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กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 



ค าน า 
 
  ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห า รส่ วนต าบล เมื อ งคอง  ได้ ป ระกาศ ใช้ แผน พัฒนาท้ องถิ่ น                                
(พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) ครั้งที่ 2/2565 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ22 และข้อ 22/2 จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือให้แผนงานโครงการมีความสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของพ้ืนที่ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
เหตุผลและความจ าเป็น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน และได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2566–2570) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) ให้มีสอดคล้องและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

 และข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการตามพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2437 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                         
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว รวมถึงใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
  (บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1        
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-กลยุทธ์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

9 4,620,000 10 6,690,000 6 2,070,000 - - - - 25 13,380,000 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
-กลยุทธ์ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 
-แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

8 5,100,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 7 13,100,000 

รวม 

17 9,720,000 11 8,690,000 7 4,070,000 1 2,000,000 1 2,000,000 31 26,480,000 

 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
  

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์
แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6        
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-กลยุทธ์ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-แผนงาน เคหะชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 7          
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
-กลยุทธ์ การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
-แผนงาน บริหารทั่วไป 

1 30,000 - - - - - - - - 1 30,000 

รวม 2 50,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 6 130,000 

รวมทั้งสิ้น 19 9,770,000 12 8,710,000 8 4,090,000 2 2,020,000 2 2,020,000 37 26,460,000 

 

(แบบ ผ.01) 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมดุหมายที ่5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทนุและยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ทีส่ าคัญของภูมภิาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสรมิอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เน้นคุณค่าทีส่ามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 

1. ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์ ท่ี 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
          (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่น ศพด.เมืองคอง บ้านหลวง หมู่ 4 
ขนาด 200 ตร.ม. 

เพื่อถนอมและรักษาเครื่อง
เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

ศพด.เมืองคอง  
หมู่ 4 

 

500,000 - - - - มีหลังคาคลุม
เครื่องเล่นตามที่
ก าหนด 

ศพด.เมืองคองมี
หลังคาคลุม
เครื่องเล่น 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา
ฯ 

2 ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่น ศพด.บ้านน้ ารู หมู ่5 
ขนาด 32 ตร.ม. 

เพื่อถนอมและรักษาเครื่อง
เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านน้ ารู 
หมู่ 5 

150,000 - - - - มีหลังคาคลุม
เครื่องเล่นตามที่
ก าหนด 

ศพด.น้ ารูมี
หลังคาคลุม
เครื่องเล่น 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา
ฯ 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมท่อระบายน้ า ภายในต าบล จ านวน 
5 เส้นทาง ปริมาณงาน 19,200 ตร.ม. 
หรือ 100 กม.  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 

ม.1-ม.6 
ต.เมืองคอง 

1,500,000 - - - - ถนนลูกรัง
ภายในต าบล
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

(แบบ ผ.02) 



~ 5 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมสะพานหน้าโรงเรียนสอน
ภาษาจีนบ้านสันปา่เหียง หมู่ 1               
กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบ อบต.
เมืองคองก าหนด  

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

ม.1  
ต.เมืองคอง 

120,000 - - - - สะพานได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางข้างนานายสิงห์ค า 
ค าหมื่น หมู่ 4 กว้าง 1 เมตร ยาว 22 เมตร 
สูง 1.30 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง
ก าหนด  

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนของประชาชน 

บ้านหลวง  
ม.4 

ต.เมืองคอง 

100,000 - - - - ไหล่ทางได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์               
ข้าง รพสต.ถึงวัดบ้านใหม่มงคลธรรม  
ระยะทาง 500 เมตร 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ้านใหม่ ม.1  
ต.เมืองคอง 

300,000 - - - - มีเสาไฟฟ้า
โซลาร์เซลล์ใน
พื้นที่เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายสมปาน ปัน
แก้ว ถึงข้างบ้านนายปัน ตาสวา่ง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร  

