกีจิกรรมท าส านักปลัด

ม. 1 - 17 กิจกรรมท ารวมกัน หมูบา้น มคุีณภาพชีวิต รวมกนั
ที่ดีพิ่มขึ น
ร้อยละ 80

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.2 ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รบัผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

4 ครงการพฒันาศักยภาพดใกละ พื่อสงสริมละพฒันา ดใกละยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ดใกละยาวชน ดใกละยาวชนเด้รับส านักปลัด
ยาวชนต าบลมสูน ศักยภาพดใกละ จ านวน 100 คน มคุีณภาพชิวิต การสงสริมละ

ยาวชน ที่ดีขึ น พฒันาศักยภาพ

ร้อยละ 80
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บบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.3 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการรณรงค์ความปลอดภยัละ พื่อปอ้งกันละลด ยาวชนละประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบุติัหตุทางถนน อบุติัหตุทางถนน฿น ส านักปลัด
ลดอุบติัหตุทางถนน อุบติัหตุทางถนน฿น ข้ารวมกิจกรรม ลดลงร้อยละ 80 ชวงทศกาล ละ

ชวงทศกาล ละ จ านวน 200 คน วันหยุดนกัขัติฤกษ์

วนัหยุดนักขัติฤกษ์ ลดลง

2 ครงการคา฿ช้จาย฿นการด านินการ พื่อสงสริมสนับสนุน ศูนย์ อปพร. เด้รับการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร. ศูนย์ อปพร. เด้รับการส านักปลัด
ของศูนย์ อปพร. กิจการของศูนย์ อปพร. สนับสนุน มศัีกยภาพพิ่ม สงสริมสนบัสนนุ

ขึ นร้อยละ 80

3 ครงการระบบการพทย์ฉุกฉิน พื่อชวยหลือประชาชนประชาชน฿นพื นที่ละ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของผู้รับบริการประชาชนผู้ประสบ ส านักปลัด
อบต.มสูน ที่ประสบหตุฉุกฉิน ที่ขอรับความชวยหลือ ที่เด้รับความ หตุฉุกฉินทกุราย

ชวยหลือ

พิ่มขึ น/20

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.3 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

4 ครงการซ้อมผนอุบติัหตุทางถนน พื่อตรียมความพร้อม พนักงานจ้าหน้าที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนกังาน จ้าหนา้ที่ พนกังาน จ้าหนา้ที่ ส านักปลัด
฿นการชวยหลือ ประชาชน฿นพื นที่ ประชาชน฿นพื นที่เด้ประชาชน฿นพื นที่เด้

ผู้ประสบหตุทางถนนนจ านวน 100 คน ซ้อมผนฯ อยางนอ้ยการตรียมความพร้อม

ปลีะ 2 ครั ง

5 ครงการจัดซื อคร่ืองหมาย พื่อจัดซื อคร่ืองหมาย จัดซื อคร่ืองหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบุติัหตุลดลง อบุติัหตุบนทอ้งถนนลดลงส านักปลัด
สัญญาณจราจร ติดตั งสัญญาณเฟ สัญญาณจราจรพื่อลด สัญญาณจราจร ร้อยละ 70

จราจร อุบติัหตุบนทอ้งถนน

6 ครงการจัดท านวกันเฟปา่ พื่อปน็คา฿ช้จาย฿น ประชาชน,อาสาสมัคร, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เฟปา่฿นพื นที่ ประชาชน,อาสาสมคัรส านักปลัด
ละอบรมด้านอัคคีภยั การรณรงค์฿นการจัดท าผู้น าชุมชน ลดลงร้อยละ 30 ผู้น าชุมชน เด้มคีวามรู้

นวเฟปา่ละอัคคีภยั ความข้า฿จกี่ยวกบั

เฟปา่ละอคัคีภยั
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.4 ผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการกีฬาประชาชนต าบลมสูน พื่อ฿หป้ระชาชนกิด ประชาชนข้ารวม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปญัหายาสพติด ประชาชนกิดความรักส านักปลัด
ต้านยาสพติดละสงสริมสุขภาพ ความรัก ความสามัคคี กิจกรรม จ านวน ลดลง ร้อยละ 80 ความสามัคคี ละ

ละหางเกลยาสพติด  1,0๐๐ คน หางเกลยาสพติด

2 ครงการจัดการขงขันกีฬาดใก พื่อ฿ห้ดใกละยาวชน ดใกละยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปญัหายาสพติด ดใกละยาวชนกิดส านักปลัด
ละยาวชนต าบลมสูนต้านภยั กิดความรัก สามัคคี ข้ารวมขงขันกีฬา ลดลง ร้อยละ 80 ความรัก สามัคคี ละ
ยาสพติด ละหางเกลยาสพติด จ านวน 1,๐๐๐ คน หางเกลยาสพติด

3 ครงการกีฬาผู้สูงอายุต าบลมสูน พื่อ฿หผู้้สูงอายุมี ผู้สูงอายุข้ารวมขงขัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ส านักปลัด
สุขภาพพลานามัยที่ กีฬา จ านวน 500 คน รางกายจิต฿จ พลานามัยที่สมบรูณ์
สมบรูณ์ขใงรง ขใงรง ร้อยละ 80ขใงรง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.4 ผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

4 ครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ พื่อ฿ห้กิดความสามัคคีบคุลากรทอ้งถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความ บคุลากรทอ้งถิ่น ส านักปลัด
฿นชุมชนละหนวยงาน จ านวน 100 คน พงึพอ฿จ ร้อยละ 80มีความสามัคคี
อปท. ทกุหง 

5 ครงการสงสริมการออกก าลังกาย พื่อ฿ห้ยาวชนละ ยาวชนละประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ยาวชนละประชาชนมีส านักปลัด
พื่อสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ ข้ารวมกิจกรรม พงึพอ฿จ ร้อยละ 80สุขภาพขใงรง

ขใงรง จ านวน 1,000 คน
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.5 ผนงานสังคมสงคราะห์

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการสงสริมคุณภาพชีวติผู้พกิาร พื่อ฿หผู้้พกิารมีคุณภาพผู้พกิารทั ง ๑๗ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พกิาร ผู้พกิารมีคุณภาพ ส านักปลัด
ม. 1 - 17 ชีวติที่ดีขึ น หมูบา้น มีคุณภาพชีวติ ชีวติที่ดีขึ น

ที่ดีพิ่มขึ น
ร้อยละ 80

2 อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ พื่อสงสริมสถาบนั ประชาชน ยาวชน        30,000 ประชาชน สถาบนัครอบครัวมี ส านักปลัด
ศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลมสูน ครอบครัว฿ห้ข้มขใง ข้ารวมกิจกรรม มคีวามพงึพอ฿จ ความรัก ความข้า฿จ

จ านวน 100 คน ร้อยละ 80

3 อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ พื่อสนับสนุนกิจการ กลุมสตรีมบา้นต าบล        30,000 ประชาชน กลุมสตรี มบา้นเด้ ส านักปลัด
กลุมสตรีต าบลมสูน ตามครงการ ของกลุมสตรีต าบล มสูน จ านวน ๑๗ มคีวามพงึพอ฿จ พฒันาศักยภาพของ

พฒันาศักยภาพสตรี มสูน หมูบา้น ร้อยละ 80 ตนองท า฿ห้กดิ

ประยชนต์อชุมชน

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

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

       30,000        30,000        30,000        30,000
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.6 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการจ้างนักรียน นักศึกษา พื่อสร้างรายเด้฿หก้ับ นักรียน นักศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นกัรียน นกัศึกษา นกัรียน นกัศึกษามี กองการศึกษา

฿นชวงปดิภาครียน นักรียน นักศึกษา฿น ข้ารวมกิจกรรม มคีวามพงึพอ฿จ รายเด้฿นชวงปดิภาค

ชวงปดิภาครียน จ านวน ๒๐๐ คน ร้อยละ 80 รียน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.7 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการพฒันาศักยภาพกลุมจิตอาสา พื่อสงสริม สนับสนุน กลุมจิตอาสา ข้ารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมจิตอาสา กลุมจิตอาสาเด้รับ กองสาธารณสุข

การพฒันาศักยภาพ กิจกรรม จ านวน มศัีกยภาพ฿นการ การสงสริมสนบัสนนุ

ของกลุมจิตอาสา 200 คน ท างานพิ่มขึ น การพฒันาศักยภาพ

ร้อยละ 80

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตละสังคม
       2.8 ผนงานงบกลาง

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการบี ยยังชีพผู้สูงอายุต าบล พื่อ฿หผู้้สูงอายุมี ผู้สูงอายุที่ขึ นทะบยีน 17,377,200 17,377,200 17,377,200 17,377,200 17,377,200 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมคุีณภาพ ส านักปลัด
มสูน คุณภาพชีวติที่ดีขึ น รับบี ยยังชีพผู้สูงอายุ มคุีณภาพชีวิต ชีวิตที่ดีขึ น

