


 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  

เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 



~ ๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
คลองซอยชลประทาน บ้านโรง
วัว หมูท่ี่ 1 ช่วงที่ 4  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
232.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - 742,400  - - มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เสน้ทางสญัจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

2 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตบ้าน
โรงวัวหมู่ที่ 1 ช่วงที ่2 ซอย
ข้างปั้มน้ำมนั 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพือ่ให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - 400,000  - - มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พืน้ที่ตำบลเพิม่ขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตบ้าน
โรงวัวหมู่ที่ 1 ช่วงที ่3 ซอย
ข้างปั้มน้ำมนั 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
139.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - 278,000  - - มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

4 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 1 
บ้านโรงววั   

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผูป้ระชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
เมตร จำนวน 25 จุด 

- - - 175,000 - - จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

5 โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่
ที่ 1 บ้านโรงวัว 
 
  

- เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนในหมู่บ้านในเรือ่งการ
ขาดแคลนน้ำเพือ่อุปโภคและ
บริโภค 
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มนี้ำใช้
อุปโภคบริโภคที่สะอาดถกู
สุขลักษณะ 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดกลาง 
ตามรูปแบบและ
รายการกำหนด 

- - - 2,200,000 - - จำนวนระบบ
ประปาหมู่บ้าน
เพิ่มขึน้ 
- ประชาชนได้มี
แหลงน้ำใช้เพือ่
อุปโภคและบริโภค
เพิ่มขึน้ 

- เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในหมู่บ้าน
ในเรือ่งการขาด
แคลนนำ้เพือ่อุปโภค
และบริโภค 
- เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มนี้ำใช้อุปโภค
บริโภคที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

6 โครงการเสริมไหล่ทางหมู่ที่ 1 
ซอย 1 เชื่อมหมู่ที ่ 11 บ้าน
หนองหวาย 
 
  

- เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 
- เพือ่ความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาบนถนนของประชาชน) 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอุบัตเิหต ุ

ขนาดพืน้ทีก่ว้าง 
2.00 เมตรลกึรวม 
0.50 เมตร ยาว 
85.00 เมตร  
ตามรูปแบบและ
รายการกำหนด 

- - - - 150,000 จำนวนทางไหล
ทางได้รับการ
พัฒนาด้านความ
ปลอดภัย (ขยาย
การจราจร) 

 - เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 
- เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
บนถนนของ
ประชาชน) 
- เพื่อป้องกนัปัญหา
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

7 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสาย
หลังวัดบ้านโรงวัวหมูท่ี่ 1 ชว่ง
ที่ 2  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
490.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - 980,000  - - มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิม่ความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

8 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสาย
หลังวัดบ้านโรงวัวหมูท่ี่ 1 ชว่ง
ที่ 2  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
186.00 เมตรความ
หนาโดยเฉล่ียรวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - 372,000  - - มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

9 โครงการปรับปรุงระบบทอ่ส่ง
น้ำประปาหมูท่ี่ 2 บ้านน้ำบ่อ
หลวง  

- เพือ่แก้ไขปญัหาระบบทอ่ส่ง
น้ำประปาของประชาชนที่ใช้เพือ่
อุปโภคและบริโภค 
 

-ดินทอ่ส่งน้ำขนาดØ 4 
นิ้วหนา 13.5  จำนวน 
500 ท่อนพร้อม
อุปกรณ ์
-ดินทอ่ส่งน้ำขนาดØ 3 
นิ้วหนา 13.5 จำนวน 
500 ท่อนพร้อม
อุปกรณ ์ 

- - - -  900,000 - ทอ่ส่งน้ำประปา
ของประชาชนที่ใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคมีจำนวน
เพียงพอ  

- เพื่อแก้ไขปญัหา
ระบบท่อสง่
น้ำประปาของ
ประชาชนที่ใช้เพือ่
อุปโภคและบริโภค  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

10 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 2 
บ้านน้ำบ่อหลวงช่วงถนนคนั
คลองชลประทานเส้นผ่านหน้า 
อบต.น้ำบ่อหลวง   

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
เมตร จำนวน 10 จุด 

- - - 70,000 - - จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

11 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 2 
บ้านน้ำบ่อหลวงช่วงถนนลำ
เหมืองศรีหมื่นฝั่งตะวนัออก
และฝั่งตะวันตก   

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพือ่ป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต์ 
- กันน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี่ 3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนานเฉลี่ย 
50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- แสงเดย์ไลท์ 
- เสาเหล็กขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรีตขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน  31 จุด 
  

- - - 217,000 - - จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทอ้งถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

12 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตซอย
ข้างบ้านนายสุระ สม 
หนิ้ว หมูท่ี่ 2  บ้านน้ำบ่อหลวง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
73.00 เมตรความหนา
โดยเฉลีย่รวม 0.05 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

-  - - 146,000  - - มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

13 โครงการขุดลอกลำเหมอืงรมิ 
หมู่ที่ 2  บ้านน้ำบ่อหลวง 

- เพื่อทำให้เสน้ทางระบายน้ำเข้า
และออกพืน้ที่ทำการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 

ขนาดว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร
ปริมาณดินขุด 
ลอกรวม 1,800 
ลูกบาศก์เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - - 100,000 
 

- มีเส้นทางระบาย
น้ำเข้าออกพื้นทีท่ำ
การเกษตรของ
หมู่บ้านได้สะดวก
และรวดเร็วเพิม่ขึ้น 

- แก้ไขปญัหา
เส้นทางระบายน้ำอุด
ตันตื้นเขนิระบายน้ำ
เข้าออกไดอ้ย่าง
รวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