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนของประชาชน 

บ้านเหล่า ม.1  
ต.เมืองคอง 

- 650,000 - - - มีถนนคสล.ใน
พื้นที่เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างทางเข้าอนุสาวรยี์
พระนเรศวร บ้านใหม่ หมู่ 1  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนของประชาชน 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

บ้านใหม่ ม.1  
ต.เมืองคอง 

1,300,000 1,300,000 - - - มีถนนคสล.ใน
พื้นที่เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปห้วยงู เร่ิมจากแยก
สันป่าเหียง บา้นใหม่ หมู ่1  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนของประชาชน 

บ้านใหม่ ม.1  
ต.เมืองคอง 

- 3,200,000 - - - มีถนนคสล.ใน
พื้นที่เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปฝายหวัเมือง           
บ้านใหม่ หมู ่1 กวา้ง 4 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนของประชาชน 

บ้านใหม่ ม.1  
ต.เมืองคอง 

- - 700,000 - - มีถนนคสล.ใน
พื้นที่เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 



~ 6 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหว้ยงู หมู ่1 จาก
บ้านนายทน จะวะ ถึงบ้านนายปา่จู จะซอ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 0.40 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน 

เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้ถนนของ
ประชาชน 

บ้านห้วยงู  
ม.1  

ต.เมืองคอง 

- - 280,000 - - มีถนนคสล.ในพื้นที่
เป้าหมาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า จากถนนบ้านนาย
เสาร์ถึงบ้านนายสาม กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
134 เมตร ลึก 0.40 เมตร  

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

บ้านใหม่ ม.1  
ต.เมืองคอง 

- - 200,000 - - มีรางระบายน้ าใน
พื้นที่เป้าหมาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 กอ่สร้างรางระบายน้ าข้างบา้นนายยะอึ นาบิ 
ถึงข้างแยกเข้า รพสต. บา้นใหม่ หมู ่1   
กว้าง 0.20 เมตร ยาว 348 เมตร ลึก 
0.30 เมตร  

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

บ้านใหม่ ม.1  
ต.เมืองคอง 

- - 420,000 - - มีรางระบายน้ าใน
พื้นที่เป้าหมายตาม
ขนาดที่ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างวางกล่องเกเบีย้น บา้นห้วยบ้าน หมู่ 
2 ข้างบ้านนายกาลู กะพอ กว้าง 3 เมตร 
ยาว 25 เมตร ลึก 5 เมตร 

เพื่อป้องกันอันตราย
จากน้ าป่าไหลหลาก 

บ้านห้วยบ้าน  
ม.2  

ต.เมืองคอง 

- 300,000 - - - มีกล่องเกเบี้ยนใน
พื้นที่เป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างวางกล่องเกเบีย้น บา้นห้วยบ้าน  
หมู่ 2 ข้างบ้านนายบิแฮ ดิทา กวา้ง 2 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลกึ 2.30 เมตร  

เพื่อป้องกันอันตราย
จากน้ าป่าไหลหลาก 

บ้านห้วยบ้าน  
ม.2  

ต.เมืองคอง 

- - 270,000 - - มีกล่องเกเบี้ยนใน
พื้นที่เป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า บา้นล้องกุ่ม หมู่ 3 
ข้างบ้านนายบุญเทน สุยะระ ถึงบา้น             
นางจันทนา แนะวอ กว้าง 0.50 เมตร            
ยาว 67 เมตร ลึก 0.50 เมตร  

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

บ้านล้องกุ่ม  
ม.3 

ต.เมืองคอง 

- 130,000 - - - มีรางระบายน้ าใน
พื้นที่เป้าหมายตาม
ขนาดที่ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างวางกล่องเกเบีย้น บา้นหลวง            
หมู่ 4 ทางไปทุ่งหลวงสายใต้ กว้าง 3 เมตร  
ยาว 36 เมตร ลึก 3.3  เมตร  