ที่ดีพิ่มขึ น

ร้อยละ 80

2 ครงการบี ยยังชีพผู้พกิารต าบล พื่อ฿หผู้้พกิารมี ผู้พกิารที่ขึ นทะบยีน 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 ผู้พกิาร ผู้พกิารมคุีณภาพชีวิตส านักปลัด
มสูน คุณภาพชีวติที่ดีขึ น รับบี ยยังชีพผู้พกิาร มคุีณภาพชีวิต ที่ดีขึ น

ที่ดีพิ่มขึ น

ร้อยละ 80

3 ครงการบี ยยังชีพผู้ติดชื อต าบล พื่อ฿หผู้้ติดชื อมี ผู้ติดชื อที่ขึ นทะบยีน 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 ผู้ติดชื อ ผู้ติดชื อมคุีณภาพชีวิตส านักปลัด
มสูน คุณภาพชีวติที่ดีขึ น รับบี ยยังชีพผู้ติดชื อ มคุีณภาพชีวิต ที่ดีขึ น

ที่ดีพิ่มขึ น

ร้อยละ 80

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาศรษฐกิจละการทองทีย่ว
    3. ยุทธศาสตร์ด้านศรษฐกิจ
       3.1 ผนงานสร้างความข้มขใงของชุมชน

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการสงสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ พื่อ฿หป้ระชาชนมอีาชีพ กลุมอาชีพ ทั ง 17 70,000 70,000 70,000 70,000 30,000 กลุมอาชีพที่เด้รับการ ประชาชนมอีาชีพสริมส านักปลัด
สริมพิ่มรายเด้฿ห้ก หมูบา้น สนับสนุนมีความ พิ่มรายเด้฿ห้ก

ครอบครัว พึงพอ฿จ ร้อยละ 80 ครอบครัว

มีความพึงพอ฿จ
2 ครงการอบรมจ าหนายผลิตภณัฑ์

สินค้าออนเลน์
พื่อ฿หค้วามรู้ก
ประชาชน฿นการขยาย
ชองทางการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

กลุมอาชีพ ทั ง 17  

หมูบา้น
     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ความพึงพอ฿จของ

ผู้รับบริการ เมน้อย
กวา ร้อยละ 30

ประชาชนกลุม
อาชีพเด้รับ
ความรู้฿นการ
สร้างชองทาง
การตลาด

ส านักปลัด

3 ครงการอบรมพฒันาบรรจุภณัฑ์ พื่อ฿หค้วามรู้กี่ยวกบั
การพฒันาบรรจุภณัฑ์
฿ห้กกลุมอาชี

กลุมอาชีพ ทั ง 17 

หมูบา้น
       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ความพึงพอ฿จของ

ผู้รับบริการ เมน้อย
กวา ร้อยละ 30

ประชาชนกลุม
อาชีพเด้รับ
ความรู้฿นการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์

ส านักปลัด

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา
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ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาศรษฐกิจอยางสมดุลละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาศรษฐกิจละการทองทีย่ว
    3. ยุทธศาสตร์ด้านศรษฐกิจ
       3.2 ผนงานการกษตร

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 ครงการศูนย์บริการละถายทอด พื่อปน็คาอ านวยการ ฐานข้อมูลกี่ยวกับ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชน฿นต าบลมสูนส านักปลัด
ทคนลยีทางการกษตรต าบล ละคา฿ช้จายของ การกษตรบบ มคีวามพงึพอ฿จ เด้รับบริการด้านข้อมลู

จ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ศรษฐกิจพอพยีง ร้อยละ 80 กี่ยวกบัการกษตรบบ

฿นการรวบรวมองค์ ตามนวพระราชด าริฯ ศรษฐกจิพอพยีงตาม

ความรู้ด้านการกษตร ที่สมบรูณ์ นวพระราชด าริฯ  

บบศรษฐกิจพอพยีง ที่สมบรูณ์

2 ครงการสงสริมประชาชน฿นการ พื่อสงสริม฿หป้ระชาชนประชาชนข้ารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมกีารด ารงชีวิตส านักปลัด
ด ารงชีวติตามนวศรษฐกิจ มีการด ารงชีวติตามนวกิจกรรม จ านวน  มคีวามพงึพอ฿จ ตามนวศรษฐกจิ

พอพยีง ศรษฐกิจพอพยีง 1,000 ครัวรือน ร้อยละ 80 พอพยีง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณละปทีี่ผานมา
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.1 ผนงานบริหารงานทัว่เป

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการคา฿ช้จายของศูนย์ข้อมูล พื่อ฿ห้ยาวชนละ ยาวชนละประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ยาวชนละประชาชนส านักปลัด
ขาวสาร อบต.มสูน ประชาชนมีหลง ทั ง 17 หมูบา้น มคีวามพงึพอ฿จ มีหลงส าหรับค้นคว้า

ส าหรับค้นควา้หา ร้อยละ 80 ความรู้ ข้อมลูขาวสาร

ความรู้ข้อมูลขาวสาร

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการคา฿ช้จายตาม พื่อ฿ห้ยาวชนละ จัดซื อส่ือส่ิงพมิพ์ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชน ยาวชนละประชาชนกองการศึกษาฯ

ครงการจัดซื อส่ือส่ิงพมิพ์ ประชาชนเด้มีส่ือ฿น จ านวน ๑๗ หมูบา้น มีความพงึพอ฿จ เด้มีส่ือ฿นการรับรู้
การรับรู้ข้อมูลขาวสาร  ละ สนง. อบต. ร้อยละ 80 ข้อมูลขาวสาร

2 ครงการจัดการอบรม฿หค้วามรู้ พื่อ฿หค้รูละผู้ปกครองผู้ปกครองข้ารวม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครูละ ครูละผู้ปกครองมกีองการศึกษาฯ

กคณะกรรมการศูนย์พฒันา มีทศันคติที่ตรงกัน กิจกรรม จ านวน ผู้ปกครองมี ทศันคติที่ตรงกัน
ดใกลใกละผู้ปกครองร่ือง 200 คน ทศันคติตรงกัน
ศูนย์พฒันาดใกลใก ร้อยละ 80

3 ครงการหนูน้อย฿ส฿จสุขภาพ พื่อ฿หน้ักรียนมีสุขภาพศูนยพฒันาดใกลใก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักรียน นักรียนมีสุขภาพหงือกกองการศึกษาฯ

ชองปาก หงือกละฟนัที่ดี จ านวน ๔ หง มีสุขภาพชองปาก ละฟนัที่ดี
ดีขึ น ร้อยละ 80

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

4 ครงการสริมสร้างรงจูง฿จ พื่อปน็ขวญั ก าลัง฿จ ศูนย์พฒันาดใกลใก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้ปกครอง ดใกปฐมวยัมีขวญักองการศึกษาฯ
฿ฝ่สัมฤทธิ์ดใกปฐมวยั ฿นการรียน ละรงรียน ละนักรียน ก าลัง฿จ฿นการรียน

บา้นล้องอ้อ มีความพงึพอ
พิ่มขึ น

ร้อยละ 80

5 ครงการอบรมบคุลากรทางการ พื่อพฒันาทกัษะก บคุลากรทางการศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บคุลากรทาง บคุลากรทางการศึกษากองการศึกษาฯ
ศึกษาของรงรียนละศูนย์ บคุลากรทางการศึกษา จ านวน ๓๐ คน การศึกษามี ของรงรียน ละศูนย์
พฒันาดใกลใก ของรงรียน ละศูนย์ ประสิทธภิาพ พฒันาดใกลใกเด้รับการ

พฒันาดใกลใก พิ่มขึ น พฒันาทกัษะ
ร้อยละ 80
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

6 ครงการอบรมข้าคายทกัษะชีวติ พื่อฝึกฝนทกัษะชีวติกดใกละยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปกครอง, ดใกละยาวชนเด้รับกองการศึกษาฯ
ดใกละยาวชน ดใกละยาวชน ข้ารวมกิจกรรม  ดใกละยาวชน ฝึกฝนด้านทกัษะชีวติ

฿น ต.มสูน จ านวน 300 คน มีความพงึพอ฿จ
พิ่มขึ น

ร้อยละ 80

7 ครงการขงขันทกัษะทาง พื่อสริมสร้างทกัษะทางดใกละยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 10,000 ดใกนักรียน ดใกละยาวชนมีทกัษะกองการศึกษาฯ
วชิาการของดใกละยาวชน วชิาการของดใกละ ข้ารวมกิจกรรม  มีทกัษะทาง ทางวชิาการ

ยาวชน จ านวน 100 คน วชิาการพิ่มขึ น
ร้อยละ 80
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

8 ครงการวนัดใกหงชาติ พื่อ฿หค้วามส าคัญกับ ดใกข้ารวมกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครองละ ดใกติบตปน็ยาวชนกองการศึกษาฯ
อบต. มสูน การติบตปน็ยาวชน จ านวน ๑,๐๐๐ คน ดใกนักรียน ที่ดี

