
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท . ในเขตจังหวัดเชยีงใหมท่ี ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมอืงและชนบท
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมอืง ผ.02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟสัต์ติก คอนกรีต 
 หมู่ท่ี 4 บา้นลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเกด็และหมู่ที่ 6 บา้นดงเจริญชัย
 ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย

 เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -  -         1,000,000  - 

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

2 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณฟาร์มไก่) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บา้นลวง
เหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็และ
หมู่ที่ 6 บา้นดงเจริญชัย ต าบลหนองแหยง่ 
อ าเภอสันทราย

 เพือ่กอ่สร้างสะพานที่
ใช้ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1  แหง่

 -  -  - 700,000 -

1  แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

3 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(บริเวณปา่ช้าบา้นเมืองวะ) หมู่ที่ 4 บา้นลวง
เหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บา้นดงเจริญชัย ต าบล
หนองแหยง่ อ าเภอสันทราย

 เพือ่กอ่สร้างสะพานที่
ใช้ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -  - 600,000           -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

4 สร้างสนามกฬีาประจ าต าบลบริเวณที่
สาธารณะ(ปา่ช้าเมืองวะ)  ม.4 ลวงเหนือ

เพือ่กอ่สร้างสนาม
กฬีาประจ าต าบล

1 แหง่

 -  -  -  -         10,000,000

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด KPI

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ดา้นเศรษฐกิจ

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม่

1.1  แผนงานเคหะและชมุชน



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมอืง ผ.02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด KPI
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

5 ปรับพืน้ที่ของเทศบาล เนื้อที่ 39 ไร่    ม. 9  
 ต.ลวงเหนือ

1 แหง่

 -  -  -  - 4,000,000           

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

6 โครงการขยายถนน over-lay ด้วยแอสฟลัต์
ติก คอนกรีต หนา 5 ซม.เขต ทต.ลวงเหนือ

1 แหง่

 -  -     10,000,000

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

7 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
 ๖ บา้นสันทราย ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอย
สะเกด็

เพือ่กอ่สร้างลาน
คอนกรีตที่ใช้ท า
กจิกรรมของหมู่บา้น

1 แหง่

 -  -         10,000,000

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

8 โครงการปรับปรุงสนามกฬีาประจ าอ าเภอ
ดอยสะเกด็

เพือ่ใช้เปน็สถานที่
ออกก าลังกายของ
ประชาชน

1 แหง่
 -  -          990,900

1 แหง่ กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟสัติกคอนกรีต บา้นขา้ง
น้ า หมู่ 7  ต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเกด็
  จงัหวดัเชียงใหม่ ถงึ  บา้นดงเจริญชัย หมู่ 6 
 ต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จงัหวดั
เชียงใหม่

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -       7,572,600

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . บา้น
ใหม่ริมคลอง หมู่ที่ 9  ต าบลลวงเหนือ

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -       1,144,600 - -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมอืง ผ.02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด KPI
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

11 โครงการวางท่อระบายน้ า ค .ส.ล    พร้อมบอ่
พกัท่อระบายน้ า  และขยายผิวจราจร หมู่ 4

เพือ่กอ่สร้างท่อ
ระบายน้ า

1 แหง่

 -  -  -  -              609,800

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

12 โครงการกอ่สร้างถนนเดิม  over -lay  ด้วย
แอสฟลัท์ติก  คอนกรีต    ม .2-ม.9  ต าบล
ลวงเหนือ

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -  -  -            6,103,800

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

13 โครงการกอ่สร้างถนนเดิมover - lay  ด้วย
แอสฟสัต์ติก คอนกรีต  บา้นวงัธาร  หมู่ที่ 8

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -       1,456,600 - -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

14 โครงการกอ่สร้างถนนเดิมover - lay ด้วย
แอสฟสัต์ติก คอนกรีตซอย 6  บา้นขา้งน้ า  
หมู่ที่ 7

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -          783,100 - -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล .บา้นลวง
เหนือ หมู่ที่ 5

เพือ่กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

1 แหง่
 -  -       1,062,600 - -

1 แหง่ ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

16 โครงการกอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อม
รางระบายน้ า คสล . ภายในเขตเทศบาลต าบล
ลวงเหนือ

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -          739,300 - -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

17 โครงการกอ่สร้างถนนเดิม  over - lay  ด้วย
แอสฟสัต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -       5,121,225 - -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมอืง ผ.02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด KPI
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