14 โครงการขุดลอกปรับปรุงหนอง
น้ำสาธารณะ หมูท่ี่ 2  บ้านน้ำ
บ่อหลวง 

- เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการ
ใชท้ั้งอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

ขนาดปากสระกว้าง 
150 เมตร ยาว 124 
ลึกรวม 4.50เมตร
ปริมาณดินขุด 
ลอกรวม 60,000 
ลูกบาศก์เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  2,000,000 
 

- มีแหลงกักเก็บน้ำ
เพิ่มขึน้ในเขตพื้นที่
หมู่บ้านตำบล 

- แก้ไขปญัหาภัยแล้ง
ปัญหาการขาดแคน
น้ำในการอุปโภคและ
บริโภคการเพาะปลกู
ทางการเกษตร  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

15 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กลำ
เหมืองศรีหมื่นฝั่งตะวนัตกบ้าน
น้ำบ่อหลวงหมูท่ี่ 2  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
570.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  1,200,000 
 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

16 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ. 
125 – 01 ช่วง กม. 0+000 
– 1+000 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมูที่ 
3  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.20 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  3,500,000 
 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

17 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายหลังป่าไม้หมู่ที่ 2 บ้านน้ำ
บ่อหลวงเชือ่มหมูท่ี่ 3 บ้าน
แพะสันใหม ่

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
475.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  2,000,000 
 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

18 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายลำเหมอืงศรีหมื่น – ต้น
แก้ว หมู่ที ่2 บ้านน้ำบ่อหลวง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  1,260,000 
 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๑๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

19 โครงการซ่อมสร้างผวิทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตถนนซอย 6  
หมู่ที่ 3 บ้านแพะสนัใหม ่

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
304.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  700,000 
 

- มีสายทางเพิม่ขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เชื่อมต่อหน้าบ้านลาวัล เป็ง
สุวรรณ ถึงสีแ่ยกเชือ่ม ซอย 4 
หมู่ที่ 3 บ้านแพะสนัใหม ่

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
165.80 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  850,000 
 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำหน้าบ้านนายไตรพร   ติ๊บ
ตา ถึงหน้าบ้านนายศรีสวสัดิ์  
พงษ์ชมพู  หมูท่ี่ 3 บ้านแพะ
สันใหม ่

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
138.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  500,000 
 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บา้น  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

22 โครงการซ่อมสร้างผวิทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตถนนซอย 3  
หมู่ที่ 3 บ้านแพะสนัใหม ่

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  720,000 
 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

23 โครงการซ่อมสร้างผวิทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตถนนซอย 4  
หมู่ที่ 3 บ้านแพะสนัใหม ่

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
350.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

- - - -  750,000 - มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิม่ความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

24 โครงการซ่อมสร้างผวิทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตถนนซอย 1  
หมู่ที่ 3 บ้านแพะสนัใหม ่

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
150,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

25 โครงการซ่อมสร้างผวิทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกเลยีบลำเหมอืงไม้
ไร่ลอ  หมูท่ี่ 3 บ้านแพะสนั
ใหม่ 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.05 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
1,500,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

26 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 3 
บ้านแพะสนัใหม่ ซอย 5  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 3 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,000 

 
- 

- จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผูป้ระชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคนื 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

27 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 3 
บ้านแพะสนัใหม่ เชือ่มหมูท่ี่ 
10 สายรองประปา  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
ส่ิงแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 6 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
42,000 

 
- 

- จำนวนฟา้ส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แกไ้ขเรือ่งไฟฟา้ส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

28 โครงการจัดซ้ือพรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 4 
บ้านจอมแจ้ง  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคนื 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 40 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
280,000 

 
- 

- จำนวนฟา้ส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๒๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ
สายทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ. 
125 -01 ฝังทิศตะวนัตก ช่วง
ที่ 1 หมูท่ี่ 4บ้านจอมแจ้ง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
568.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
1,700,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
สายทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ. 
125 -01 ฝังทิศตะวนัตก ช่วง
ที่ 2 หมูท่ี่ 4บ้านจอมแจ้ง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
186.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
560,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพือ่แก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

31 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหลี่ยมซอย 4 เชือ่มซอย 6 
ห้วยกว้าง หมูท่ี่ 4บ้านจอมแจ้ง 

- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
- เพื่อเป็นทางเชือ่มในหมู่บ้าน 
 

ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร
ความลึกโดยเฉลีย่รวม 
1.80 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
400,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
- เพื่อเป็นทางเชือ่ม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

32 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 4บ้านจอมแจ้ง 

- เพื่อเป็นแหล่งประชาสมัพันธ์
ข้ออมูลขาวสารทางราชการและ
เตือนภัยพิบัติต่างๆให้ประชาชน
ในพื้นที่หมู่บ้านและหมู่บ้าน
ข้างเคียง 
 

ปรับปรุงระบบเสยีง
ตามสายในหมู่บ้านหมูท่ี่ 
4 จำนวน 1 ชุดงาน 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
150,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพืม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
- เพื่อเป็นทางเชือ่ม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

33 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ซอย 3 แยกเข้าบ้านนายไชย
พล ฟันดงเขียว หมูท่ี่ 4 บ้าน
จอมแจ้ง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
105.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
250,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอย 6 ข้างบ้านนายคำ ชมพู
บาง ถึงหน้าบ้านนางทิง หงษ์
ทอง หมู่ที่ 4บ้านจอมแจง้ 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.50 เมตร ยาว 
720.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.60 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
1,850,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองชา่ง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลักในหมู่บ้านตามถนน
ทางหลวงท้องถิน่ ชม.ถ.125 – 
01 ช่วงที่ 1  หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
160.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
480,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลักในหมู่บ้านตามถนน
ทางหลวงท้องถิน่ ชม.ถ.125 – 
01 ช่วงที่ 2  หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
18.00 เมตรความลึก
โดยเฉลีย่รวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
72,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพืม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลักในหมู่บ้านตามถนน
ทางหลวงท้องถิน่ ชม.ถ.125 – 
01 ช่วงที่ 3  หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
42.00 เมตรความลึก
โดยเฉลีย่รวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
130,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