ที่ดีของดใก มีความพงึพอ฿จ
พิ่มขึ น

ร้อยละ 80

9 ครงการสริมสร้างทกัษะทาง พื่อสริมสร้างทกัษะ นักรียนรงรียนบา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดใกนักรียน นักรียนมีทกัษะทางกองการศึกษาฯ
วชิาการของดใกละยาวชน ทางวชิาการของดใก ล้องอ้อ มีทกัษะทาง วชิาการพิ่มขึ น

ละยาวชน จ านวน 100 คน วชิาการพิ่มขึ น
ร้อยละ 80
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

10 ครงการวนัส าคัญประจ าปี พื่อสงสริม฿หรั้กรียนเด้นักรียนรงรียนบา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นกัรียนมคีวาม นกัรียนเด้จัดกจิกรรม฿นกองการศึกษาฯ

ตระหนักถึงความส าคัญล้องอ้อ จ านวน ตระหนกัถึงความ วันส าคัญตางโ

฿นวนัส าคัญตางโ 100 คน ส าคัญ฿นวันส าคัญ

ตางโ พิ่มขึ น

ร้อยละ 80

11 ครงการข้าคายพกัรมลูกสือ พื่อสงสริมกิจการ นักรียนรงรียนบา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองละ นกัรียนเด้รับการปลูกฝังกองการศึกษาฯ

ระดับประถมศึกษา ลูกสือ฿นรงรียน ล้องอ้อ นกัรียนมคีวาม คานยิมของความซ่ือสัตย์

บา้นล้องอ้อ จ านวน 100 คน พงึพอ฿จพิ่มขึ น ละความสียสละ

ร้อยละ 80

12 ครงการจัดการอบรม฿หค้วามรู้ พื่อ฿หค้รูละผู้ปกครองผู้ปกครองข้ารวม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองละ ครูละผู้ปกครองมี กองการศึกษาฯ

กคณะกรรมการสถานศึกษาละ มีทศันคติที่ตรงกัน กิจกรรม จ านวน นกัรียนมคีวาม ทศันคติที่ตรงกนั

ผู้ปกครองนักรียนรงรียนบา้น 100 คน พงึพอ฿จพิ่มขึ น

ล้องอ้อ ร้อยละ 80
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

13 ครงการศึกษาดูงาน ละทศัน- พื่อ฿หน้ักรียนกิด นักรียนรงรียนบา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นกัรียนมี นกัรียนเด้รับความรู้กองการศึกษาฯ

ศึกษาจากหลงรียนรู้ภายนอก มุมมองวสัิยทศัน์฿น ล้องอ้อ จ านวน วิสัยทศัน์พิ่มขึ น ฿หมละมคีวามคิด

ของรงรียนบา้นล้องอ้อ ด้านตางโ 100 คน ร้อยละ 80 ริร่ิมสร้างสรรค์

14 ครงการสนับสนุนคา฿ช้จายการ พื่อสนับสนุนงบประมาณรงรียนบา้นล้องอ้อ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รงรียน สถานศึกษาเด้รับการกองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ฿นการบริหารสถานศึกษา มงีบประมาณ สนบัสนนุงบประมาณ

ทั งด้านผู้สอน หลักสูตร ฿นการบริหาร ฿นการบริหารทั งด้าน

ละผู้รียน ครบทั ง 3 ด้าน ผู้สอน หลักสูตร ละ

ผู้รียน
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

15 ครงการพฒันาครูผู้ดูลดใก/ พื่อพฒันาทกัษะก ครูผู้ดูลดใก/ผู้ดูลดใก 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 ครูผู้ดูลดใก/ ครูผู้ดูลดใก/ผู้ดูลดใกกองการศึกษาฯ

ผู้ดูลดใกของศูนย์พฒันาดใกลใก ครูผู้ดูลดใก/ผู้ดูลดใกของศูนย์พฒันาดใกลใก ผู้ดูลดใกของ ของศูนย์พฒันาดใกลใก

ของศูนย์พฒันาดใกลใก จ านวน 13 คน ศพด. เด้รับการ เด้รับการพฒันาทกัษะ

พฒันา

ร้อยละ 80

16 ครงการสงสริมกิจกรรมรักการ พื่อสงสริม฿หน้ักรียน นักรียนรงรียนบา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นกัรียนมี นกัรียนมนีสัิยรัก กองการศึกษาฯ

อาน฿นสถานศึกษา มีนิสัยรักการอาน ล้องอ้อ นสัิย การอาน

จ านวน 100 คน รักการอาน

ร้อยละ 80

17 ครงการจัดท าศูนย์การรียนรู้ พื่อ฿ห้รงรียนมีศูนย์ จัดท าศูนย์การรียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครองละ รงรียนมศูีนย์ กองการศึกษาฯ

ส าหรับดใกปฐมวยั฿นสถานศึกษา การรียนรู้ส าหรับ ส าหรับดใกปฐมวยั นกัรียนมคีวาม การรียนรู้ส าหรับ

ดใกปฐมวยั พงึพอ฿จพิ่มขึ น ดใกปฐมวัย

ร้อยละ 80
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บบ ผ.02   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.2 ผนงานการศึกษา

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

18 ครงการกอสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาดใกลใกบ้านสันมะมวง

พือ่สามารถ
฿ห้บริการการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ครอบคุลมพื นที่

อาคาร ศพด.

มาตรฐาน จ านวน
 1 หลัง

-             -             -             1,200,000 -             ผู้ปกครองละ
นักรียนสามารถ
ข้าถึงบริการ
ร้อยละ 80

สามารถ
จัดบริการ
การศึกษา
ปฐมวยัเด้ตาม
มาตรฐาน

กองชาง

19 อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ 
รงรียน฿นขตรับผิดชอบของ อบต.

มสูน

พื่ออุดหนุน
คาอาหารกลางวนั
฿ห้กรงรียน฿น
สังกัด สพฐ. เด้รับ
การอุดหนุน
คาอาหารกลางวนั

รงรียน จ านวน 6 

หง
   4,120,000    4,120,000    4,120,000    4,120,000    4,120,000 รงรียนเด้รับ

การอุดหนุน
ครบทกุรงรียน

รงรียน฿น
สังกัด สพฐ.฿น
ขตรับผิดชอบ
ของ อบต.มสูน
 เด้รับการ
อุดหนุน
คาอาหาร

กอง
การศึกษาฯ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.3 ผนงานศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 ครงการรดน  าด าหวัผู้สูงอายุ พื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนข้ารวม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอดกองการศึกษาฯ

ละประพณีปี๋฿หมมือง ทอ้งถิ่น ศาสนา กิจกรรม จ านวน มีความพึงพอ฿จ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ละวฒันธรรม 1,500 คน ร้อยละ 80 ประพณี  ละ

อันดีงาม วัฒนธรรมที่ดีงาม

2 ครงการสืบสานประพณียี่ปง็ พื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนข้ารวม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอดกองการศึกษาฯ

ทอ้งถิ่น ศาสนา กิจกรรม จ านวน มีความพึงพอ฿จ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ละวฒันธรรมอันดีงาม2,500 คน ร้อยละ 80 ประพณี  ละ

วัฒนธรรมที่ดีงาม

3 ครงการประพณีข้าพรรษา พื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนข้ารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอดกองการศึกษาฯ

ละพธิทีางศาสนา ทอ้งถิ่น ศาสนา กิจกรรม จ านวน มีความพึงพอ฿จ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ละวฒันธรรมอันดีงาม1,500 คน ร้อยละ 80 ประพณี  ละ

วัฒนธรรมที่ดีงาม

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาร
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.3 ผนงานศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รบัผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาร

4 ครงการจัดงานวนัรัฐพธิี พื่อถวายความจงรัก ประชาชนข้ารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความจงรักกองการศึกษาฯ
ภกัดีตอสถาบนั กิจกรรม จ านวน มีความพงึพอ฿จ ภกัดีตอสถาบนั

1,500 คน ร้อยละ 80

5 ครงการอบรมจริยธรรมละ พื่อ฿ห้ยาวชน฿นต าบล ยาวชนชนข้ารวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ยาวชนต าบลมสูนกองการศึกษาฯ
ศีลธรรมของยาวชนละอบรม มีคุณธรรมประจ า฿จ กิจกรรม จ านวน มีความพงึพอ฿จ มีคุณธรรม
กี่ยวกับยาสพติดของยาวชน 100 คน ร้อยละ 80

6 ครงการสืบสานอนุรักษว์ฒันธรรม พื่อสืบทอดภมูิปญัญา ประชาชนข้ารวม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชน ยาวชนกองการศึกษาฯ
ประพณีทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น ศาสนา ละ กิจกรรม จ านวน มีความพงึพอ฿จ เด้รวมสืบสาน

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การสร้างสังคมหงวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ละพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
       4.3 ผนงานศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รบัผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาร

7 ครงการจัดฝึกอบรมดใกละ
ยาวชน฿นการอนุรักษ์สืบสาน 
 อักษรพื นมืองล้านนา

พือ่สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม
฿ห้คงอยูคูสังคม

ดใกละยาวชน
เด้รับความรู้จาก
ปราชญ์ผู้ทรงภูมิ

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ความพงึพอ฿จ
ของผู้รับบริการเม
นอ้ยกวาร้อยละ 70

ดใกละยาวชนมี
อกาสข้าถึง
บริการความรู้
กี่ยวกบัการ
อนรัุกษว์ัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ละส่ิงวดล้อมพือ่ป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
       5.1 ผนงานการกษตร

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการอนุรักษ ์ปอ้งกัน ดูลรักษา พื่อ฿หป้ระชาชนเด้ ประชาชนข้ารวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนเด้ชวยกัน กองสาธารณสุขฯ

ปา่เม้ , ปา่ต้นน  า ชวยกันอนุรักษพ์ื นที่ปา่ ครงการ จ านวน มีความพึงพอ฿จ อนุรักษ์พื นที่ป่า฿ห้

฿หอุ้ดมสมบรูณ์ 2,000  คน ร้อยละ 80 อุดมสมบูรณ์

2 ครงการบ ารุงซอมซมหมืองฝาย พื่อปรับปรุงละรักษา บ ารุง ซอมซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน หมืองฝาย฿นพื นที่ กองสาธารณสุขฯ

หมืองฝาย฿นพื นที่฿หอ้ยูหมืองฝาย มีความพึงพอ฿จ ต าบลมสูนอยู฿น

฿นสภาพดี ร้อยละ 80 สภาพที่ดีละพร้อมที่

จะรองรับน  าอยาง

พียงพอ

3 ครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
นืไองมาจากพระราชด าริ

พืไอส ารวจฐานขຌอมูล
ละอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชื

ประชาชนมีสวนรวม
ทัๅง 17 หมูบຌาน

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       รຌอยละของ
ประชาชนทีไมสีวน
รวม

สามารถ฿ชຌ
ประยชนจ์าก
พนัธุกรรมชือยาง
ยัไงยืน

ส านกัปลัด

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ละส่ิงวดล้อมพือ่ป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
       5.2 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการปอ้งกันละก้เข พื่อ฿หป้ระชาชนงดผา หมูบา้นที่ข้ารวม 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชน ประชาชนเมผาขยะ กองสาธารณสุข

มลพษิทางอากาศ ขยะ วสัดุหลือ฿ช/้ทิ ง กิจกรรม จ านวน  มีความพงึพอ฿จ ละศษวัสดุทางการ

ทางการกษตร 17 หมูบา้น ร้อยละ 80 กษตร

2 ครงการสงสริมการผลิตละ฿ช้ พื่อสงสริม฿หท้กุ ประชาชนทั ง ๑๗ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ของสีย฿น ทุกหมูบ้าน฿นต าบล กองสาธารณสุข

พลังงานทดทนจากของสีย หมูบา้น฿นต าบลมสูน หมูบา้น ส านักงาน ชุมชนลดลง มสูนมีการ฿ช้พลังงาน

ขยะชุมชน มีการ฿ช้พลังงาน อบต.มสูน ร้อยละ 50 ทดทน

ทดทน
3 ครงการท าดีพื่อผนดินชุมชน พื่อสงสริมสนับสนุน ประชาชนทั ง ๑๗ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนขยะ ทุกหมูบ้าน฿นต าบล กองสาธารณสุข

ปลอดขยะ (Zero west) ฿หป้ระชาชนตละ หมูบา้น ส านักงาน ฿นชุมชนลดลง มสูนมีการคัดยกขยะ

ครัวรือนมีการคัดยก อบต.มสูน ร้อยละ 50

ขยะ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ละส่ิงวดล้อมพือ่ป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
       5.2 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

4 ครงการทดสอบคุณภาพน  าประปา พื่อประชาชน฿นต าบล ทดสอบคุณภาพน  า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชน฿นต าบลกองสาธารณสุข

มสูนเด้มีน  าสะอาด มีความพงึพอ฿จ มสูนเด้มีน  าสะอาด
มีมาตรฐาน฿นการอุปภค ร้อยละ 80 มีมาตรฐาน฿นการอุปภค
บริภค บริภค

59



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ละส่ิงวดล้อมพือ่ป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงวดล้อม
       5.3 ผนงานคหะละชุมชน

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 ครงการกอสร้างตาผาขยะละ พื่อ฿หป้ระชาชน฿น กอสร้างตาผาขยะ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน ประชาชนมีจิตส านึกกองสาธารณสุขฯ

รงคัดยกขยะ ต าบลมสูน รักษา ละรงคัดยกขยะ มีความพงึพอ฿จ ฿นการรักษาความ
ส่ิงวดล้อม จ านวน ๑ หง ร้อยละ 80 สะอาด

2 ครงการคาบริการก าจัดขยะ พื่อรักษาความสะอาด บอขยะทศบาลต าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พื นที่฿นต าบล ประชาชนมีจิตส านึกกองสาธารณสุขฯ

ละส่ิงวดล้อมภาย฿น วยีงฝาง มสูนมีความ ฿นการรักษาความ
ต าบล สะอาดพิ่มขึ น สะอาด

ร้อยละ 80

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

60



 บบ ผ.02  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.2  ผนงานงบกลาง

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลัก

1 สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ พื่อ฿หป้ระชาชน฿น ประชาชน฿นต าบล 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ประชาชน ประชาชน฿นต าบล กองสาธารณสุข

ตามครงการ สปสช. ต าบลมีสุขภาพดี มสูนข้ารวมครงการ มคีวามพงึพอ฿จ มสูนมพีลานามยัที่

ถ้วนหน้า กองทนุหลักประกัน ร้อยละ 80 สมบรูณ์ขใงรง

สุขภาพ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

1 ครงการรณรงค์ละปอ้งกันรค พื่อปอ้งกันละควบคุม .ด านินการฉีดวคัซีน 30,000 130,000 130,000 130,000 130,000 สุนัขละมว ร้อยละ 60 ประชากรกองสาธารณสุขฯ

พษิสุนัขบา้ รคพษิสุนัขบา้ กสุนัข ละมว฿น เด้รับการฉีด สุนัข มวเด้รับการฉีด

ขตอบต. อยางน้อย วัคซีนร้อยละ 60 วัคซีนรคพิษสุนัขบ้า

ร้อยละ 60

2 ครงการปอ้งกันละควบคุม พื่อลดการปว่ยด้วย ประชาชนข้ารวม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ป่วย ประชาชนรวมมือ฿น กองสาธารณสุขฯ

รคติดตอละเมติดตอ รคตางโ พื่อ฿ห้ กิจกรรม จ านวน รคเข้ลือด ดูลบ้านรือนของตน

ประชาชนมีสวนรวม฿น 17 หมูบา้น ลดลง อัตราการป่วยด้วยรค

การปอ้งกันละควบคุม ร้อยละ 80 ตางโ ลดลง/เมมี

3 ครงการอบรม฿หค้วามรู้ พื่อสร้างความรู้ ความ ผู้ประกอบการ฿นขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีความกองสาธารณสุขฯ

ผู้ประกอบการ ข้า฿จร่ือง พรบ.สธ.ฯ ต าบลมสูน มีความรู้ ร่ือง รู้ ความข้า฿จ ละ

ควบคุมกิจการที่ปน็ จ านวน  17 หมูบา้น พรบ.สธ.ฯ เด้รับอนุญาต฿ห้ประกอบ

อันตรายตอสุขภาพ ร้อยละ 80 กิจการตาม พรบ.

ปอ้งกันหตุร าคาญ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

4 ครงการพฒันาศักยภาพ พื่อ฿ห ้อสม. ฿นหมูบา้นอสม.,จนท.สาธารณสุข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อสม. มีความรู้ อสม. มีความรู้ กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความชี่ยวชาญข้ารวมกิจกรรม ความชี่ยวชาญ ความชี่ยวชาญ

จ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านสุขภาพอนามัย จ านวน ๓50 คน ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพอนามัย

อนามัย

ร้อยละ 80

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 1 บา้นมสูนหลวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการผู้สูงวยั฿ส฿จ
สุขภาพ ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการดูล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั งตรวจคัดกรอง
บื องต้น

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 230

 คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
อยางถูกหลักวิชา

6,670       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 1 บา้นมสูนหลวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการกนน าสตรี
บา้นมสูนหลวง฿ส฿จ ปอ้งกันภยั
มะรใงต้านม ป ี2561

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

กนน าประชาชนกลุม
สตรี จ านวนเมนอ้ยกวา
 65 คน เด้รับความรู้
ละการตรวจหามะรใง
ต้านมอยางถูกหลักวิชา

9,155       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุม
ส่ียงมะรใงต้านม
เด้รับบริการ฿น
อัตราสวน เมน้อย
กวาร้อยละ 30 

ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 1 บา้นมสูนหลวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการสงสริมละฝ้า
ระวงัรคขาดสารเออดีน ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชน฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 47 

คน เด้รับความรู้ร่ือง
สารเออดีน

4,175       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด านินงานครงการผู้สูงวยั฿ส฿จ
สุขภาพ ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการดูล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั งตรวจคัดกรอง
บื องต้น

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 158

 คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
อยางถูกหลักวิชา

6,582       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด านินงานครงการกนน าสตรี
บา้นปางสัก฿ส฿จ ปอ้งกันภยัมะรใง
ต้านม ป ี2561

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

กนน าประชาชนกลุม
สตรี จ านวนเมนอ้ยกวา
 65 คน เด้รับความรู้
ละการตรวจหามะรใง
ต้านมอยางถูกหลักวิชา

9,168       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุม
ส่ียงมะรใงต้านม
เด้รับบริการ฿น
อัตราสวน เมน้อย
กวาร้อยละ 30 

ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

64



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด านินงานครงการสงสริมละฝ้า
ระวงัรคขาดสารเออดีน ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชน฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 50 

คน เด้รับความรู้ร่ือง
สารเออดีน

4,250       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 3 บา้นมสูนน้อย ส าหรับการ
ด านินงานครงการอบรมการ
รียนรู้หลักการปฐมพยาบาลบื องต้น

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการปฐม
พยาบาลบื องต้น฿ห้ก
ประชาชน

ประชาชน จ านวนเม
นอ้ยกวา 56 คน เด้รับ
ความรู้กี่ยวกบัการ
ปฐมพยาบาลบื องต้น
อยางถูกหลักวิชา

9,050       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 3 บา้นมสูนน้อย ส าหรับการ
ด านินงานครงการสตรีบา้นมสูน
น้อยยุค฿หม รู้ทนัรคร้าย ฿ส฿จ
มะรใงต้านม

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

อสม จ านวนเมนอ้ย
กวา 31 คน สตรี 
จ านวนเมนอ้ยกวา
(ชวงอายุ30-70) 29 

คนเด้รับความรู้ละ
การตรวจหามะรใงต้า
นมอยางถูกหลักวิชา

3,450       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุม
ส่ียงมะรใงต้านม
เด้รับบริการ฿น
อัตราสวน เมน้อย
กวาร้อยละ 30 

ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 3 บา้นมสูนน้อย ส าหรับการ
ด านินงานครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอ้งกันละก้เขปญัหายา
สพติดบา้นมสูนน้อย

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
ก้เขปญัหายาสพติด
฿นชุมชน฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชนกลุมยาวชน
 จ านวนเมนอ้ยกวา 50

 คน เด้รับความรู้
กี่ยวกบัการปอ้งกนั
กเ้ขปญัหายาสพติด
฿นชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 4 บา้นสันปา่ดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการสตรีบา้นสันปา่
ดงยุค฿หม รู้ทนัรคภยั ฿ส฿จมะรใง
ต้านม

ถายทอดความรู้
฿ห้กประชาชน
กี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะรใงต้านม

อสม. จ านวน 26 คน 
สตรีชวงอายุ 30-70 ป ี
จ านวน 34 คน เด้รับ
ความรู้การตรวจคัด
กรองมะรใงต้านม

3,450       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนละ
ผู้น าเด้รับบริการ
฿นอตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 4 บา้นสันปา่ดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอ้งกันละก้เขปญัหายา
สพติดบา้นสันปา่ดง

ถายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึก฿นการ
ปอ้งกันละก้เข
ปญัหายาสพติด฿น
ชุมชน

ประชาชนกลุมยาวชน
 จ านวนเมนอ้ยกวา 40

 คน เด้รับความรู้ละมี
สวนรวม฿นการปอ้งกนั
กเ้ขปญัหายาสพติด

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 4 บา้นสันปา่ดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการอบรมการ
รียนรู้หลักการปฐมพยาบาลบื องต้น

ถายทอดความรู้
฿ห้กประชาชน
กี่ยวกับการปฐม
พยาบาลบื องต้น

อสม. จ านวน 26 คน 
ประชาชนทั่วเป 20 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
เด้รับความรู้ละการ
ปฐมพยาบาลบื องต้น

9,050       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด านินงานครงการผู้สูงวยั฿ส฿จ
สุขภาพ ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการดูล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั งตรวจคัดกรอง
บื องต้น

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 95 

คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
อยางถูกหลักวิชา

4,780       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด านินงานครงการกนน าสตรี
บา้นล้องอ้อ฿ส฿จ ปอ้งกันภยัมะรใง
ต้านม ป ี2561

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

กนน าประชาชนกลุม
สตรี จ านวนเมนอ้ยกวา
 77 คน เด้รับความรู้
ละการตรวจหามะรใง
ต้านมอยางถูกหลักวิชา

10,470     -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุม
ส่ียงมะรใงต้านม
เด้รับบริการ฿น
อัตราสวน เมน้อย
กวาร้อยละ 30 

ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด านินงานครงการสงสริมละฝ้า
ระวงัปอ้งกันรคขาดสารเออดีน ปี
 2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชน฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 70 

คน เด้รับความรู้ร่ือง
สารเออดีน

4,750       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด านินงานครงการสตรีบา้นต้นส้า
นยุค฿หม รู้ทนัรคภยั ฿ส฿จมะรใง
ต้านม ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะรใงต้านม
ด้วยตนอง

อสม. 16 คน สตรี(ชวง
อายุ30-70ป)ี 44 คน 
เด้รับความรู้กี่ยวกบั
การตรวจคัดกรอง
มะรใงต้านมด้วยตนอง

3,450       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
สตรีเด้รับบริการ
฿นอตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด านินงานครงการอบรมการ
รียนรู้หลักการปฐมพยาบาล
บื องต้น ป ี2561

ถายทอดความรู้
฿ห้กประชาชน
กี่ยวกับการปฐม
พยาบาลบื องต้น

อสม. 16 คน 
ประชาชนทั่วเป 30 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
เด้รับความรู้กี่ยวกบั
การปฐ฿พยาบาลมื อง
ต้น

9,050       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด านินงานครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอ้งกันละก้เขปญัหายา
สพติดบา้นต้นส้าน ป ี2561

ถายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึก฿นการ
ปอ้งกันละก้เข
ปญัหายาสพติด฿น
ชุมชน

ประชาชนกลุมยาวชน
 จ านวน 40 คน เด้รับ
ความรู้ละมสีวนรวกบั
การรณรงค์ปอ้งกนั
ละกเ้ขปญัหายา
สพติด฿นชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด านินงานครงการปอ้งกันละ
ก้เขปญัหารคขาดสารเออดีน฿น
ชุมชนบา้นหนองยาว

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
กนน ามบา้น 40 คน
 ผู้ปกครองดใก 100 

คน เด้รับความรู้ร่ือง
สารเออดีน

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด านินงานครงการตรวจคัดกรอง
มะรใงชองปาก฿นชุมชนบา้นหนอง
ยาว

การบริการตรวจคัด
กรองมะรใง฿นชอง
ปาก฿ห้กประชาชน
กลุมผู้สูงอาย(ุอายุ 50

 ปขีึ นเป)

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 200

 คน เด้รับการตรวจคัด
กรองมะรใง฿นชองปาก

7,200       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด านินงานครงการปอ้งกัน ลด
ปญัหาด้านยาสพติด ฿นชุมชนบา้น
หนองยาว

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
ละก้เขปญัหายา
สพติด฿นชุมชน

ประชาชนกลุมส่ียง 
จ านวนเมนอ้ยกวา 100

 คน เด้รับความรู้การ
ปอ้งกนัละกเ้ข
ปญัหายาสติด฿นชุมชน

5,300       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ส่ียงเด้รับบริการ
฿นอตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 8  บา้นนิคม(พชรพฑูรย์) ส าหรับ
การด านินงานครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอ้งกันละก้เขปญัหายา
สพติดบา้นพชรเพฑูรย์

ถายทอดความรู้
พริ อมปลูกจิตส านึก
การปอ้งกันละ
ก้เขปญัหายาสพติด

ยาวชนละประชาชน
ทั่วเป จ านวน 50 คน 
เด้รับความรู้การ
ปอ้งกนัละกเ้ข
ปญัหาสพติด฿นชุมชน

8,600       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ยาวชนละ
ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 8 บา้นนิคม(พชรเพฑูรย์) ส าหรับ
การด านินงานครงการสตรีบา้น
พชรเพฑูรย์ยุค฿หม รู้ทนัรคร้าย ฿ส
฿จมะรใงต้านม

ถายทอดความรู้฿ห้
ประชาชน อสม. สตรี
 ฿นการตรวจคัดกรอง
บื องต้นมะรใงต้านม

อสม. 10 คน สตรี 35 

คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
มะรใงต้านม

2,925       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรี
กลุมส่ียงเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 8 บา้นนิคม(พชรเพฑูรย์) ส าหรับ
การด านินงานครงการอบรมการ
รียนรู้หลักการปฐมพยาบาลบื องต้น