18 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
 8 ถงึ หมู่ 9

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  -       5,122,000 - -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแสวงทรัพยบ์า้นลวงเหนือหมู่ 4 ต าบล
ลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเกด็  เชื่อมบา้นสัน
อุม้ หมู่ 6  ต าบลเชิงดอย  อ าเภอดอยสะเกด็ 
 จงัหวดัเชียงใหม่  และเชื่อมต าบลหนองแหยง่
  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

 -  - 5,204,000  - -

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

20 โครงการกอ่สร้างทางส าหรับจกัรยานและเดิน
วิง่  อ าเภอสันก าแพง  เชื่อมต่ออ าเภอดอย
สะเกด็  ถงึแหล่งท่องเที่ยวบา้นปา่สักงาม

เพือ่กอ่สร้างถนนที่ใช้
ในการสัญจรของ
ประชาชนในพืน้ที่

1 แหง่

- - - - 15,000,000        

1 แหง่ มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

21 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 2 - หมู่ 8

เพือ่ลดพืน้ที่เส่ียงภยัใน
เวลากลางคืน

พกิดั N 18° 54' 41.28"    E
 99°  07' 57.38"  - - 13,000,000 - -

1  สาย ความปลอดภยั
ของผู้สัญจร

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

22 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ 7 - หมู่ 10

เพือ่ลดพืน้ที่เส่ียงภยัใน
เวลากลางคืน

พกิดั N 18° 53' 41.28"    E
 99°  07' 57.38"  - - 13,000,000 - -

1  สาย ความปลอดภยั
ของผู้สัญจร

กองช่าง  ทต.
ลวงเหนือ

รวม 65,196,925   2,300,000       45,713,600       



แบบ ผ.02

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามอ่างเก็บน้ า
บ้านป่าสักงาม  หมู ่ 1

เพือ่ล้อมร้ัวลวดหนาม
รอบอ่างเก็บน้ า ระยะทาง  3  กิโลเมตร - -         250,000 - -

ป้องกันการบุกรุกพืน้ที่
แหล่งน้ า

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3
บ้านป่าสักงาม  หมู ่1 (หน้าบ้านยาย
เล่ียมถึงหน่วยป้องกันไฟป่า)

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านหมู ่ 1  ป่าสักงาม
 - - - 250,000  - 

เพือ่อ านวยความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางของชุมชน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะซอย 3  บ้านป่าสักงาม  หมู่
 1

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

บ้านหมู ่ 1  ป่าสักงาม
- - - -     250,000

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
และขยายท่อน้ าดิบ บ้านตลาดใหม่  
หมูท่ี ่2

เพือ่ให้มีน้ าด่ืมน้ าใช้
ส าหรับหมูบ่้าน

บ้านตลาดใหม่ หมู ่2
 - -         250,000  -  - 

มีน้ าส าหรับอุปโภค  
บริโภคเพียงพอตลอดทัง้ปี

กองช่าง

5 โครงการขยายสะพาน  พร้อมราวกัน
ตก  (ขัวลุงเบ้า)  บ้านตลาดใหม่  หมู ่2

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

บ้านตลาดใหม่ หมู ่2
- -  -      250,000  - 

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 
กล่อมยง)  บ้านตลาดใหม่ หมู ่2

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านตลาดใหม่ หมู ่2
 - -  -      200,000  - 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

7 โครงการแก้ไขปัญหาผิวจราจรต่าง
ระดับ (ซอย 2,ซอย 3)  บ้านตลาดใหม่
  หมู ่2

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

บ้านตลาดใหม่ หมู ่2
- -  -      200,000  - 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

       เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุนสูส่ากล
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

       เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมือง

ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเสียง
ตามสายประจ าหมูบ่้าน          บ้าน
ตลาดใหม่ หมู ่2

บ้านตลาดใหม่ หมู ่2
 - -  -     250,000

ได้รับข้อมูลอยา่งถูกต้อง
 ทัว่ถึง

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา
ภายในหมูบ่้านบ้านเมืองวะ  หมู ่ 3

เพือ่ให้มีน้ าด่ืมน้ าใช้
ส าหรับหมูบ่้าน

บ้านเมิองวะ  หมู ่3
- -  -      250,000  - 

มีน้ าด่ืมน้ าใช้ทีส่ะอาด กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมูบ่้านบ้านเมืองวะ หมู ่3