38 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ซอย 3 หมูท่ี่ 5 บ้านหนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
71.00 เมตรความหนา
โดยเฉลีย่รวม 0.15 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
150,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๓๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

39 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ซอย 2 หมูท่ี่ 5 บ้านหนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
350,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

40 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ซอย1 หมูท่ี่ 5 บ้านหนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
98.00 เมตรความหนา
โดยเฉลีย่รวม 0.15 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
210,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

41 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองห้า  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 40 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
280,000 

 
- 

- จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายข้างวดัเชือ่มลำเหมืองไม้
ไร่ลอหมู่ที ่5 บ้านหนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพือ่แก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
115.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
460,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพือ่แก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอย 5 หมูท่ี่ 5 บ้านหนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
140.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
560,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลักชว่งหน้าบ้านฝลัง 
เชื่อมลำเหมอืงไม้ไร่ลอหมู่ที่ 5 
บ้านหนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บา้น 
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
184.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
750,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพือ่ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

45 โครงการติดตั้งการ์เลน สายลำ
เหมืองไม้ไร่ลอหมูท่ี่ 5 บ้าน
หนองห้า 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
 

ติดตั้งการ์ดเลนจำนวน 
258.00เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
520,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพืม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

46 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพกั
ทางขา้มถนนซอยศาลา
ประชาคม หมูท่ี่ 6 บ้านหนอง
ไหว 

- เพื่อเป็นทางระบายน้ำให้
หมู่บา้นและชมุชน 
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

วางท่อขนาด ศก. 
0.60 เมตรพร้อมบ่อ
พักจำนวน 5บ่อพรอ้ม
ฝาปิดที่ความยาว 
40.00 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
150,000  

 
- 
 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

-เพื่อเป็นทางระบาย
น้ำให้หมู่บ้านและ
ชุมชน 
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม
ขัง  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

47 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพกั
หลังบ้านนางนวลเลก็แก้ว หมู่ที่ 
6 บ้านหนองไหว 

- เพื่อเป็นทางระบายน้ำให้
หมู่บ้านและชมุชน 
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

วางท่อขนาด ศก. 
1.00 เมตรพร้อมบ่อ
พักจำนวน 10 บ่อ
พร้อมฝาปิดที่ความยาว 
30.00 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
300,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

-เพื่อเป็นทางระบาย
น้ำให้หมู่บ้านและ
ชุมชน 
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม
ขัง  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

48 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายลำห้วยปู่วงค์ ชว่งที่ 1หมูท่ี่ 
6 บ้านหนองไหว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
555.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
1,776,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๔๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

49 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายลำห้วยปู่วงค์ ช่วงที่ 2หมูท่ี่ 
6 บ้านหนองไหว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
340.00 เมตรความ
หนาโดยเฉล่ียรวม 
0.15 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,776,000  

 
- 
 

- มีสายทางเพิม่ขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ข้างทางหลวงท้องถิ่น ชมถ. 
125 -01 ช่วงปากทางเข้า
ห้วยปู่วงค์ หมูท่ี่ 6 บ้านหนอง
ไหว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขงั 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
142.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
532,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพือ่เป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

51 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 6 
บ้านหนองไหว   

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชัว่โมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
เมตร จำนวน 20 จุด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
140,000 

 
- 

- จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

52 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายทางเข้าห้วยผ้ึง หมูท่ี่ 7 
บ้านหัวฝาย 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
1,055.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตรพร้อมไฟฟ้า
รายทางจำนวน 30 จุด 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
2,500,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

53 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านหัวฝาย 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่สะอาดใช้ใน
การใชอุ้ปโภคบริโภคของหมู่บ้าน 
-เพื่อเพิ่มคุณภาพชวีิตทีด่ีให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใชท้ี่ดี
และถกูสุขลกัษณะ 
 

-ทำการก่อสร้างถัง
กรองน้ำ 
-ทำการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำ 
-ทำการเปลยีนประตูน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
800,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

54 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายเรียบคลองชลประทาน 
ช่วงสุสานเชื่อม หมูท่ี่ 7 บ้าน
หัวฝายกับหมูท่ี่ 6 บ้านหนอง
ไหว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
217.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
460,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

55 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหลี่ยมถนนสายหลกั หมูท่ี่ 7 
บ้านหัวฝาย 

- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บา้น 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
- เพื่อเป็นทางเชือ่มในหมู่บ้าน 
 

ขนาดความกว้าง 1.80 
เมตร ยาว 12.00 
เมตรความลกึโดยเฉลี่ย
รวม 1.80 เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
550,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพื่มขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
- เพื่อเป็นทางเชือ่ม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

56 โครงการซ่อมสร้างผวิทางแอส
ฟัลติกคอนกรีตซอยข่างประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านหัวฝาย 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
77.00 เมตรความหนา
โดยเฉลีย่รวม 0.05 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
150,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

57 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
ซอย 8 หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยโท้ง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บา้น 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
81.00 เมตรความลึก
โดยเฉลีย่รวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
330,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพือ่แก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

58 โครงการก่อสร้างกำแพงกนัดนิ
ทิศตะวนัตก หมูท่ี่ 8 บ้านห้วย
โท้ง ชว่งที่ 1 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อขยายผิวจราจรให้รถสัญจร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ความยาวรวม 
155.00เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
300,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บา้น 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๕๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

