
(ร่าง) 

  
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕66-๒๕70)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 1) 

พ.ศ.2565 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  

  

  
  
  
  
  

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ส านักปลัดเทศบาล  

เทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  



 

สารบัญ 
 
            
                  หน้า 
 

 1  หลักการและเหตุผล            1 

 2   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)       2 

 3   บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่มาจากหมู่บ้านและแผนชุมชน     3 

 4  รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม)           4 

 5  รายละเอียดโครงการพัฒนาที่มาจากหมู่บ้านและแผนชุมชน (เพ่ิมเติม)      6 

 6  บัญชีครุภัณฑ์ (เพ่ิมเติม)        10 

   

  
 
    
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 

 

ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ไปแล้วนั้น 

ด้วยเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วา งไว้
สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึง
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ด้วย   

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันทีผู่้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และ เทศบาลต าบลเมืองงาย
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565  

 
 
 

          



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000    -  -  -  -  -  -  -  - 1 100,000      

3.3 แผนงานการศึกษา 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000      1 100,000      

รวม 2 120,000  1 20,000 1 20,000      1 20,000 1 20000 2 200,000      

 

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
โครงการเพ่ิมเตมิ

ยุทธศาสตร์
ปี 2566

   แบบ ผ 01 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ 

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

7 2,669,900  -  -  -  -  -  -  -  - 7 2,669,900

รวมทั้งสิ้น 7 2,669,900  -  -  -  -  -  -  -  - 7 2,669,900

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาทีม่าจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

โครงการพัฒนาที่น ามา
จากแผนพัฒนาหมู่บา้น

และชุมชน

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

 แบบ ผ 01/1 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชยีงใหม ่ที่ 6 การจัดการสาธารณภยั การสรา้งความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตที่ดขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
  2566 
(บาท)

  2567
 (บาท)

  2568
 (บาท)

  2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาการแพร่
ระบาดยาเสพติดศูนย์
อ านวยการปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่
(ศอ.ปส.จ.ชม.) 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด 
โดยบรูณษการความ
ร่วมมอืจากทกุภาค
ส่วน

อดุหนนุศูนย์อ านวยการ
ปอ้งกนัและปราบปราม 
  ยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม(่ศอ.ปส.จ.ชม.)

100,000  -  -  -  - จ านวน 1 
คร้ัง

สามารถควบคุมและ
ลดระดับความรุนแรง
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในจังหวัด
เชียงใหม ่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนนิการ

ส านกัปลัด เทศบาล

100,000   -  -  -  -รวม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ดา้นการป้องกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชมุชน
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

   แบบ ผ.02 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชยีงใหม ่ที่ 6 การจัดการสาธารณภยั การสรา้งความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตที่ดขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
  2566 
(บาท)

  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการการจัดกจิกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และพฒันาการเรียนรู้
ของเด็กนกัเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านวิชาการรวมถึงการ
พฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาใหแ้กเ่ด็กใน
พื้นที่เทศบาลต าบล      
เมอืงงาย

นกัเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเมอืงงาย
ได้รับการพฒันาอย่าง
ทั่วถึง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 99 ของ
นกัเรียน 
ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมได้รับ
การพฒันาอย่าง
ทั่วถึง

นกัเรียน ได้รับการ
พฒันาทกัษะ การ
เรียนรู้และทกัษะด้าน
วิชาการ

กองการศึกษา

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

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ดา้นการศึกษา ส่งเสรมิเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.3 แผนงานการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ

   แบบ ผ.02 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชยีงใหม ่ที่ 1 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชื่อมโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที่ 2 ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหล่งน้้า
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เพ่ิมเตมิ)

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
   2566   

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟลัท์คอนกรีต
 ถนนสาย ชม.ถ
47-002 ซอย 24 
บา้นเมอืงงาย (หมู่ที่ 2)

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน            
ลดอบุติัเหตุจากการ
ใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 
211.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร           
ช่วงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 1,114.00 
ตารางเมตร

377,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน  
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมอืงงาย
 หมู่ที่ 2

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟลัท์คอนกรีต
 ถนนสาย ชม.ถ
47-019 ซอย 19 
บา้นเมอืงงาย (หมู่ที่ 2)

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน             
 ลดอบุติัเหตุจากการ
ใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 209.00 
เมตร  หนา 0.05 เมตร
 หรือมพีื้นที่ใช้สอยไม่
นอ้ยกว่า 836.00 
ตารางเมตร