บ้านเมิองวะ  หมู ่3
 - -  -      250,000  - 

มีความสวยงาม  สะอาด 
เรียบร้อย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า(หน้า
บ้านนายโสภณ  ศรีเนตร ถึงบ้านนาย
เอนก  บุญเกิดไวย)์ บ้านเมืองวะ หมู ่3

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขัง  
และใช้ระบายน้ า

บ้านเมิองวะ  หมู ่3

- -  -     250,000

ป้องกันน้ าท่วมขัง  และ
ใช้ระบายน้ า

กองช่าง

12 โครงการขยายสะพาน (ซอย  1)  บ้าน
ลวงเหนือ  หมู ่4

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านลวงเหนือ หมู ่4
 - -         250,000  - 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
ลวงเหนือ หมูท่ี ่4

เพือ่ให้มีน้ าด่ืมน้ าใช้
ส าหรับหมูบ่้าน

บ้านลวงเหนือ หมู ่4
- -  -      250,000  - 

มีน้ าส าหรับอุปโภค  
บริโภคเพียงพอตลอดทัง้ปี

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก    (ซอย
 1 บ้านนางนงเยาว ์ บัวค า)  บ้านลวง
เหนือ  หมู ่4

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านลวงเหนือ หมู ่4
 - -  -      250,000  - 

เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กองช่าง

15 โครงการขยายผิวจราจร บริเวณสาม
แยก (หน้าฟาร์มไก่) บ้านลวงเหนือ  หมู่
 4

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านลวงเหนือ หมู ่4
- -  -      250,000  - 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้งและ
ไฟสัญญาณทุกจุดเส่ียงบ้านลวงเหนือ 
หมู ่4

เพือ่เพิม่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม

บ้านลวงเหนือ หมู ่4
 - -  -     250,000

มีความปลอดภัยในการ
คมนาคม

กองช่าง



แบบ ผ.02

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

       เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมือง

ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

17 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้านบ้านลวงเหนือ หมู ่5

เพือ่ให้มีน้ าด่ืมน้ าใช้
ส าหรับหมูบ่้าน

บ้านลวงเหนือ หมู ่ 5
- -         250,000

มีแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนน
สายหลัก บ้านลวงเหนือ หมู ่5

บ้านลวงเหนือ หมู ่5
 - -  -     250,000

ป้องกันน้ าท่วมขัง  และ
ใช้ระบายน้ า

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอย 5 หมู่
 5

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านลวงเหนือ หมู ่5
- -  -     250,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมูบ่้าน หมู ่5

บ้านลวงเหนือ หมู ่ 5
 - -  -     250,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

21 โครงการติดต้ังอุปกรณ์ช่วยลดอุบัติเหตุ
ทางถนน (ป้ายไฟกระพริบ, ป้าย
สัญญาณจราจร)ถนนสายหลัก บ้านสัน
ทราย  หมู ่ 6

เพือ่เพิม่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม

 บ้านสันทราย  หมู ่ 6

- -  -      250,000  - 

เกิดความปลอดภัยใน
การสัญจรทางถนน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกาย
บ้านสันทราย  หมู ่6

 บ้านสันทราย  หมู ่ 6
 - -  -     250,000

เป็นลานกิจกรรม
กลางแจ้งได้

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้านนายสุรพล ใบกาวญิ) 
บ้านสันทราย  หมู ่ 6

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

 บ้านสันทราย  หมู ่ 6
- -  -     200,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอย 2  นายมานิตย ์ เจริญ
ทรัพย)์  บ้านสันทราย หมู ่ 6

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

 บ้านสันทราย  หมู ่ 6
 - -  -     200,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนเดิม  ด้วย  
over-Lay แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  (ซอย
 1 ข้างวดัเชือ่มต่อบ้าน      ทุง่กอลาน)
  บ้านข้างน้ า หมู ่7

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านข้างน้ า หมู ่7

- -         250,000  - 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง



แบบ ผ.02

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

       เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมือง

ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

26 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณที่
สาธารณะในหมูบ่้านบ้านข้างน้ า    หมู่
 7

เพือ่ใช้เป็นทีอ่อกก าลัง
กาย

บ้านข้างน้ า หมู ่7
 - - 200,000  - 

มีทีอ่อกก าลังกายที่
ปลอดภัย

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย บ้าน
ลุงขาล)  บ้านข้างน้ า หมู ่7

