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เทศบาลตำบลริมปิง  

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
 





คำนำ 
 

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น 

   เนื่องจากเทศบาลตำบลริมปิง ได้ดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลจาก
ปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลริมปิงจากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล 
เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
   ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลริมปิง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 5 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 

เทศบาลตำบลริมปิง 
 
 

 



 

สารบัญ 

       หน้า  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 

1. รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)       1 

2. บัญชีครุภัณฑ์    (ผ.03)                 30 
               

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แบบ ผ.02
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า - - - - 350,000 ลานคอนกรีต มีสถานท่ีส าหรับจัด กองช่าง,

เด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง จัดกิจกรรมของศูนย์ 580 ตร.ม. ท่ีได้มาตรฐาน กิจกรรมของศูนย์ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลริมปิง ต าบลริมปิง

2 ก่อสร้างตล่ิงน้ าปิง บริเวณบ้าน เพ่ือป้องกันปัญหา ยาว 420 ม. - - - - 4,000,000 ตล่ิงน้ าปิง ปัญหาน้ าท่วม กองช่าง
นางรัสดา นันต๊ะ ถึงบ้าน น้ าท่วม 1 แห่ง ลดลง
นายประไพ แสงพิงค์ หมู่ท่ี 1

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

        1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
             1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

- 1 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 5 ม. - - - - 8,500,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณสามแยกป่าแกถึงส่ีแยก คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 2,260 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
สะพานศรีวิชัย หมู่ท่ี 1 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 164,160 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต ซอย 1 หมู่ท่ี 1 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 108 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 206,720 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต ซอย 2 หมู่ท่ี 1 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 136 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 304,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต ซอย 3 หมู่ท่ี 1 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 200 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

- 2 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.50 ม. - - - - 143,640 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

คอนกรีต ซอย 4 หมู่ท่ี 1 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 108 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 609,840 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอย 2 หมู่ท่ี 2 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 363 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 403,200 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอย 2 เช่ือมซอย 1 และซอย 3 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 240 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2 ม. - - - - 54,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
เลียบล าเหมืองเสียน้ า หมู่ท่ี 2 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 90 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

- 3 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนใช้ ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 ม. - - - - 9,900,000 สะพานท่ีได้ ประชาชนสัญจร กองช่าง

เช่ือมแม่น้ าปิง หมู่ท่ี 2 สัญจรได้อย่างสะดวก ยาว 50 ม. มาตรฐาน ได้อย่างสะดวกและ
ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงท่ี 2 กว้าง 3 ม. อุบัติเหตุลดลง

ยาว 16 ม.

12 ขยายสะพานเช่ือมซอย 1-2 เพ่ือให้ประชาชนใช้ กว้าง 4 ม. - - - - 1,500,000 สะพานท่ีได้ ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ท่ี 2 สัญจรได้อย่างสะดวก ยาว 11 ม. มาตรฐาน ได้อย่างสะดวกและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุลดลง

13 เสริมหูช้างสะพานบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนใช้ พ้ืนท่ีรวม - - - - 20,000 หูช้างสะพาน ประชาชนสัญจร กองช่าง
หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 สัญจรได้อย่างสะดวก ไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐาน ได้อย่างสะดวกและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ 15 ตร.ม. อุบัติเหตุลดลง

14 ติดต้ังราวกันตก บริเวณซอย 1 เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ยาว 204 ม. - - - - 448,800 ราวกันตก ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ท่ี 2 จากการสัญจรของ ท่ีได้มาตรฐาน ได้อย่างปลอดภัย

ประชาชน

15 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 5 ม. - - - - 77,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณหน้า คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 22 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ฌาปนสถานทุ่งป่าคา หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

- 4 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 วางท่อระบายน้ าบริเวณซอย 6 เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 135,150 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

(ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 3 ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.60 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ยาว 51 ม. น้ าไม่ท่วมขัง

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 35,280 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
บริเวณหน้าบ้านนางอ าพร คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 21 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ศรีวิจิตร หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3-4 ม. - - - - 1,008,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอย 5 (ต่อเน่ืองของเดิม) คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 600 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 100,800 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอยบ่อปลา หมู่ท่ี 4 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 60 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