เพื่อป้องกันอันตราย
จากน้ าป่าไหลหลาก 

บ้านหลวง  
ม.4  

ต.เมืองคอง 

- 250,000 - - - มีกล่องเกเบี้ยนใน
พื้นที่เป้าหมาย
ตามที่ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมคอสะพานน้ าแตง บา้นหลวง   
หมู่ 4 กว้าง 2 เมตร ยาว 36 เมตร  ลกึ 
2.30 เมตร  

เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

บ้านหลวง  
ม.4  

ต.เมืองคอง 

- 180,000 - - - คอสะพานได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.02) 



~ 7 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ าต่อโครงการเดิม บ้าน
บวกควาย หมู่ 6 ข้างบ้านนายสวุิชัย เปยี
ผะ กวา้ง 0.80 เมตร ยาว 17 เมตร  ลึก 
0.90เมตร  

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมบ้านเรือนประชาชน 

บ้านบวก
ควาย ม.6  
ต.เมืองคอง 

- 55,000 - - - มีรางระบายน้ าใน
พื้นที่เป้าหมายตาม
ขนาดที่ก าหนด 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านบวกควาย 
หมู่ 6 ข้างบ้านนายหลวง แสนยี ่ถึงหน้า
หอประชุม กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 85 
เมตร ลึก 0.40 เมตร   

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมบ้านเรือนประชาชน 

บ้านบวก
ควาย  
ม.6  

ต.เมืองคอง 

- - 200,000 - - มีรางระบายน้ าใน
พื้นที่เป้าหมายตาม
ขนาดที่ก าหนด 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างล าเหมือง (ฝายสบคอง) ข้างนานาย
เลิศ สนธิ กวา้ง 0.80 เมตร ยาว 50 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

หมู่ 2 
ต.เมืองคอง 

- 125,000 - - - มีล าเหมืองส าหรับ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างสะพานลวดสลิงข้ามล าน้ าแม่แตง 
ข้างสวนนายสบุิน รินประเสริฐ บ้านใหม ่
หมู่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 65 เมตร สูง
เฉลี่ย 3-4 เมตร 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

หมู่ 1  
ต.เมืองคอง 

500,000 500,000 - - - มีสะพานลวดสลิง
ตามที่ก าหนด 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคสล. ห้วย
แม่ศาลาแล้ง เส้นทางเมืองคอง-ห้วยน้ าดัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 

เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ต.เมืองคอง 150,000 - - - - ถนนได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั 

กองช่าง 

รวม จ านวน 23 โครงการ  4,620,000 6,690,000 2,070,000 - -    

 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมดุหมายที ่5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทนุและยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ทีส่ าคัญของภูมภิาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสรมิอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เน้นคุณค่าทีส่ามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 

1. ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    1.1 กลยุทธ์ ท่ี 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมฝายสบคอง หมู่ 
2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 22 เมตร 
ตามแบบ อบต.เมืองคองก าหนด  
 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรให้
ประชาชน 

หมู่ 2 
ต.เมืองคอง 

200,000 - - - - ฝายได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรทกุ
ฤดูกาล 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายบา้นแพะ หมู ่
2 (ทดแทนฝายเดิม) หน้าฝายกว้าง 
25 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.เมืองคองก าหนด  
 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรให้
ประชาชน 

หมู่ 2  
ต.เมืองคอง 

1,600,000 - - - - มีฝายตาม
ขนาดที่
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรทกุ
ฤดูกาล 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝายบา้นแม่คอง
ซ้ายสายใต้ หมู่ 1 (ทดแทนฝาย
เดิม) หน้าฝายกวา้ง 15 เมตร สัน
ฝายสูง 1.20 เมตร ตามแบบ 
อบต.เมืองคองก าหนด  

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรให้
ประชาชน 

หมู่ 1 
ต.เมืองคอง 

500,000 - - - - มีฝายตาม
ขนาดที่
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรทกุ
ฤดูกาล 