282,900  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน  
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมอืงงาย
 หมู่ที่ 2

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ที่

เทศบาลต้าบลเมอืงงาย

โครงการ
งบประมาณ

 แบบ ผ.02/1 



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เพ่ิมเตมิ)
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
   2566   

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

3 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟลัท์คอนกรีต
 ถนนสาย ชม.ถ
47-015 ซอย 13 
บา้นเมอืงงาย  (หมู่ที่ 
2)

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน             
ลดอบุติัเหตุจากการ
ใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ช่วงที่ 1 ผิวจารจรกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือมพีื้นที่ 
ไมน่อ้ยกว่า 120.00 
ตารางเมตร               
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 
183.50 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมหชู้าง
 2 ข้าง  หรือมพีื้นที่ ไม่
นอ้ยกว่า 1,307.75 
ตารางเมตร   มพีื้นที่ 
รวม 2 ช่วงไมน่อ้ยกว่า 
1,427.75 ตารางเมตร

479,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน  
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมอืงงาย
 หมู่ที่ 2

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

 แบบ ผ.02/1 



4 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟลัท์คอนกรีต
 ถนนสาย ชม.ถ
47-024 ซอย 21 
บา้นเมอืงงาย (หมู่ที่ 2)

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน             
 ลดอบุติัเหตุจากการ
ใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 232.00 
เมตร  หนา 0.05 เมตร
 หรือมพีื้นที่ใช้สอยไม่
นอ้ยกว่า 928.00 
ตารางเมตร

314,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน  
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมอืงงาย
 หมู่ที่ 2

กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เพ่ิมเตมิ)

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
   2566   

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

5 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลซอย 6 บา้น
แมข่้อน  (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 187.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
748.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางเฉล่ียข้าง
ละ 0.20-0.50 เมตร 
ยาว 187.00 เมตร

448,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้นบา้น
แมข่้อน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

 แบบ ผ.02/1 



6 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟลัท์คอนกรีต
 ถนนสาย ชม.ถ
47-056 ซอย 1 
บา้นแมข่้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน            
ลดอบุติัเหตุจากการ
ใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 261.00 
เมตร  หนา 0.05 เมตร
 หรือมพีื้นที่ใช้สอยไม่
นอ้ยกว่า 783.00 
ตารางเมตร

270,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน  
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้นบา้น
แมข่้อน

กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เพ่ิมเตมิ)
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
   2566   

(บาท)
  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

 แบบ ผ.02/1 



7 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสวนนายจ านงค์  
ดวงแกว้ ไปทางทศิ
ตะวันออกและทศิใต้ 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 800.00 
ตารางเมตร              
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 
11.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 33.00 
ตารางเมตร รวม 2 ช่วง
 มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
833.00 ตารางเมตร

499,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น  
บา้นสัน

กองช่าง

2,669,900 0 0 0 0  -  -รวม 7 โครงการ



    2566    
(บาท)

    2567   
(บาท)

   2568   
 (บาท)

  2569
 (บาท)

2570 
(บาท)

1 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เคร่ืองเปา่ลมใบไม้ แบบสะพายหลัง จ านวน 
2 เคร่ือง ใช้ในงานปอ้งกันและควบคุมไฟปา่

13,000  -  -  -  -     ส านักปลัด    
เทศบาล

2 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เคร่ืองช่วยหายใจ SCBA จ านวน 2 เคร่ือง ใช้
ในงานระงับอัคคีภยัและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัในสถานที่อับอากาศ

      240,000  -  -  -  -      ส านักปลัด     
เทศบาล

3 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน ไฟเบอร์ตัดเหล็ก  จ านวน 1 เคร่ือง ใช้ในงาน
ซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,900  -  -  -  - กองช่าง

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน สวา่นแบต จ านวน  1 ตัว       ใช้ในงานซ่อม
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,800  -  -  -  - กองช่าง

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่1)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
                   เปา้หมาย                   

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

      แบบ  ผ. 03 



5 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เล่ือยฉลุ จ านวน  1 เคร่ือง     ใช้ในงานซ่อม
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,200  -  -  -  - กองช่าง

  2566 (บาท)     2567   
(บาท)

   2568   
 (บาท)

  2569
 (บาท)

2570 
(บาท)

6 การเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 
กิโลวตัต์ แบบอัดทา้ย ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าปี

2,500,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท

              เปา้หมาย         (ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์)

งบประมาณ

      แบบ  ผ. 03 