- 5 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 140,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนายประสงค์ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 78 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
วงศ์เดือน ซอย 5 หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

21 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.50 ม. - - - - 380,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต ต้ังแต่ซอย 6 ถึง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 196 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ล าเหมืองแม่แกบก้อง 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
(ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 4 สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

22 ขยายถนนบริเวณหน้าวัด 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 1 ม. - - - - 68,880 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ศรีบังวัน หมู่ท่ี 4 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 123 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

23 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 225,250 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายมา ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 85 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ดวงสน่ัน ถึงล าเหมือง หมู่ท่ี 4 ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง

0.50 - 0.60 ม.

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 12,166,150 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

เสริมเหล็กถนนสายหลัก ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 4,591 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
(ริมปิง-ต้นแงะ) หมู่ท่ี 4-6 ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง

0.40 - 0.50 ม.

25 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 169,600 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดศรีบังวัน ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 64 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
หมู่ท่ี 4 ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง

0.40 - 0.50 ม.

26 วางท่อระบายน้ า บริเวณ เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่านศูนย์กลาง - - - - 35,000 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
ต้ังแต่บ้านนายหม่ืน ไชยวงค์ ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.40 ม. พร้อม ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ถึงล าเหมืองกอสี หมู่ท่ี 4 บ่อพัก ความยาว น้ าไม่ท่วมขัง

รวม 6 ม.

27 วางท่อระบายน้ า บริเวณ เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่านศูนย์กลาง - - - - 230,550 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
ล าเหมืองกู่แดง ถึงสวน ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.60 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ร.ต.สุรินทร์ อุตตะโนคาร ยาว 87 ม. น้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี 4

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 ก่อสร้างประตูน้ าหูช้าง ล าเหมือง เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 2.80 ม. - - - - 117,600 ประตูน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

กอสี (หลังบ้านนายเมืองดี ระบายน้ าท่ีดี ยาว 1.50 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ภัทรลิขิต) หมู่ท่ี 4

29 ติดต้ังราวกันตก บริเวณ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ จ านวน 4 จุด - - - - 457,600 ราวกันตก ประชาชนสัญจร กองช่าง
ล าเหมืองแม่แกบก้อง จากการสัญจรของ ยาว 208 ม. ท่ีได้มาตรฐาน ได้อย่างปลอดภัย
ถึงหน้าร้านกิจไพบูลย์ ประชาชน
หมู่ท่ี 4

30 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกู่แดง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี เทคอนกรีต - - - - 400,000 ลานท่ีได้ มีสถานท่ีในการจัด กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ในการจัดกิจกรรม ยาว 750 ม. มาตรฐาน กิจกรรมของหมู่บ้าน

ของหมู่บ้าน หนา 0.15 ม.

31 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีสถานท่ีเก็บของ กว้าง 4.20 ม. - - - - 481,950 โรงครัวท่ีได้ มีสถานท่ีเก็บของ กองช่าง
บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ประจ าหมู่บ้าน ยาว 13.50 ม. มาตรฐาน ประจ าหมู่บ้าน

32 ก่อสร้างถังกรองน้ าประปา เพ่ือให้มีน้ าสะอาด ถังกรองตาม - - - - 300,000 ถังกรองตาม ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ส าหรับอุปโภคบริโภค แบบมาตรฐาน แบบมาตรฐาน สะอาดส าหรับ

ของกรมอนามัย อุปโภค บริโภค

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 68,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณหลังบ้านนายค า กันทะวงค์ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 40 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
(ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 ม. - - - - 179,200 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
บริเวณบ้านนางจันทนา ชัยชนะ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 128 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.50 ม. - - - - 466,480 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอยหล่อพระ (ต่อเน่ืองของเดิม) คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 238 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 766,080 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
บริเวณสวนนายอ่ินค า คุณรังสี คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 456 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ถึงซอย 7 หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.50 ม. - - - - 325,360 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ถนนสาธารณะซอยข้างโรงเรียน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 166 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
สอนภาษาญ่ีปุ่น (ต่อเน่ืองของเดิม) 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 5 สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

38 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3.40 ม. - - - - 67,200 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต บริเวณบ้านนายเกษ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 49 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ศรีไชย หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

39 เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 1 ม. - - - - 348,880 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ถนนสีหม่ืน ถึงร้านลาบลุงค า คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 623 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

40 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 675,750 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็กสายริมปิง-ต้นแงะ ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 255 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
(แม่ชีค า) หมู่ท่ี 5 ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง

0.40 - 0.50 ม.