ถายทอดความ฿หก้ับ
ประชาชนรู้กี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล
บื องต้น

อสม. 10 คน 
ประชาชน 30 คน ผู้น า
ชุมชน 10 คน เด้รับ
ความรู้การปฐม
พยาบาลบื องต้น

8,475       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 9 บา้นสันดินดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการผู้สูงวยั฿ส฿จ
สุขภาพ ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการดูล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั งตรวจคัดกรอง
บื องต้น

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 232

 คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
อยางถูกหลักวิชา

6,728       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 9 บา้นสันดินดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการกนน าสตรี
บา้นสันดินดง฿ส฿จ ปอ้งกันภยั
มะรใงต้านม ป ี2561

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

กนน าประชาชนกลุม
สตรี จ านวนเมนอ้ยกวา
 65 คน เด้รับความรู้
ละการตรวจหามะรใง
ต้านมอยางถูกหลักวิชา

9,172       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุม
ส่ียงมะรใงต้านม
เด้รับบริการ฿น
อัตราสวน เมน้อย
กวาร้อยละ 30 

ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

71



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 9 บา้นสันดินดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการสงสริมละฝ้า
ระวงัรคขาดสารเออดีน ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชน฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 44 

คน เด้รับความรู้ร่ือง
สารเออดีน

4,100       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 10 บา้นสันมะฟอืง ส าหรับการ
ด านินงานครงการผู้สูงวยั฿ส฿จ
สุขภาพ ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการดูล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั งตรวจคัดกรอง
บื องต้น

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 258

 คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
อยางถูกหลักวิชา

7,482       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 10 บา้นสันมะฟอืง ส าหรับการ
ด านินงานครงการกนน าสตรี
บา้นสันมะฟอืง฿ส฿จ ปอ้งกันภยั
มะรใงต้านม ป ี2561

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

กนน าประชาชนกลุม
สตรี จ านวนเมนอ้ยกวา
 55 คน เด้รับความรู้
ละการตรวจหามะรใง
ต้านมอยางถูกหลักวิชา

8,068       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 10 บา้นสันมะฟอืง ส าหรับการ
ด านินงานครงการสงสริมละฝ้า
ระวงัรคขาดสารเออดีน

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชน฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 58 

คน เด้รับความรู้ร่ือง
สารเออดีน

4,450       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 11 บา้นสันปา่กีๆยะ ส าหรับการ
ด านินงานครงการปอ้งกันละ
ก้เขปญัหารคขาดสารเออดีน฿น
ชุมชนบา้นสันปา่กีๆยะ

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
รคขาดสารเออดีน
ละรณรงค์การ
บริภคกลือเออดีน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
กนน ามบา้น 40 คน
 ผู้ปกครองดใก(อายุ
2-12ป)ี 100 คน เด้รับ
ความรู้ละการตรวจ
คัดกรองอยางถูกหลัก
วิชา

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 11 บา้นสันปา่กีๆยะ ส าหรับการ
ด านินงานครงการตรวจคัดกรอง
มะรใงชองปาก฿นชุมชนบา้นสันปา่
กีๆยะ

การบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงคัดกรอง
มะรใงชองปาก

ผู้สูงอายุจ านวน 200 

คน เด้รับการตรวจคัด
กรองมะรใงชองปาก

7,200       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 11 บา้นสันปา่กีๆยะ ส าหรับการ
ด านินงานครงการปอ้งกัน ลด
ปญัหาด้านยาสพติด ฿นชุมชนบา้น
สันปา่กีๆยะ ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
ละก้เขปญัหายา
สพติด฿นชุมชน

ประชาชนยาวชน(ชวง
อายุ6-25ป)ี จ านวน 
100 คน เด้รับความรู้
กี่ยวกบัการปอ้งกนั
ละกเ้ขปญัหายา
สพติด

5,300       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 12 บา้นสันมะมวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการผู้สูงวยั฿ส฿จ
สุขภาพ ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการดูล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั งตรวจคัดกรอง
บื องต้น

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 95 

คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
อยางถูกหลักวิชา

5,355       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 12 บา้นสันมะมวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการกนน าสตรี
บา้นสันมะมวง฿ส฿จ ปอ้งกันภยั
มะรใงต้านม ป ี2561

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

กนน าประชาชนกลุม
สตรี จ านวนเมนอ้ยกวา
 75 คน เด้รับความรู้
ละการตรวจหามะรใง
ต้านมอยางถูกหลักวิชา

10,270     -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุม
ส่ียงมะรใงต้านม
เด้รับบริการ฿น
อัตราสวน เมน้อย
กวาร้อยละ 30 

ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 12 บา้นสันมะมวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการสงสริมละฝ้า
ระวงัภาวะขาดสารเออดีน ป ี2561

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชนกลุมกนน า
฿นหมูบา้นจ านวนเม
นอ้ยกวา 55 คน เด้รับ
ความรู้ร่ืองสารเออดีน

4,375       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 13 บา้น฿หมปง่ผา ส าหรับการ
ด านินงานครงการอบรมการ
รียนรู้หลักการปฐมพยาบาลบื องต้น

ถายทอดความรู้
฿ห้กประชาชน
กี่ยวกับการปฐม
พยาบาลบื องต้น

อสม. 15 คน 
ประชาชนทั่วเป 31 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
เด้รับความรู้กี่ยวกบั
การปฐ฿พยาบาลมื อง
ต้น

9,050       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 13 บา้น฿หมปง่ผา ส าหรับการ
ด านินงานครงการสตรีบา้น฿หม
ปง่ผายุค฿หม รู้ทนัรคร้าย ฿ส฿จ
มะรใงต้านม

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะรใงต้านม
ด้วยตนอง

อสม. 15 คน สตรี(ชวง
อายุ30-70ป)ี 45คน 
เด้รับความรู้กี่ยวกบั
การตรวจคัดกรอง
มะรใงต้านมด้วยตนอง

3,450       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
สตรีเด้รับบริการ
฿นอตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

43 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 13 บา้น฿หมปง่ผา ส าหรับการ
ด านินงานครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอ้งกันละก้เขปญัหายา
สพติดบา้น฿หมปง่ผา

ถายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึก฿นการ
ปอ้งกันละก้เข
ปญัหายาสพติด฿น
ชุมชน

ประชาชนกลุมยาวชน
 จ านวน 40 คน เด้รับ
ความรู้ละมสีวนรวกบั
การรณรงค์ปอ้งกนั
ละกเ้ขปญัหายา
สพติด฿นชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

44 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 14  บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด านินงานครงการผู้สูงวยั฿ส฿จ
สุขภาพ

ถายทอดความรู้
กี่ยวกบัการดูล
สุขภาพผู้สูงอายุพร้อม
ทั งตรวจคัดกรอง
บื องต้น

ผู้สูงอายุ฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 120

 คน เด้รับความรู้ละ
การตรวจคัดกรอง
อยางถูกหลักวิชา

5,480       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

45 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 14  บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด านินงานครงการกนน าสตรี
บา้นสันติพฒันา฿ส฿จ ปอ้งกันภยั
มะรใงต้านม

สริมสร้างความรู้
ร่ืองมะรใงต้านม
พิ่มทกัษะการตรวจ
ด้วยตนอง

กนน าประชาชนกลุม
สตรี จ านวนเมนอ้ยกวา
 75 คน เด้รับความรู้
ละการตรวจหามะรใง
ต้านมอยางถูกหลักวิชา

10,145     -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนสตรีกลุม
ส่ียงมะรใงต้านม
เด้รับบริการ฿น
อัตราสวน เมน้อย
กวาร้อยละ 30 

ของฐานข้อมูลรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

46 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 14 บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด านินงานครงการสงสริมละฝ้า
ระวงัปอ้งกันรคขาดสารเออดีน

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับสารเออดีน 
ภาวะการขาดสาร
เออดีน ฿หก้ับ
ประชาชน

ประชาชน฿นหมูบา้น
จ านวนเมนอ้ยกวา 55 

คน เด้รับความรู้ร่ือง
สารเออดีน

4,375       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

47 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 15 บา้น฿หมชัยกษม ส าหรับการ
ด านินงานครงการอบรมการ
รียนรู้หลักการปฐมพยาบาลบื องต้น

ถายทอดความรู้
฿ห้กประชาชน
กี่ยวกับการปฐม
พยาบาลบื องต้น

อสม. 17 คน 
ประชาชนทั่วเป 29 คน
 ผู้น าชุมชน 10 คน 
เด้รับความรู้กี่ยวกบั
การปฐ฿พยาบาลมื อง
ต้น

9,050       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

48 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 15 บา้น฿หมชัยกษม ส าหรับการ
ด านินงานครงการสตรีบา้น฿หมชัย
กษมยุค฿หม รู้ทนัรคร้าย ฿ส฿จ
มะรใงต้านม

