
 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561–2565)  

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

1) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 2 303,100 10 1,299,600 0 0 0 0 13 1,902,700
รวม 1 300,000 2 303,100 10 1,299,600 0 0 0 0 13 1,902,700

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

2) ดำ้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมกำรเกษตรและ
พัฒนำเศรษฐกิจตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 3,000 1 3,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 5 21,000
รวม 1 3,000 1 3,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 5 21,000

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

3) ดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิพลังงำนและสิ่งแวดล้อม

 3.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000
รวม 0 0 0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

4) ดำ้นกำรศึกษำ กีฬำและกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณ ีและภมูิปญัญำท้องถ่ิน

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 4,000 1 6,000 1 8,000 1 10,000 1 10,000 5 38,000
รวม 1 4,000 1 6,000 1 8,000 1 10,000 1 10,000 5 38,000

ป ี2561 ป ี2562  รวม 5 ปีป ี2564 ป ี2565

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

 รวม 5 ปีป ี2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)

เทศบำลต ำบลดอนแก้ว  อ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศำสตร์
ป ี2561

ยุทธศำสตร์
ป ี2561  รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565  รวม 5 ปี

ป ี2563
ยุทธศำสตร์



แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

6) ดำ้นกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000 1 200,000 1 200,000 1 100,000 1 100,000 5 700,000
รวม 1 100,000 1 200,000 1 200,000 1 100,000 1 100,000 5 700,000

 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564 ป ี2565ป ี2563



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

ข้อความเดมิ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอย 4/1  หมู่ที่ 1  บ้านต าหนัก
เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

 กว้าง 4 ม. ยาว 116 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 259 ตร.ม.

    294,600 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอย 4/1  หมู่ที่ 1  บ้านต าหนักเหนือ
N 18.706647
E 98.986661

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.๐๐ ม.  
ยาว 70.๐๐ ม. หนา 0.๑5 ม.  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า 280 ตร.ม.

    190,800 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

 งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่หมาะสมกับชนบท

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข้อความเดมิ
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต ซอย 3/1 (บ้านลุงต๋ัน)   บ้าน
ต าหนัก หมู่ที่ 2
 N 18.705447
 E 98.987050

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 61 ม. กว้าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 183 ตร.ม.

116,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต ซอย 3/1 บ้านต าหนักใต้ หมู่ที่
 2
N 18.705447
 E 98.987050

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.๐๐ ม. 
ยาว 60.๐๐ ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า 180 ตร.ม.

94,700       1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

ข้อความเดมิ
3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนก

รีต ซอย 3/2 (บ้านชลอ) หมู่ที่ 2 บ้าน
ต าหนัก 

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.05 ม.

    300,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ

กคอนกรีต ซอย 3/2 หมู่ที่ 2 บ้านต าหนัก
ใต้
 N 18.705030
 E 98.9888769

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2561 : กว้าง 4 ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.05 ม. 
2563 : ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
ม. ยาว 34 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า 102 ตร.ม.

    300,000        53,600 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข้อความเดมิ

4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ซ.4 ซอยบ้านน้องแหม่ม บ้านต าหนัก 
หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. หนา 
0.05 ม.

       80,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 คอนกรีต โดยการเสริมผิว (Overlay)  
ซอย ๔  บ้านต าหนักใต้ หมู่ที่ 2 
 N 18.704438
 E 98.987739

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.๐๐ ม.
ยาว 20.๐๐ ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า 60 ตร.ม.

       31,500 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

ข้อความเดมิ
5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต  ซอยเกษตร  เขตติดต่อ ต.ท่าวังตาล 
บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 617 
ม. หนา 0.05 ม.

    925,500 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต ซอย ๑๐ (เกษตร)  บ้านสันต้น
กอก หมู่ที่ 3 
 N 18.700016
 E 98.999507

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.๐๐ ม. 
ยาว 121 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า 363 ตร.ม.

    190,900 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข้อความเดมิ
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ซอย 7 (เหมืองกลาง) หมู่ที่ 4 
บ้านดอนแก้ว

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3  ม.ระยะทาง 77 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.30 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.

144,100    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 7 (เหมืองกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านดอน
แก้ว
 N 18.697396
 E 98.001421

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2562 : ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.
๐๐  ม. ยาว 77.๐๐ ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
รวมกันไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.
2563 :  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมกันไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.

144,100    189,700    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข้อความเดมิ
7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก

รีตโดยเสริมผิว (Overlay) ซอย 9 หมู่ที่ 5
เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 101 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 404 ตร.ม.

159,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีตโดยการเสริมผิว (Overlay)  
ซอย 9 หมู่ที่ 5
 N 18.680250
 E 99.006480

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

2562 : ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
 ยาว 101 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
404 ตร.ม.
2563 : ผิวจราจรกว้าง 4.๐๐ ม.
 ยาว ๗๕.๐๐ ม.หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า ๓๐0 ตร.ม.