งบประมาณ

- 10 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 280,900 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

เสริมเหล็กบริเวณบ้านนายอนันต์ ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 106 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
จันต๊ะพิงค์ หมู่ท่ี 5 ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง

0.40 - 0.50 ม.

42 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 127,200 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็กบริเวณบ้าน ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 48 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
นายบุญช่วย ค าช่ัง ถึงบ้าน ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง
นางวรรณ วรกา (ต่อเน่ือง 0.40 - 0.50 ม.
ของเดิม) หมู่ท่ี 5

43 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 74,200 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็กบริเวณบ้านนางรุจี ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 28 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
มะโนวรรณนา ถึงบ้านายชญานนท์ ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง
สุวรรณเลิศ (ต่อเน่ืองของเดิม) 0.40 - 0.50 ม.
หมู่ท่ี 5

44 วางท่อระบายน้ าบริเวณบ้าน เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 99,000 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
นายมานิตย์ น้อยตัน (ต่อเน่ือง ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 1.00 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ของเดิม) หมู่ท่ี 5 ยาว 18 ม. น้ าไม่ท่วมขัง

งบประมาณ

- 11 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 วางท่อระบายน้ าบริเวณล าเหมือง เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 550,000 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

หลังสวน ร.อ.ทองสุข ถาปิงยศ ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
และนางศรีพรรณ ลาพิงค์ หมู่ท่ี 5 ความยาวรวม 150 ม. น้ าไม่ท่วมขัง

46 ก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ กว้าง 6 ม. - - - - 1,372,500 ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณข้างโกดัง ในการเกษตรอย่าง ยาว 610 ม. ท่ีได้มาตรฐาน ในการเกษตรอย่าง
เฮียไต๋ ถึงล าเหมืองแม่แกบก้อง เพียงพอ เพียงพอ
หมู่ท่ี 6

47 ต่อเติมหลังคาศูนย์อาสาสมัคร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ กว้าง 4 ม. - - - - 80,000 อาคารท่ีได้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมของ ยาว 8 ม. มาตรฐาน ส าหรับการจัดกิจกรรม
(อสม.) หมู่ท่ี 5 หมู่บ้าน ของหมู่บ้าน

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 291,200 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอยจัดสรร (ต่อเน่ืองของเดิม) คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 130 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

- 12 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 313,500 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

คอนกรีต ซอย 4 ถึงแยกหน้าวัด คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 275 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
สันริมปิง หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

50 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 2.50 ม. - - - - 107,350 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต ซอย 13 หมู่ท่ี 6 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 113 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

51 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 250,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต บริเวณทางเข้า คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 220 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก พร้อมหูช้าง มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
670 ตร.ม.

52 ขยายถนนลูกรัง ซอยแยกจาก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 1.90 ม. - - - - 16,511 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอยข้างวัดสันริมปิงเช่ือมซอย 11 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 79 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.25 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

- 13 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 270,000 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.40 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
หลังสถานตรวจสภาพรถ ยาว 135 ม. น้ าไม่ท่วมขัง
(ตรอ.) หมู่ท่ี 6

54 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.40 ม. - - - - 230,000 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 8 บริเวณ ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 115 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
บ้านนางอารี คณะเลขา หมู่ท่ี 6 ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง

0.40 - 0.50 ม.

55 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 1.20 ม. - - - - 3,506,400 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณสวนนาย ระบายน้ าท่ีดี ยาว 487 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
บุญเลิศ กันทะวิไล (ต่อเน่ือง ลึกเฉล่ีย 1.40 ม.
ของเดิม) หมู่ท่ี 6

56 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 357,000 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า ระบายน้ าท่ีดี ยาว 135 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 6 ลึก 0.40 ม.