กองช่าง 

(แบบ ผ.02) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างฝายแม่มืน 
หมู่ 2 (ทดแทนฝายเดมิกลุ่ม
ฝายนายม่อละเจ๊ะ)  หน้าฝาย
กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 
1.00 เมตร ตามแบบ อบต.
เมืองคองก าหนด  

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรให้
ประชาชน 

หมู่ 2 
ต.เมืองคอง 

150,000 - - - - มีฝายตาม
ขนาดที่
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
ทุกฤดูกาล 
 
 

 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมฝายแมม่ืน 
หมู่ 2 (กลุ่มฝายนายเสาร์ค า 
ต๊ะเก็ง) กว้าง 2 เมตร ยาว 
22 เมตร ตามแบบ อบต.
เมืองคองก าหนด  

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรให้
ประชาชน 

หมู่ 2 
ต.เมืองคอง 

50,000 - - - - มีฝายตาม
ขนาดที่
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
ทุกฤดูกาล 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมฝายกลุ่มนา
นายสุค า บญุเรือง หมู่ 2 หน้า
ฝายกว้าง 15 เมตร สันฝาย 
สูง 1.50 เมตร ตามแบบ 
อบต.เมืองคองก าหนด  

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรให้
ประชาชน 

หมู่ 2 
ต.เมืองคอง 

300,000 - - - - มีฝายตาม
ขนาดที่
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
ทุกฤดูกาล 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมฝายบ้านแม่
ป่าเส้า พร้อมวางกล่องเก
เบี้ยน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
50เมตร สูง 2.30 เมตร 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรให้
ประชาชน 

หมู่ 2 
ต.เมืองคอง 

300,000 - - - - มีฝายตาม
ขนาดที่
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
ทุกฤดูกาล 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ระดับต าบล 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภค 

ต.เมืองคอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีระบบ
ประปาภเูขา
ระดับต าบล 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
ทุกฤดูกาล 

กองช่าง 

รวม จ านวน 8 โครงการ  5,100,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000    

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่5 การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมดุหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบที่เกดิขึ้น 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การจดัการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.1 กลยุทธ์ ท่ี 1 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          (1) แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการจัดท าถัง
ขยะเปียก ลดโลกร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
คัดแยกขยะ 

ม.1-ม.6 
ต.เมืองคอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมีการ

คัดแยะขยะใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 1 โครงการ  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    

 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมดุหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมยัมีประสิทธิภาพและตอบโจทยป์ระชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดสี าหรับคนในทุกวัย 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคณุภาพเมอืงน่าอยู่มีความปลอดภัยเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

1. ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
    1.1 กลยุทธ์ ท่ี 1 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 (1) แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 จัดซื้อโครงคอกสูงรถกระบะ
หัวเดี่ยว 4 WD 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อจัดซื้อโครงคอกสูง
รถกระบะหัวเดีย่ว  

4 WD ขนาดสูง 135 
ซม. หรือ 1.35 เมตร 

30,000 - - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ

จัดบริการสาธารณะ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 1 โครงการ  30,000 - - - -    

 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง, หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGS เป้าหมายที่ /เป้าประสงค์ ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 

๑.ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ กลยุทธ์ ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 (๑) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
สะพานทางหลวง
ข้ามล าน้ าแม่แตง 
หมู่ 4 ต.เมืองคอง 

เพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ในการคมนาคม 

สะพานทาง
หลวง ขนาด 
กว้าง 7 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
พื้นที่ หมู่ 4  
ต.เมืองคอง 

- 30,000,000 - - - มีสะพานทาง
หลวงข้ามล าน้ า
แม่แตงตามขนาด
ที่ก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
มีความพึงพอใจ 

กองช่าง 
อบต. 

เมืองคอง 

กรมทางหลวง 

 
 

(แบบ ผ.02/2) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 
ผลผลิต 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงานการเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการไฟป่าในพื้นที่ 
อบต.เมืองคอง 

เครื่องเป่าลมใบไม้  
จ านวน ๔ เครื่อง 

๗๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลดั 

รวม    70,000      

 

 

แบบ ผ.03 