159,000        116,600 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

ข้อความเดมิ
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย ๕ หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว
เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ยาว 40 ม. กว้าง 2.50 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 100  ตร.ม.

63,500       1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต ซอย ๕ หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว
 N 18.685175
 E 99.998417

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 120 
ตร.ม.

       51,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข้อความเดมิ
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย

เลียบคลองชลประทาน พร้อมถมดินลูกรัง
ไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจ้

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 66 ม. กว้าง 4  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 264 ตร.ม.

    168,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6  
 บ้านน้ าโจ้
 N 18.690315
 E 99.987770

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 280 
ตร.ม.

190,800    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

ข้อความเดมิ
10 โครงการติดต้ังราวกันตกถนนเลียบล า

เหมืองป่าตัน ซอย 4 ซอย 5 และบริเวณ
หน้าวัดสันกลาง

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

จุดที่ 1 แยกซอย 4 สองข้างๆละ
 6 ม. 
จุดที่ 2 แยกซอย 5 สองข้างๆละ
 6 ม. และทางโค้งหน้าวัดสัน
กลาง ยาว 12 ม.

    100,000 ร้อยละของจุด
เส่ียงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

การเกิด
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็
10 โครงการติดต้ังราวกันตก (Guard Rail)  

ถนนสายหน้าวัดสันกลาง - วัดน้ าโจ้ หมู่ที่
 7 บ้านสันกลาง
N 18.694324
E 98.993795

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ความกว้างเหล็กราวกันตก 0.31 
เมตร  ความยาวรวมกันทั้งหมดที่
ติดต้ังทุกช่วงรวม 80 เมตร (จุด
ติดต้ังก าหนดขณะก่อสร้าง) 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว)

190,000    ร้อยละของจุด
เส่ียงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

การเกิด
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

ข้อความเดมิ
1 โครงการกาชาดรวมน ้าใจสู่พี่น้องผู้ยากไร้  เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ น
สนับสนุนหน่วยงานกิ่งกาชาด

อ้าเภอสารภี
         3,000          3,000          3,000          3,000          3,000  จ้านวนผู้ยากไร้

ได้รับไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 20

ผู้ด้อยโอกาสมี
สภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ น

ส้านักปลัด

เปลี่ยนแปลงเปน็
1 โครงการกาชาดรวมน ้าใจสู่พี่น้องผู้ยากไร้  เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ น
สนับสนุนหน่วยงานกิ่งกาชาด

อ้าเภอสารภี
         3,000          3,000          5,000          5,000          5,000  จ้านวนผู้ยากไร้

ได้รับไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 20

ผู้ด้อยโอกาสมี
สภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ น

ส้านักปลัด

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

ข้อความเดมิ
1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 
2565 ) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน

เพื่ออนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและเห็น
ความส าคัญของพันธุกรรมพืช

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        10,000        10,000        10,000 จ านวนพันธุ์พืช พันธุ์พืชต่างๆใน
ต าบลดอนแก้ว
ได้รับการอนุรักษ์

ส านักปลัด

เปลี่ยนแปลงเปน็
1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

เพื่ออนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและเห็น
ความส าคัญของพันธุกรรมพืช

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        30,000        30,000        30,000 จ านวนพันธุ์พืช พันธุ์พืชต่างๆใน
ต าบลดอนแก้ว
ได้รับการอนุรักษ์

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยงแปลง (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งแวดล้อม 

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

ข้อความเดมิ
1 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น
สนับสนุนที่ว่าการอ าเภอสารภี 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  จ านวน

งบประมาณ
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

กอง
การศึกษา

เปลี่ยนแปลงเปน็
1 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น
สนับสนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอสารภี
4,000 6,000 8,000 10,000 10,000  จ านวน

งบประมาณ
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการศึกษา กีฬาและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

ข้อความเดมิ
1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน
 เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้สามารถน ามาใช้
การจัดเก็บรายได้จริง

ต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองคลัง

เปลี่ยนแปลงเปน็
1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน
 เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้สามารถน ามาใช้
การจัดเก็บรายได้จริง

ต าบลดอนแก้ว     100,000     200,000     200,000     100,000     100,000  จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ข้อความเดิม
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (แบบมีพนัก

พงิ) จ านวน 10 ตัว
       20,000 ส านักปลัด

เปลี่ยนแปลงเปน็
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (แบบมีพนัก

พงิ) จ านวน 10 ตัว ตัวละ 3,000 
 บาท

         6,000        18,000          6,000 ส านักปลัด

ข้อความเดิม
2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) ราคา 17,000
 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       34,000 ส านักปลัด

เปลี่ยนแปลงเปน็
2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) ราคา 17,000
 บาท จ านวน 3 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       17,000        17,000        17,000 ส านักปลัด

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม
3 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) แบบ
 Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล 
ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

       17,500        17,500 กองคลัง

เปลี่ยนแปลงเปน็
3 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) แบบ
 Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล 
ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

       19,600 กองคลัง