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะรใงต้านม
ด้วยตนอง

อสม. 17 คน สตรี(ชวง
อายุ30-70ป)ี 43 คน 
เด้รับความรู้กี่ยวกบั
การตรวจคัดกรอง
มะรใงต้านมด้วยตนอง

3,450       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
สตรีเด้รับบริการ
฿นอตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

49 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 15 บา้น฿หมชัยกษม ส าหรับการ
ด านินงานครงการฝึกอบรม
รณรงค์ปอ้งกันละก้เขปญัหายา
สพติดบา้น฿หมชัยกษม

ถายทอดความรู้
พร้อมรณรงค์สร้าง
จิตส านึก฿นการ
ปอ้งกันละก้เข
ปญัหายาสพติด฿น
ชุมชน

ประชาชนกลุมยาวชน
 จ านวน 40 คน เด้รับ
ความรู้ละมสีวนรวกบั
การรณรงค์ปอ้งกนั
ละกเ้ขปญัหายา
สพติด฿นชุมชน

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

50 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 16 บา้นหนองยาว฿ต้ ส าหรับการ
ด านินงานครงการปอ้งกันละ
ก้เขปญัหารคขาดสารเออดีน฿น
ชุมชนบา้นหนองยาว฿ต้

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
รคขาดสารเออดีน
ละรณรงค์การ
บริภคกลือเออดีน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
กนน ามบา้น 40 คน
 ผู้ปกครองดใก(อายุ
2-12ป)ี 100 คน เด้รับ
ความรู้ละการตรวจ
คัดกรองอยางถูกหลัก
วิชา

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

51 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 16 บา้นหนองยาว฿ต้ ส าหรับการ
ด านินงานครงการตรวจคัดกรอง
มะรใงชองปาก฿นชุมชนบา้นหนอง
ยาว฿ต้

การบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงคัดกรอง
มะรใงชองปาก

ผู้สูงอายุจ านวน 200 

คน เด้รับการตรวจคัด
กรองมะรใงชองปาก

7,200       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

78



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

52 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 16 บา้นหนองยาว฿ต้ ส าหรับการ
ด านินงานครงการปอ้งกัน ลด
ปญัหาด้านยาสพติด ฿นชุมชนบา้น
หนองยาว฿ต้

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
ละก้เขปญัหายา
สพติด฿นชุมชน

ประชาชนยาวชน(ชวง
อายุ6-25ป)ีจ านวน 
100 คน เด้รับความรู้
กี่ยวกบัการปอ้งกนั
ละกเ้ขปญัหายา
สพติด

5,300       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

53 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 17 บา้นหนองยาวหนือ ส าหรับ
การด านินงานครงการปอ้งกันละ
ก้เขปญัหารคขาดสารเออดีน฿น
ชุมชนบา้นหนองยาวหนือ

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
รคขาดสารเออดีน
ละรณรงค์การ
บริภคกลือเออดีน

ผู้น าชุมชน 10 คน 
กนน ามบา้น 40 คน
 ผู้ปกครองดใก(อายุ
2-12ป)ี 100 คน เด้รับ
ความรู้ละการตรวจ
คัดกรองอยางถูกหลัก
วิชา

7,500       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

54 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 17  บา้นหนองยาวหนือ ส าหรับ
การด านินงานครงการตรวจคัด
กรองมะรใง฿นชองปาก฿นชุมชน
บา้นหนองยาวหนือ

การบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงคัดกรอง
มะรใงชองปาก

ผู้สูงอายุจ านวน 200 

คน เด้รับการตรวจคัด
กรองมะรใงชองปาก

7,200       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ผู้สูงอายุเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

79



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

55 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 17 บา้นหนองยาวหนือ ส าหรับ
การด านินงานครงการปอ้งกันละ
ก้เขปญัหาด้านยาสพติด ฿น
ชุมชนบา้นหนองยาวหนือ

ถายทอดความรู้
กี่ยวกับการปอ้งกัน
ละก้เขปญัหายา
สพติด฿นชุมชน

ประชาชนยาวชน(ชวง
อายุ6-25ป)ีจ านวน 
100 คน เด้รับความรู้
กี่ยวกบัการปอ้งกนั
ละกเ้ขปญัหายา
สพติด

5,300       -                -                -                อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

56 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 1 บา้นมสูนหลวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

57 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 2 บา้นปางสัก ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

80



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

58 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 3 บา้นมสูนน้อย ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

59 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 4 บา้นสันปา่ดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

60 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 5 บา้นล้องอ้อ ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

81



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

61 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 6 บา้นต้นส้าน ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

62 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 7 บา้นหนองยาว ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

63 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 8 บา้นนิคม:พชรเพฑูรย์ ส าหรับ
การด านินงานครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

82



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

64 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 9 บา้นสันดินดง ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

65 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 10 บา้นสันมะฟอืง ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

66 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 11 บา้นสันปา่กีๆยะ ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

67 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 12 บา้นสันมะมวง ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

68 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 13 บา้น฿หมปง่ผา ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

69 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 14 บา้นสันติพฒันา ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

70 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 15 บา้น฿หมชัยกษม ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

71 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 16 บา้นหนองยาว฿ต้ ส าหรับการ
ด านินงานครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

72 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา้น หมูที่
 17 บา้นหนองยาวหนือ ส าหรับ
การด านินงานครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             20,000     20,000     -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม

85



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยละความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขละคุณภาพชีวิต
    6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
       6.1 ผนงานสาธารณสุข

ที่ ครงการ วัตถุประสงค์ ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

งบประมาณ

73 ครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ที่ อบต.มสูน 
ด านินการอง฿นบางหมูบา้น 
(หมวดคา฿ช้สอย)

พื่อด านินการ
บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข
ภาย฿นชุมชน

ด านินการตาม
นยบายด้าน
สาธารณสุข ฯ

-             120,000   120,000   -             -             อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชนกลุม
ยาวชนเด้รับ
บริการ฿น
อตัราสวน เม
นอ้ยกวาร้อยละ 
30 ของ
ฐานข้อมลูรวม

กอง
สาธารณสุข
ละ
ส่ิงวดล้อม
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการมือง การบริหาร
       7.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

1 ครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร
ขององค์การบริหารสวนต าบลมสุน

บคุลากร฿นองค์กร
เด้รับการพฒันา
ศักยภาพ

บคุลากร จ านวน 
100 คน

100,000      250,000      300,000      400,000      500,000      บคุลากรเด้รับ
การฝึดอบรมเม
น้อยกวาร้อยละ 
50

บคุลากรเด้
พิ่มพนูความรู้ 
ละสามารถ
น ามาพฒันา
ต าบล

ส านกัปลัด

2 ครงการฝึกอบรมพิ่มประสิทธภิาพ
การท างานของบคุลากรทอ้งถิ่น

พื่อผู้บริหาร ส.อบต.

 พนักงานสวนต าบล 
พนักงานจ้างละ
ตัวทนชุมชนเด้
พิ่มพนูความรู้ละ
ศักยภาพ฿นการท างาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงาน ตัวทน
ชุมชน จ านวน 200 

คน

250,000      480,000      500,000      500,000      500,000      บคุลากรมี
ศักยภาพการ
ท างานพิ่มขึ น
ร้อยละ 70

ผู้บริหาร ส.

อบต.พนักงาน
สวนต าบล
พนักงานจ้าง 
ละตัวทน
ชุมชน เด้พิ่ม
ความรู้ละ
ศักยภาพ

ส านกัปลัด

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

ที่
ครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการมือง การบริหาร
       7.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

ที่
ครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 ครงการงินประยชน์ตอบทน พื่อสร้างขวญั ก าลัง฿จ พนักงานสวนต าบล    2,300,000

อื่นปน็กรณีพิศษ ฿นการท างานก ลูกจ้างละพนักงาน
พนักงานสวนต าบล จ้างของ อบต.

ลูกจ้างละพนักงาน
จ้างของ อบต.

4 ครงการปรับปรุงผนที่ภาษี พื่อสามารถก าหนด จัดจ้างผู้ประกอบการ       230,000 อบต.จัดกใบ อบต. มสูนมีรายเด้ กองคลัง
ละทะบยีนทรัพย์สิน อัตราภาษทีี่ดินเด้ จัดท าผนที่ภาษขีอง. ภาษีพิ่มขึ น จากการจัดกใบภาษี

ถูกต้องละ อบต.มี อบต. มสูน ร้อยละ 5 พิ่มมากขึ น
รายเด้พิ่มขึ น

5 ครงการงานลือกตั ง/ลือกตั งซอม พื่อ฿หร้ะบบลือกตั งมี สมาชิก อบต. จ านวน       500,000 ผู้สมัครรับ มีประสิทธภิาพ฿นการส านักปลัด
ประสิทธภิาพ 34 คน ละผู้บริหาร ลือกตั ง บริหารงานพิ่มมาก

฿นการลือกตั งปกติ/ มีความพงึพอ฿จ ขึ น
ลือกตั งซอม ร้อยละ 80

ทกุกอง฿น 
อบต.มสูน

พนักงานสวน
ต าบลละลูกจ้าง
 อบต.พงึพอ฿จ
ร้อยละ 90

      500,000

   2,300,000

      230,000       230,000

พนักงานสวน
ต าบลลูกจ้าง
ละพนักงาน 
จ้างมีขวญั 
ก าลัง฿จ฿นการ
ท างาน

      100,000       100,000    1,500,000

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

      230,000       230,000
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการมือง การบริหาร
       7.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

ที่
ครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 ครงการ อบต. พบประชาชน พื่อรับทราบปญัหา สามารถน าปญัหาที่        60,000 ประชาชน ประชาชนเด้รับบริการส านักปลัด
ของประชาชน฿นต าบล เด้รับน ามาพฒันา มีความพงึพอ฿จ ที่สะดวกละรวดรใว

ต าบลตอเป ร้อยละ 80

7 ครงการคา฿ช้จาย฿นงานกฎหมาย พื่อปน็คา฿ช้จาย฿น งานกฎหมาย        40,000 ประชาชน ประชาชน รวมถึง ส านักปลัด
ของ อบต. มสูน การด านินการ฿นงาน มีความพงึพอ฿จ สาธารณสมบติั฿นอบต 1

กฎหมายของ อบต. ร้อยละ 80 มสูนเด้รับการดูล
มสูน ภาย฿ต้งานกฎหมาย

8 ครงการอบรม฿หค้วามรู้ด้าน พื่อ฿หป้ระชาชนเด้รับ ประชาชนข้ารวม        20,000 ประชาชน ประชาชนเด้รับความส านักปลัด
ระบยีบ/กฎหมายกี่ยวกับการ ความรู้กี่ยวกับการ กิจกรรม จ านวน  มีความพงึพอ฿จ รู้กี่ยวกับการปอ้งกัน
ปอ้งกันละปราบปรามการทจุริต ปอ้งกันละปราบปราม200 คน ร้อยละ 80 ละปราบปรามการ

การทจุริต ทจุริต

       40,000

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

       60,000

       40,000        40,000        40,000

       60,000        60,000        60,000
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการมือง การบริหาร
       7.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

ที่
ครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 ครงการประมินความพงึพอ฿จ พื่อ฿หท้ราบถึงความ ด านินการจ้าง        18,000 ประชาชน อบต. มสูนทราบถึงส านักปลัด
ของประชาชนที่มีตอการ฿หบ้ริการ พงึพอ฿จของประชาชน มหาวทิยาลัยที่ก.อบต. มีความพงึพอ฿จ พงึพอ฿จของประชาชน 0

ของ อบต.มสูน ละ฿ช้ข้อมูลปน็นว จ.ชียง฿หม ฿หค้วาม ร้อยละ 80 ละ฿ช้ข้อมูลปน็นว
ทาง฿นการปรับปรุง หในชอบจ านวน 1 หง ทาง฿นการปรับปรุง
การ฿หบ้ริการ การ฿หบ้ริการ

10 อุดหนุนทศบาลต าบลสันทราย ตาม
ครงการสนับสนุนการด านินงาน
ศูนย์ปฎบิติัการรวม฿นการ
ชวยหลือประชาชนของ อปท 
ระดับอ าภอ

บรูณาการ/อ านวยการ
งานชวยหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ที่ รวมกนั 9 อปท 
฿นอ าภอฝาง

บรูณาการ฿หค้วาม
ชวยหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัครอบคลุม
 ทั ง 9 ต าบล

20,000     20,000       20,000       20,000       20,000       อัตราสวนความ
พงึพอ฿จของ
ประชาชน
ผู้รับบบริการ

ประชาชน
ผู้ประสบภยั
เด้รับความ
ชวยหลือจาก
ศูนย์บริการรวม ฯ
 เมนอ้ยกวาร้อย
ละ 80

ส านักปลัด

11          5,000         5,000          5,000

ประชาชนมคีวาม
พงึพอ฿จร้อยละ 80

ประชาชนเด้
อนรัุกษป์ระพณี
วัฒนธรรมของ
ชาวชียง฿หม

ส านกัปลัด

อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ
 ที่ท าการปกครองจังหวดัชียง฿หม 
฿นการจัดงานเม้ดอกเม้ประดับ

พื่ออนุรักษป์ระพณี
อันดีงามของชาว
ชียง฿หม

รวมกิจกรรมเม้
ดอกเม้ประดับระดับ
จังหวดั

         5,000          5,000

       18,000        18,000        18,000        18,000

90



บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการมือง การบริหาร
       7.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

ที่
ครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

12        40,000

13 พื่อผยพรละบริการประชาชนเด้รับข้อมูล        20,000 ประชาชน ประชาชนเด้รับข้อมลู ส านกัปลัด

ข้อมูลขาวสารของทาง ขาวสารเด้รวดรใวขึ น มคีวามพงึพอ฿จ ขาวสารที่รวดรใวขึ น

ราชการ฿ห้ก ร้อยละ 80

ประชาชน
15 อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ พื่อปน็การรักษา จัดขบวนข้ารวมพธิี        10,000 ประชาชน ขนบธรรมนยีม ส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าภอฝาง ตาม อกลักษณ์ ขนบธรรมนียมประชาชนด าหวัละ มคีวามพงึพอ฿จ ประพณีละ

ครงการจัดงานประพณีสงกรานต์ ประพณีละวฒันธรรมขอพรจากผู้วาฯ ร้อยละ 80 วัฒนธรรมเด้รับการ

นายอ าภอ ผู้สูงอายุ อนรัุกษ์

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

อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ
 อปท.ทอ้งถิ่น ตามครงการศูนย์
รวม ข้อมูลขาวสารการจัดซื อจัดจ้าง

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

       40,000        40,000 ประชาชนมคีวาม
พงึพอ฿จร้อยละ 80

ประชาชนเด้
อนรัุกษป์ระพณี
วัฒนธรรมของ
ชาวชียง฿หม

ส านกัปลัดอุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ
 ที่ท าการปกครองอ าภอฝาง ฿น
การจัดงานเม้ดอกเม้ประดับ

พื่ออนุรักษป์ระพณี
อันดีงามของชาว
ชียง฿หม

รวมกิจกรรมเม้
ดอกเม้ประดับระดับ
อ าภอ

       40,000        40,000
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการมือง การบริหาร
       7.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

ที่
ครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

16 อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ พื่อสดงออกถึงความ อุดหนุนอ าภอฝาง        15,000 ประชาชน ประชาชนเด้สดงออกส านักปลัด
ที่ท าการปกครองอ าภอฝาง ตาม จงรักภกัดีตอสถาบนั ฿นการจัดงานรัฐพธิี มคีวามพงึพอ฿จ ถึงความจงรักภกัดี

ครงการงานรัฐพธิี พระมหากษตัริย์ ร้อยละ 80 ตอสถาบนัพระมหา

กษตัริย์

17 อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ พื่อปอ้งกันละก้เข หมูบา้นละพื นที่        50,000 ประชาชน ปญัหายาสพติด฿น ส านักปลัด
ที่ท าการปกครองอ าภอฝาง ปญัหาการน าข้า ส่ียงทั ง 17 หมูบา้น มคีวามพงึพอ฿จ พื นที่ชายดนลด

ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันละปราบ ยาสพติดพื นที่ชายดน ร้อยละ 80 นอ้ยลง

ปรามยาสพติด อ.ฝาง(ป.ปส.อ.ฝาง) 
ตามครงการปอ้งกันละปราบปราม
ยาสพติด ฿นพื นที่หมูบา้น/ชุมชน 
อ าภอฝาง

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

       15,000        15,000        15,000        15,000
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บบ ผ.02    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ละการ฿ห้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพทีม่ีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น฿นขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการบ้านมืองทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการมือง การบริหาร
       7.1 ผนงานบริหารทัว่เป

ปา้หมาย ตัวชีๅวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 kpi จะเด้รบั รับผิดชอบหลกั

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสวนต าบลมสูน อ าภอฝาง จังหวัดชยีงใหม

ที่
ครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

18 อุดหนุน/สนับสนุน/สงสริม/สมทบ พื่อลดการพรระบาด รงรียน฿นพื นที่ต าบล        70,000 นกัรียนมคีวามรู้ .การพรระบาดของ ส านักปลัด
กองร้อยต ารวจตระวนชายดนที่ ของยาสพติด฿น มสูน จ านวน 3 หง ความข้า฿จกี่ยวกบั ยาสพติด฿นหมูบา้น/

334 ตามครงการการศึกษาพื่อ หมูบา้น/ชุมชน ละ ยาสพติดพิ่มขึ น ชุมชนละสถานศึกษา

ตอต้านการ฿ช้สารสพติด฿นดใก สถานศึกษา ร้อยละ 80 ลดลง

นักรียน (D.A.R.E. ประทศเทย)

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