งบประมาณ

- 14 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
57 ก่อสร้างดาดล าเหมืองแสนยศ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ กว้าง 4 ม. - - - - 1,372,500 ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการเกษตรอย่าง ยาว 610 ม. ท่ีได้มาตรฐาน ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ เพียงพอ

58 ปรับปรุงร้ัวฌาปนสถาน เพ่ือปรับปรุงร้ัวให้มี ติดต้ังตาข่าย - - - - 100,000 ร้ัว 1 แห่ง ร้ัวของฌาปนสถาน กองช่าง
หมู่ท่ี 6 สภาพท่ีดีข้ึน มีสภาพท่ีดีข้ึน

59 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน เพ่ือลดค่าไฟฟ้าส าหรับ ระบบสูบน้ า - - - - 200,000 ระบบสูบน้ า ค่าไฟฟ้าส าหรับ กองช่าง
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ประปาหมู่บ้าน พลังงานแสง พลังงานแสง ประปาหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 อาทิตย์ อาทิตย์ท่ีได้ ท่ีลดลง

มาตรฐาน

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 1,411,200 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
บริเวณฝายพญาอุต บ้านเกาะ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 630 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ซอย 2 หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ

- 15 -    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 150,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณข้างร้าน คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 0.40 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ขายอาหารสัตว์ริมปิง หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ พร้อมบ่อพัก ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก ยาว 73 ม. มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

62 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. ยาว - - - - 191,520 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรีต ซอย 1 หมู่ท่ี 7 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 168 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.05 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

63 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 48,750 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ท่ี 7 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 0.80 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ ยาว 13 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

64 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 250,000 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 93 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
ทรงคิด ตาปิง ถึงบ้านนางนาค ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 ม. น้ าไม่ท่วมขัง
ศรีวิชัย หมู่ท่ี 7
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65 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 599,500 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 1.00 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
และเสริมผิวจราจรบริเวณ ยาว 109 ม. น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านนายไพโรจน์ ผุสดีสราญจิต 
ถึงบ้านนายประชัน สมนันชัย 
หมู่ท่ี 7

66 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 498,200 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็กล าเหมือง บริเวณ ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
บ้านนายจรัล ถาพิวงค์ ความยาวรวม น้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี 7 เช่ือมหมู่ท่ี 8 188 ม.

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 322,560 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอย 6 หมู่ท่ี 8 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 192 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 389,760 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอย 7 หมู่ท่ี 8 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 232 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

งบประมาณ
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69 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 32,400 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณสวนนางยุพิน วงค์หมึก คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 72 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
(จากซอย 1 ถึงซอย 3) หมู่ท่ี 8 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.20 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

70 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 294,150 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายศรี ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 111 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
พรมมินทร์ ถึงบ้านนางอุไร ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง
ศรีบุญอ้าย ถึงล าเหมืองเสียน้ า 0.40 - 0.50 ม.
หมู่ท่ี 8

71 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 222,000 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายศรี ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
พรมมินทร์ ถึงบ้านนางอุไร ความยาวรวม น้ าไม่ท่วมขัง
ศรีบุญอ้าย ถึงล าเหมืองเสียน้ า 111 ม.
หมู่ท่ี 8

72 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ กว้าง 0.30 ม. - - - - 344,500 รางระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน ยาว 130 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
เอนก นันทะพงษ์ ถึงบ้าน ลึกเฉล่ีย น้ าไม่ท่วมขัง
น.ส.เกตุสิรินทร์ ลาพิงค์ หมู่ท่ี 8 0.40 - 0.50 ม.
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73 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 260,000 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณหลัง ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
โรงเรียนวัดป่ายาง หมู่ท่ี 8 ความยาวรวม น้ าไม่ท่วมขัง

130 ม.