59 โครงการก่อสร้างกำแพงกนัดนิ
ทิศตะวนัตก หมูท่ี่ 8 บ้านห้วย
โท้ง ชว่งที่ 2 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ขยายผิวจราจรให้รถสัญจร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ความยาวรวม 
155.00เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
600,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพือ่ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บา้น 
  

กองช่าง 
องคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

60 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
บาดาลหมู่ที่ 8 บ้านห้วยโท้ง  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อขยายผิวจราจรให้รถสัญจร
ขนส่งพชืผลทางการเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 

1.ติดตั้งตู้ควบคุมป๊ัมน้ำ
บาดาลขนาด 3    
2.เดินท่อส่งน้ำขนาด 2 
นิ้ว จำนวน  30 ท่อน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
50,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

61 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 8 
บ้านห้วยโท้ง  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพือ่อุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใชง้านได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 20 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
140,000 

 
- 

- จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใชร้ถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

62 โครงการก่อสร้างกำแพงกนัดนิ
ขยายไหลทาง หมูท่ี่ 9 บ้านต้น
แก้วช่วงหน้าบ้านลุงมี ถึงบ้าน
นาย บญุเลิศ  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อขยายผิวจราจรให้รถสัญจร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ความยาวรวม 95.00
เมตร ตามรูปแบบที่
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวงและ
รายการกำหนด 
(นำมาใช)้ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
250,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

63 โครงการก่อสร้างขยายไหลทาง 
พร้อมวางทอ่หมูท่ี่ 9 บ้านตน้
แก้วทางเข้าป่าช้า ช่วงที่ 1 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อขยายผิวจราจรให้รถสัญจร
ขนส่งพชืผลทางการเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 

วางท่อขนาด ศก. 
0.60 เมตรจำนวน95 
ท่อนพรอ้มบ่อพกัขนาด 
0.60 เมตร จำนวน 
10 บอ่พร้อมฝา ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
150,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพือ่แก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

64 โครงการก่อสร้างขยายไหลทาง 
พร้อมวางทอ่หมูท่ี่ 9 บ้านตน้
แก้วทางเข้าป่าช้า ช่วงที่ 2 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อขยายผิวจราจรให้รถสัญจร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 

วางท่อขนาด ศก. 
0.60 เมตรจำนวน
240 ท่อนพร้อมบ่อพกั
ขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 26 บ่อพร้อม
ฝา ตามรูปแบบที่
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวงและ
รายการกำหนด 
(นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
300,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

65 โครงการก่อสร้างฝายน้ำลน้ลำ
เหมืองแมกุ่้งหมู่ที ่9 บ้านตน้
แก้ว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อขยายผิวจราจรให้รถสัญจร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ขนาดความกว้าง 3.00
เมตรสูงเฉลีย่1.50 
เมตรตามรูปแบบที่
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวงและ
รายการกำหนด 
(นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
300,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพือ่เป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

66 โครงการขุดลอกลำเหมอืงโรง
วัวหมู่ที ่9 บา้นตน้แก้ว 
ช่วงที่ 1  

- เพื่อเป็นแหล่งสง่น้ำและระบาย
น้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 
- เพื่อเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สัตวน์้ำ 
 

ขนาดปากลำเหมอืง
กว้าง 2.00เมตรลกึ
เฉลีย่1.50 เมตรยาว 
78.00เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
50,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพือ่เป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

67 โครงการขุดลอกลำเหมอืงโรง
วัวหมู่ที ่9 บ้านตน้แก้ว 
ช่วงที่ 2  

- เพื่อเป็นแหล่งสง่น้ำและระบาย
น้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 
- เพื่อเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สัตวน์้ำ 
 

ขนาดปากลำเหมอืง
กว้าง 2.00เมตรลกึ
เฉลีย่1.50 เมตรยาว 
500.00เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
150,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

68 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
หมู่ที่ 9 บ้านตน้แก้วเชื่อมหมู่ที ่
11 บ้านหนองหวาย 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 
892.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
1,6000,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พืน้ที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แกปั้ญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๖๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

69 โครงการปรับปรุงระบบทอ่ส่ง
น้ำประปาหมูท่ี่ 9 บ้านตน้แก้ว  

- เพือ่แก้ไขปญัหาระบบทอ่ส่ง
น้ำประปาของประชาชนที่ใช้เพือ่
อุปโภคและบริโภค 
 

-ดินทอ่ส่งน้ำขนาดØ 2 
นิ้วหนา 13.5  จำนวน 
1,000 ท่อนพร้อม
อุปกรณ ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
300,000 

- ทอ่ส่งน้ำประปา
ของประชาชนที่ใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคมีจำนวน
เพียงพอ  

- เพื่อแก้ไขปญัหา
ระบบท่อสง่
น้ำประปาของ
ประชาชนที่ใช้เพือ่
อุปโภคและบริโภค  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

70 โครงการจัดซือ้พรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 9 
บ้านต้นแก้ว  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 20 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
140,000 

 
- 

- จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

71 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลัก ช่วงที่ 1 หมูท่ี่ 10 
บ้านสันเหนือ 

- เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บา้น 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
130.00 เมตรความ
ลึกโดยเฉลี่ยรวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
520,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทอ้งถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

72 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลัก ช่วงที่ 2 หมูท่ี่ 10 
บ้านสันเหนือ 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
76.00 เมตรความลึก
โดยเฉลีย่รวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
304,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลัก ช่วงที่ 3 หมูท่ี่ 10 
บ้านสันเหนือหนา้บ้านนาย
ประจวบ โสดาถึงบ้านนายหนอ
แก้วศรีเรือน  

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขงัใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
77.00 เมตรความลึก
โดยเฉลีย่รวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
300,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพือ่ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
สายหลัก ช่วงที่ 4 หมูท่ี่ 10 
บ้านสันเหนือหนา้บ้านนาย
หน่อแก้ว  ศรีเรือง ถึง บ้าน
นายสมบูรณ์ ตุย้แก้ว  

- เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่งระบายน้ำขอ
หมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 
 

ขนาดตัวรางกว้างรวม 
0.80 เมตร ยาว 
76.00 เมตรความลึก
โดยเฉลีย่รวม 0.80 
เมตร 
ตามรูปแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
300,000 

 

- มีทางระบายน้ำ
เพิม่ขึน้ในหมู่บ้าน
แก้ปัญหาน้ำทว่ม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางของ
ประชาชน(น้ำท่วมขัง 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ระบายน้ำขอหมู่บ้าน 
- เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

75 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
หมู่ที่ 10 บ้านสนัเหนอื ซอย
แม่อุย้ไผ  พลอยเขยีว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
214.00 เมตรความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงและรายการ
กำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
450,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

76 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
หมู่ที่ 10 บ้านสนัเหนอื ซอย
ข้างบ้านนายอนิป๋ัน  คำแปง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพือ่ให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
31.00 เมตรความหนา
โดยเฉลีย่รวม 0.15 
เมตร ตามรูปแบบที่
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวงและ
รายการกำหนด 
(นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
70,000 

 

- มีสายทางเพิม่ขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

77 โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
หมู่ที่ 10 บ้านสนัเหนอื ซอย
ข้างบ้านนางยุวด ี หมั่นการนา 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 
31.00 เมตรความหนา
โดยเฉลีย่รวม 0.15 
เมตร ตามรูปแบบที่
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวงและ
รายการกำหนด 
(นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
60,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

78 โครงการจัดซ้ือพรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 
10 บ้านสันเหนอื  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพือ่ป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 10 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
70,000 

 
- 

- จำนวนฟ้าสง่
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๗๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

79 โครงการจัดซ้ือพรอ้มติดตั้ง ชุด
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมูท่ี่ 
11 บ้านหนองหวาย  

- เพื่อสอ่งสว่างให้ผู้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้รถในยามค่ำคืน 
- เพือ่ป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
- เพื่ออุบัติเหตยุามค่ำคนืของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขนาดความสว่าง 
11500 LM 
- ขนาด 120 วัตต ์
- กนัน้ำ IP 65 
- แบตเตอรี ่3.2V 
15000 mAh 
- ใช้งานได้ 12-15 
ชั่วโมง 
- ระบบเปิด-ปิด Auto 
- อายุการใช้งานนาน
เฉลีย่ 50,000 ชั่วโมง 
- เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 
- แสงเดย์ไลท ์
- เสาเหลก็ขนาด 0.10 
x0.10x6.00เมตร 
-ฐานคอนกรตีขนาด 
0.30 x0.30 x 0.50 
จำนวน 40 ชุด  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
280,000 

- จำนวนฟ้าส่ง
สว่างรายทาง
(ถนน)เพิ่มขึ้น 
- ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ไม่เกนิหรือ
ลดลง 
- อุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใช้
ถนนลดลง 

-แก้ไขเรือ่งไฟฟ้าสอ่ง
สว่างให้ผู้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้รถในยาม
ค่ำคืน 
- แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม 
- ลดอุบัติเหตยุามค่ำ
คืนของผู้ใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๘๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

80 โครงการขยายไหลทางพรอ้ม
วางท่อส่งน้ำระบายน้ำหมูท่ี่ 
11 บ้านหนองหวายสายทาง
หลักเข้าหมู่บ้านหนองไหว
จำนวน 4ช่วงทาง 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการ
การเกษตรมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

ตามรูปแบบและ
รายการที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงกำหนด (นำมาใช้) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
400,000 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๘๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

81 โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กตั้งแต่ปาก
ทางเข้าป่าช้าเชือ่มตอ่หมู่ที่ 2 
บ้านน้ำบ่อหลวง หมู่ที ่9 บ้าน
ต้นแก้ว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนชนมเีส้นทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการเกษตร
มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 

ขนาดวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
450.00 เมตร ความ
หนาโดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงกำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
696,700  

 
- 
 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิม่ขึน้
เพิม่ความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  



~ ๘๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

82 โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กด้านขา้งทิศ
ตะวันตกตั้งแต่ลลำเหมืองศรี
หมื่นถึงปากทางเข้าป่าช้า หมูท่ี่ 
9 บ้านต้นแก้ว 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนชนมเีส้นทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการเกษตร
มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 

ขนาดวจราจรกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 
115.00 เมตร ความ
หนาดดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงกำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
69,000  

 
- 
 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

83 โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กซอยห้วย
มะกอกพร้อม(กร้างราง
ระบายนน้ำแบบเปิด) หมู่ที่ 7 
บ้านหัวฝาย 

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดนิทาง
ของประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนชนมเีส้นทาง
สัญจรสะดวก 
- เพื่อให้การขนส่งทางการเกษตร
มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 

ขนาดวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร ความ
หนาดดยเฉลีย่รวม 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบที่องคก์าร
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวงกำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
700,000 

 

 
- 

 

- มีสายทางเพิ่มขึน้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลเพิ่มขึน้
เพิ่มความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน
ให้กับประชาชน 

- แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุในการ
เดินทางของ
ประชาชน 
- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
- แก้ปัญหาให้การ
ขนส่งทางการ
การเกษตรมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กองช่าง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๘๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5. เสริมสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
➢แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสฟตดิ 

- เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในตำบลน้ำบ่อหลวง 
- เพือ่ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหายาเสพตดิ 
 

-ประชาชนในตำบลน้ำ
บ่อหลวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชน
ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 80 

- ประชาชนตระหนกั
ถึงความสำคญัของ
ปัญหายาเสพตดิใน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อฝกึอบรมเตรยีมความพรอ้ม
ในการรับมอืกับสาธารณภยั 
- เพื่อให้ผู้เข้ารว่มอบรมสามารถมี
ความรู้ในการป้องกันตนเองจาก
สาธารณภยัเบ้ืองต้นได ้

- ประชาชนหรอื
เยาวชนในตำบลน้ำบ่อ
หลวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมสามารถ
รับมือกบัสาธารณภัย 
- ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถมีความรู้ใน
การป้องกนัตนเอง
จากสาธารณภยั
เบ้ืองต้นได ้

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๘๔ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจัง  หวัดที่  5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 
➢แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1 โครงการจ้างเหมาบรกิาร
จัดเก็บขนและกำจัดขยะมูล
ฝอยในเขตพืน้ที่ อบต.น้ำบ่อ
หลวง 

- เพื่อจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูล
ฝอยในเขตพืน้ที่ อบต.น้ำบ่อหลวง 
 

-ประชาชนในตำบลน้ำ
บ่อหลวง 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- จำนวนขยะใน
ชุมชนถูกจดัเก็บและ
กำจัดอย่างถูกวิธ ี

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

2 โครงการฉดีวัคซีนป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้า 

- เพื่อลดปัญหาการระบาดของ
โรคพิษสุขับบ้าในเขตตำบลน้ำบ่อ
หลวง 

- สัตว์เลีย้งในเขตตำบล
น้ำบ่อหลวงได้รับการ
ขึ้นทะเบียนและรับ
วัคซีน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 80 

- สัตว์เลีย้งในเขต
ตำบลน้ำบ่อหลวง
ได้รับการขึ้นทะเบียน
และรับวัคซีนอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

3 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
ระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉนิ 

- เพื่อดำเนนิงานเกีย่วกับ
การแพทย์ฉกุเฉินในตำบลน้ำบ่อ
หลวง 

- ประชาชนในตำบลน้ำ
บ่อหลวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ผู้รับบรกิารมี
ความพึงพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 80 

- มีการบรกิาร
การแพทย์ฉกุเฉินใน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๘๕ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุน่ละออง
ขนาดเลก็ (PM2.5) 

- เพื่อดำเนนิการป้องกันและ
รับมือกับฝุ่นละอองขนาดเลก็ 
(PM2.5) ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำบ่อ
หลวง 
- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการช่วย
เหลื่อจากการได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) 

- ประชาชนในเขต
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

- - - 500,000 500,000 - ประชาชน
ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 80 

- เกดิการการป้องกัน
และรับมอืกับฝุ่น
ละอองขนาดเลก็ 
(PM2.5) ในเขต
พื้นที่ตำบลน้ำบ่อ
หลวง 
- ประชาชนได้รับการ
ช่วงเหลื่อจากการ
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ฝุน่
ละอองขนาดเลก็ 
(PM2.5) 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

5 โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดตอ่และไม่ติดต่อในตำบล
น้ำบ่อหลวง 

- เพือ่ดำเนนิการป้องกันและระงับ
โรคติดตอ่และไม่ติดต่อในตำบล
น้ำบ่อหลวง 
- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลอืจากการได้รับผลกระทบ
จากโรคติดตอ่และไม่ติดต่อใน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

- ประชาชนในเขต
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

- - - 500,000 500,000 - ประชาชน
ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 80 

-เกิดการป้องกนัและ
ระงับโรคตดิต่อและ
ไม่ติดต่อในตำบลน้ำ
บ่อหลวง 
-ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลอืจากการ
ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดตอ่และไม่
ติดต่อในตำบลน้ำบ่อ
หลวง 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๘๖ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. การพัฒนาคุณภาพชวิตของประชาชน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศยั
ให้แก่ผู้ยากไร ้

- เพื่อดำเนนิการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้แก่ผูย้ากไร้ในเขตตำบล
น้ำบ่อหลวง 
 

-ประชาชนผู้ยากไร้ใน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ที่พกัอาศยัของผู้
ยากไร้ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้พกิาร ผูดู้แลผู้
พิการหรอืผู้ดอ้ยโอกาส 

- เพื่อพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้พกิาร ผูดู้แลผู้พกิาร
หรือผู้ดอ้ยโอกาส 
 

- พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ
หรือผู้ดอ้ยโอกาส 
ในเขตตำบลน้ำบ่อ
หลวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 80 

- ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการหรอื
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านโรงวัว หมูท่ี่ 1  

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านโรงววั หมูท่ี่ 1 

- ประชาชนบ้านโรงวัว 
หมู่ที่ 1 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านโรง
วัว หมูท่ี่ 1 ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๘๗ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านน้ำบ่อหลวง  
หมู่ที่ 2  

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านน้ำบ่อหลวง หมู่ที ่2 

- ประชาชนบ้านน้ำบ่อ
หลวง หมู่ที่ 2 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านน้ำ
บ่อหลวง หมูท่ี่ 2 
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านแพะสนัใหม ่
หมู่ที่ 3  

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านแพะสนัใหม่ หมูท่ี่ 3 

- ประชาชนบ้านแพะ
สันใหม่ หมูท่ี่ 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านแพะ
สันใหม่ หมูท่ี่ 3 
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านจอมแจ้ง  
หมู่ที่ 4  