74 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 728,750 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณล าเหมือง ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.60 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
หลังโรงเรียนวัดป่ายาง ถึงแยก ยาว 275 ม. น้ าไม่ท่วมขัง
ซอย 2 หมู่ท่ี 8

75 ปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 15,900 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.40 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี
นายศรี ลังกาพิงค์ หมู่ท่ี 8 ยาว 6 ม. น้ าไม่ท่วมขัง

76 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 38,640 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ท่ี 9 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 23 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน

2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
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77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 448,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ถนนเลียบล าเหมืองทา ถึงซอย 2 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 200 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
บ้านเกาะ (ต่อเน่ืองของเดิม) 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 9 สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 58,800 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอยสัมพันธ์ (ต่อเน่ืองของเดิม) คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 35 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 9 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

79 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 358,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
เลียบล าเหมืองแม่แกบก้อง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 570 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ต้ังแต่โกดังนายประเสริฐ 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.20 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
จันต๊ะไพ หมู่ท่ี 9 สัญจรได้อย่างสะดวก ผนังกันตล่ิง มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

ยาว 28 ม.

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 ม. - - - - 212,800 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ซอย 2 (ต่อเน่ืองของเดิม) คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 95 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 10 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
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81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 530,880 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณหน้าสวนนายมี พรหมพิงค์ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 316 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
หมู่ท่ี 10 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ

สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

82 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 1.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - - - - 37,290 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม กองช่าง
บริเวณสวนนางล่ันทม พรหมพิงค์ คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยาว 113 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน
ซอย 4 (ต่อเน่ืองของเดิม) 2.เพ่ือให้ประชาชนใช้ หนา 0.20 ม. ของถนนท่ีได้ 2.ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 10 สัญจรได้อย่างสะดวก มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

83 ปรับปรุงบานประตูระบายน้ า เพ่ือให้มีระบบการ จ านวน 2 บาน - - - - 100,000 ประตูน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
ล าเหมืองเสียน้ า หมู่ท่ี 10 ระบายน้ าท่ีดี กว้าง 1.20 ม. ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี

ยาว 1.60 ม.
หนา 9 มม.

84 ก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ กว้าง 3 ม. - - - - 1,060,000 ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้ กองช่าง
เสริมเหล็ก ล าเหมืองเสียน้ า ในการเกษตรอย่าง ยาว 353 ม. ท่ีได้มาตรฐาน ในการเกษตรอย่าง
ต้ังแต่หน้าหมู่บ้านฟอริชถึง เพียงพอ ลึก 1 ม. เพียงพอ
ล าเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ท่ี 10
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85 ติดต้ังราวกันตก ถนนข้างเรือนจ า เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ จ านวน 2 จุด - - - - 60,000 ราวกันตก ประชาชนสัญจร กองช่าง

จังหวัดล าพูน หมู่ท่ี 10 จากการสัญจรของ ยาว 20 ม. ท่ีได้มาตรฐาน ได้อย่างปลอดภัย
ประชาชน

86 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้มีระบบการ เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 30,000 ท่อระบายน้ า ในหมู่บ้านมีระบบ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ท่ี 10 ระบายน้ าท่ีดีในหมู่บ้าน 0.80 ม. ความยาว ท่ีได้มาตรฐาน การระบายน้ าท่ีดี

รวม 4 ม. น้ าไม่ท่วมขัง

87 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี กว้าง 4.70 ม. - - - - 120,000 อาคารท่ีได้ มีสถานท่ีในการจัด กองช่าง
บ้านกลางทุ่ง หมู่ท่ี 10 ในการจัดกิจกรรม ยาว 4.70 ม. มาตรฐาน กิจกรรมของหมู่บ้าน

ของหมู่บ้าน หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
22.09 ตร.ม.

88 ติดต้ังราวกันตก ถนนสายหลัก เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ยาว 204 ม. - - - - 448,800 ราวกันตก ประชาชนสัญจร กองช่าง
หมู่ท่ี 2 จากการสัญจรของ ท่ีได้มาตรฐาน ได้อย่างปลอดภัย

ประชาชน

รวม 88 โครงการ - - - - - - 64,890,781 - - -

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ บริเวณ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระยะทาง - - - - 200,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เลียบแม่น้ าปิง หมู่ท่ี 1 ความสะดวกในการสัญจร 770 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

2 ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ บริเวณ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ โคมไฟสาธารณะ - - - - 200,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เลียบน้ าปิง หมู่ท่ี 2 ความสะดวกในการสัญจร ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการสัญจร

ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

3 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระยะทาง - - - - 60,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอย 6 หมู่ท่ี 3 ความสะดวกในการสัญจร 67 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการสัญจร

ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

4 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระยะทาง - - - - 20,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บริเวณหน้าบ้านนางสม หน่อชัย ความสะดวกในการสัญจร 17 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการสัญจร
หมู่ท่ี 3 ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

             1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระยะทาง - - - - 35,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณสวนนายจันตา เสนา ความสะดวกในการสัญจร 48 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการสัญจร
หมู่ท่ี 4 ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

6 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระยะทาง - - - - 120,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บริเวณซอยบ้านนายนิเวศ ความสะดวกในการสัญจร 157 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการสัญจร
สุวรรณเลิศ หมู่ท่ี 5 ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

7 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระยะทาง - - - - 500,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บริเวณซอยกู่เบ้ีย หมู่ท่ี 10 ความสะดวกในการสัญจร 727 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวกในการสัญจร
ต่อเน่ืองถึงเขตต าบลต้นธง ช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลากลางคืน

8 ขยายท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 225,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 สะอาดส าหรับอุปโภค 3 น้ิว ยาว 1,250 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวก ปลอดภัย

บริโภคและเพียงพอ ในการสัญจรช่วงเวลา

9 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง - - - - 233,460 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 สะอาดส าหรับอุปโภค 3 น้ิว ยาว 1,297 ม. ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวก ปลอดภัย

บริโภคและเพียงพอ ในการสัญจรช่วงเวลา

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ท่อเมนประปา - - - - 859,800 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 สะอาดส าหรับอุปโภค - เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่ีได้รับประโยชน์ สะดวก ปลอดภัย
บริโภคและเพียงพอ 3 น้ิว ยาว 542 ม.  ในการสัญจรช่วงเวลา

- เส้นผ่าศูนย์กลาง
4 น้ิว ยาว 3,176 ม.

รวม  10 โครงการ - - - - - - 2,453,260  - - -

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลาย และการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

แบบ ผ.02
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 1 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

2 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 2 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 1  เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

        2. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
             2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

- 26 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 3 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

4 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 4 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

5 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 5 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 6 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

7 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 7 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

8 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 8 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

งบประมาณ

- 28 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 9 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

10 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา ระบบกล้อง - - - - 100,000 จ านวนจุดท่ี สามารถติดตามปัญหา ส านักปลัด
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุบัติเหตุ อาชญากรรม CCTV ติดต้ังระบบ อุบัติเหตุ อาชญากรรม
หมู่ท่ี 10 และปัญหายาเสพติด กล้องโทรทัศน์ และปัญหายาเสพติดได้

ให้ประชาชนได้รับความ วงจรปิด (CCTV) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

รวม  10 โครงการ - - - - - - 1,000,000   - - -

งบประมาณ

- 29 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ - - - - 8,300 กองการศึกษา

2,000 ลิตร จ านวน 1 ใบ
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ล าดับท่ี 10.10.1

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ป๊ัมน  าอัตโนมัติแบบแรงดันคงท่ี - - - - 8,500 กองการศึกษา
ขนาด 300 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายสัญญาณเสียงและเคร่ือง - - - - 30,000 กองยุทธศาสตร์ฯ
ผสมสัญญาณเสียง (Power Mixer)
จ านวน 2 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

- 30 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลริมปิง



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ ว - - - - 20,000 กองยุทธศาสตร์ฯ

จ านวน 2 ชุด

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - - - - 12,900 กองยุทธศาสตร์ฯ
ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ ว
จ านวน 1 จอ
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ล าดับท่ี 5.1.1

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ - - - - 45,900 กองยุทธศาสตร์ฯ
XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens
จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ล าดับท่ี 5.3.4

งบประมาณ

- 31 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลริมปิง



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน  าแบบหอยโข่ง ชนิด - - - - 45,000 ส านักปลัด

มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ล าดับท่ี 2.6.1

8 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายในร่ม (Fitness) - - - - 50,000 กองการศึกษาฯ
และนันทนาการ จ านวน 1 ชุด

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง - - - - 50,000 กองการศึกษาฯ
จ านวน 1 ชุด

- - - - 270,600 

งบประมาณ

รวม  9 รายการ

- 32 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลริมปิง