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านจอมแจ้ง หมู่ที ่4 

- ประชาชนบ้านจอม
แจ้ง หมูท่ี่ 4 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านจอม
แจ้ง หมูท่ี่ 4 
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านหนองห้า 
หมู่ที่ 5 

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 

- ประชาชนบ้านหนอง
ห้า หมู่ที่ 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้าน
หนองห้า หมูท่ี่ 5
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านหนองไหว 
หมู่ที่ 6 

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านหนองไหว หมูท่ี่ 6 

- ประชาชนบ้านหนอง
ไหว หมู่ที่ 6 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้าน
หนองไหว หมูท่ี่ 6
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๘๘ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านหัวฝาย  
หมู่ที่ 7 

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 

- ประชาชนบ้านหัวฝาย  
หมู่ที่ 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านหัว
ฝาย หมูท่ี่ 7 ได้รับ
การส่งเสรมิอาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

10 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านห้วยโท้ง 
หมู่ที่ 8 

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านห้วยโค้ง หมู่ที ่8 

- ประชาชนบ้านห้วย
โค้ง หมู่ที่ 8 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านห้วย
โค้ง หมู่ที่ 8 ไดร้ับ
การส่งเสรมิอาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านต้นแกว้  
หมู่ที่ 9  

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 9 

- ประชาชนบ้านตน้แก้ว  
หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านตน้
แก้ว หมู่ที ่9 
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านสันเหนอื 
หมู่ที่ 10 

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 

- ประชาชนบ้านสนั
เหนือ หมู่ที่ 10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้านสนั
เหนือ หมู่ที่ 10 
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

13 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนบ้านหนองหวาย 
หมู่ที่ 11 

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพประชาชน
บ้านหนองหวาย หมูท่ี่ 11 

- ประชาชนบ้านหนอง
หวาย หมูท่ี่ 11 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนบ้าน
หนองหวาย หมูท่ี่ 
11 ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๘๙ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

14 โครงการผลิตสือ่เดก็ปฐมวยั  - เพื่อให้เด็กมีความรู้ใน
ระดับพ้ืนฐานเกีย่วกับภาษาไทย 
- เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในด้าน
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาเตม็ศักยภาพ 
- เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนการ
สอน โดยนำสื่อการเรยีนการสอน
ที่ผลิตขึน้ มาจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับการเรียนรูข้องเด็ก
ปฐมวยั ศึกษาได้ถกูตอ้งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- นกัเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

- - - 10,000 10,000 - สื่อเด็กปฐมวยัทีม่ี
คุณภาพ 

- เดก็มีความรู้ใน
ระดับพ้ืนฐาน
เกีย่วกับภาษาไทย 
- เพือ่ให้เด็กได้
พัฒนาในด้าน
ร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเตม็
ศักยภาพ  

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

15 โครงการส่งเสริมสขุภาพและ
พัฒนาการนอ้งปฐมวยั 

- เพื่อให้เด็กปฐมวยัรูจ้ักวธิีออก
กำลังกายอย่างง่าย ๆ โดยการ
เต้นแอโรบิคประกอบจังหวะตาม
ความเหมาะสมและส่งเสริม
พัฒนาการแห่งวัยเด็ก 
- เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยอันดี
เกีย่วกับความสะอาดรา่งกายของ
ตน 
- เพื่อให้เด็กปฐมวยัมีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภยัจากโรคภัยต่าง 
ๆ ทีม่ักพบในเด็กปฐมวยั 

- นกัเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

- - - 5,000 5,000 - นกัเรยีนเข้าร่วม
มากกว่ารอ้ยละ 80  

- เดก็ปฐมวัยรู้จกัวิธี
ออกกำลังกายอย่าง
ง่าย ๆ โดยการเตน้
แอโรบิคประกอบ
จังหวะตามความ
เหมาะสมและ
ส่งเสริมพฒันาการ
แห่งวัยเด็ก 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

16 โครงการมอืสะอาดปราศจาก
โรค 
  

- เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพเด็กให้ปลอด
โรค 
- เพื่อให้เด็กล้างมืออย่างถูกวิธ ี
- เพื่อให้เด็กมีความรู้ทีถู่กตอ้ง
สามารถนำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อืน่ได ้

- นกัเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

- - - 5,000 5,000 - นกัเรยีนเข้าร่วม
มากกว่ารอ้ยละ 80 

- เดก็ล้างมอือย่างถกู
วิธ ี
- เดก็มีความรูท้ี่
ถูกตอ้งสามารถนำไป
ปฏบัิติใน 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๙๐ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

17 โครงการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ปลอดโรค  

- เพื่อให้เด็กได้รับความรูเ้รือ่ง
โรคติดตอ่สำคัญในเดก็ปฐมวัย 
- เพื่อให้คร/ูผู้ดูแลเดก็และ
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ได้ดำเนินการควบคุมการเกิดโรค 
- เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กปลอด
โรคและมีความพร้อมเอื้อตอ่การ
เรียนรูข้องเดก็ 

- นกัเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

- - - 5,000 5,000 - เดก็เลก็มีความรู้ใน
การป้องกนัโรค
เบ้ืองต้น 

- เดก็ได้รับความรู้
เรื่องโรคติดต่อสำคัญ
ในเด็กปฐมวยั 
- ครู/ผู้ดแูลเดก็และ
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ได้
ดำเนนิการควบคุม
การเกิดโรค 
- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็
ปลอดโรคและมี
ความพรอ้มเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของเดก็ 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง  

18 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
รอบรัว้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

- เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็เกิดการ
เรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง เกิด
ทักษะในการสังเกต การสำรวจสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น  
- เพื่อปลกูฝังให้เดก็รกัธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
- เพื่อให้เด็กดร้ับประสบบการณ
เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

- นกัเรยีนและครศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ
หลวง 

- - - 5,000 5,000 - นกัเรยีนเข้าร่วม
มากกว่ารอ้ยละ 80  

- เดก็ปฐมวัยรู้จกัวิธี
ออกกำลังกายอย่าง
ง่าย ๆ โดยการเตน้
แอโรบิคประกอบ
จังหวะตามความ
เหมาะสมและ
ส่งเสริมพฒันาการ
แห่งวัยเด็ก 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 
 



~ ๙๑ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

19 โครงการแข่งขนักฬีาอนุบาล -เพื่อให้นกัเรียนมีสขุภาพร่างกาย
ที่สมบูรณแ์ข็งแรง รกัการเลน่กฬีา
และการออกกำลังกาย 
-เพื่อให้นกัเรียนเลน่และทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้มีสุนทรยีภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรแีละ
กีฬา 
-เพื่อให้นกัเรียนมีความมัน่ใจ กล้า
แสดงออกทางดา้นกฬีาได้อย่าง
เหมาะสมตามวยั 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาดา้นรา่งกาย 
จิตใจ อารมณแ์ละสังคม 

-นักเรยีนและผู้ปกครอง
ของโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวง ร้อย
ละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
-นักเรยีนระดับปฐมวยั
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ รกัการ
เล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย มีความกล้า
แสดงออกสมารถเลน่
และทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได ้ 

- - - 10,000 10,000 จำนวนนกัเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้ารว่ม
โครงการ 

-นักเรยีนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง รกัการเล่น
กฬีาและการออก
กำลงักาย 
-นักเรยีนเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่
ได้มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะดนตรแีละกีฬา 
-นักเรยีนมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก
ทางดา้นกีฬาไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามวยั 

กองการศกึษา 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 

20 โครงการหนนู้อยตาวเิศษ -เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมีจิตสาธารณะ 
-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จกัการคัด
แยกขยะ และรกัษาความสะอาด 
-เพื่อให้เดก็รูจ้ักความสามัคคแีละ
การชว่ยเหลือซ่ึงกันและกนั 
-เพือ่ให้อาคารสถานที่ห้องเรียน มี
ความสะอาดเรียบรอ้ย ปลอดภยั 
และถกูสุขอนามัย 
 

-นักเรยีนโรงเรยีน
อนุบาลองคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
เข้ารว่มกจิกรรม 
 
 
 

- - - 10,000 10,000 จำนวนนกัเรียนที่
เข้ารว่มโครงการ 

-เด็กมีจิตสาธารณะ 
-เด็กรู้จกัรกัษาความ
สะอาด 
-เด็กรู้จกัความ
สามัคคีและการ
ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและ
กัน 
 

กองการศกึษา 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง 



~ ๙๒ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
21 โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพ

ติดในสถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลองคก์ารบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

-เพื่อพัฒนาครแูละนักเรยีนเป็น
ต้นแบบในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในเดก็ปฐมวัย 
-เพื่อให้ครแูละนักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจในการรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
-เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรูแ้ละ
เข้าใจในโทษของยาเสพติด 
เหมาะสมตามวยั 

-ครูและนกัเรยีนทีเ่ข้ารว่ม
โครงการรณรงค์ป้องกนัยา
เสพติดในสถานศกึษา  
-พัฒนาศกัยภาพครูผู้สอน
ระดับชั้นอนุบาล ให้มีความรู้
ความเช้าใจและมีทกัษะ
ความคิดตามแนวทางการ
พัฒนาทกัษะสมองดว้ยองค์
ความรู้ (Executive 
Functions :EF) สำหรับ
เสริมสร้างภมูิคุม้กนัยาเสพ
ติดในเดก็ปฐมวัย 

- - - 25,000 25,000 จำนวนครแูละ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ 

-ครูและนกัเรยีนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติดใน
สถานศกึษา 
-นักเรยีนได้เรยีนรู้
และเข้าใจในโทษของ
ยาเสพติด เหมาะสม
ตามวัย 

กองการศกึษา 
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวง 

22 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

-เพื่อปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 
-เพื่อให้นกัเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
-เพื่อให้หลักสตูรสถานศกึษา
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ 

-นักเรยีนและครูโรงเรยีน
อนุบาลองคก์ารบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวง ร้อยละ 
100 เข้าร่วมกจิกรรม 
-ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สถานศกึษาให้เหมาะสมกับ
สภาพโรงเรียน ชมุชนและ
สังคมที่เปลีย่นแปลงไป 
 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนครแูละ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ 

-เกิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูรให้
สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายของ
โรงเรียน 
-นักเรยีนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียน 
-หลักสูตร
สถานศกึษา
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ 

กองการศกึษา 
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวง 



~ ๙๓ ~ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่  **  โครงการเสนอซ้ำ  ***  โครงการบูรณาการ                                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบอ่หลวง 
                อำเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
23 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

อาชีพยกระดับคุณภาพชีวติ
ประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวง 

-เพือ่ตั้งศนูยก์ารเรยีนรู้เพือ่พัฒนา
อาชีพประชาชน 
-ส่งเสรมิให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดขีึ้น 
-ฝึกทกัษะด้านอาชีพแก่ประชาชน
ให้ก้าวทนัโลกสมยัใหม ่ 

-ประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวง  - - - 5,000,000 - ประชาชนที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจมากกว่ารอ้ยละ  
80 

-ประชาชนได้รับการ
สนับสนุนสง่เสรมิให้
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้เพิม่ขึน้ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารสว่น
ตำบลน้ำบ่อหลวง 
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