เพือ่ให้มีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

บ้านข้างน้ า หมู ่7
- - - 250,000  - 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน over -lay แอส
ฟัสติกคอนกรีต(จากศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านข้างน้ า หมู ่7 ถึง บ้านทุง่กอลาน 
หมู ่10)

เพือ่ให้มีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

บ้านข้างน้ า หมู ่7

 - - - 250,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

29 โครงการวางท่อระบายน้ าเพือ่ขยายผิว
จราจรบริเวณถนนข้างศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก  บ้านข้างน้ า  หมู ่ 7

เพือ่ให้มีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

บ้านข้างน้ า หมู ่7

- - - 200,000

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย  3  
บ้านวงัธาร หมู ่8

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านวงัธาร หมู ่8
 - -         250,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย  5) 
บ้านวงัธาร หมู ่8

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านวงัธาร หมู ่8
- -         250,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 6 )
 บ้านวงัธาร หมู ่8

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านวงัธาร หมู ่8
 - -         250,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านวงัธาร หมู ่8

บ้านวงัธาร หมู ่8
- -      250,000

เพือ่ใช้เป็นจัดกิจกรรม
ของหมูบ่้าน

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน Over-lay ด้วย
แอสฟัสต์ติกคอนกรีตถนนสายหลักใน
หมูบ่้านบ้านวงัธาร หมู ่8

เพือ่ความสะดวกในการ
เดินทาง

บ้านวงัธาร หมู ่8
 - - 250,000

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
บ้านใหม่ริมคลอง หมูท่ี ่ 9

เพือ่ให้มีน้ าด่ืมน้ าใช้
ส าหรับหมูบ่้าน

บ้านใหม่ริมคลอง หมูท่ี ่
 9 - -         250,000  - 

มีน้ าใช้อยา่งเพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง



แบบ ผ.02

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

       เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง และการวางผังเมือง

ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

วัตถุประสงค์

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(เฉพาะบริเวณทีม่ีสายดับ) บ้านใหม่ริม
คลอง หมู ่9

เพือ่เพิม่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม

บ้านใหม่ริมคลอง หมูท่ี ่
 9  - - - 250,000 -

ความปลอดภัยของผู้
สัญจร

กองช่าง

37 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณซอย 1
  บ้านใหม่ริมคลอง หมู ่9

เพือ่เพิม่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม

บ้านใหม่ริมคลอง หมูท่ี ่
 9 - - - 250,000

ความปลอดภัยของผู้
สัญจร

กองช่าง

38 โครงการขยายสะพานคอนกรีตข้ามล า
เหมืองเกาะมะตันบ้านทุง่กอลาน หมู ่
10

เพือ่เพิม่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม

บ้านทุง่กอลาน หมู ่10
 - - 250,000 -

ความปลอดภัยของผู้
สัญจร

กองช่าง

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟ
ส่องสวา่งสายบ้านทุง่กอลาน-บ้านทุง่
ป่าคา หมู ่10

เพือ่เพิม่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม

บ้านทุง่กอลาน หมู ่10
- - - 250,000 -

ความปลอดภัยของผู้
สัญจร

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมูบ่้านบ้านทุง่กอลาน  หมู ่10

เพือ่ใช้เป็นทีจ่ัดกิจกรรม
ของหมูบ่้าน

บ้านทุง่กอลาน หมู ่10
 - - - 250,000

ใช้เป็นทีจ่ัดกิจกรรมของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

41 โครงการขุดลอกรางระบายน้ าพร้อม
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า (บ้านทุง่ป่า
คา-บ้านทุง่กอลาน) หมู ่10

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขัง  
และใช้ระบายน้ า

บ้านทุง่กอลาน หมู ่10

- - - - 200,000

ป้องกันน้ าท่วมขัง  และ
ใช้ระบายน้ า

กองช่าง

42 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู ่2 - หมู ่8

เพือ่ลดพืน้ทีเ่ส่ียงภัยใน
เวลากลางคืน

พิกัด N 18° 54' 
41.28"      E 99°  
07' 57.38"

 - - 13,000,000 - -
ความปลอดภัยของผู้
สัญจร

กองช่าง

43 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู ่7 - หมู ่10

เพือ่ลดพืน้ทีเ่ส่ียงภัยใน
เวลากลางคืน

พิกัด N 18° 53' 
41.28"      E 99°  
07' 57.38"

- - 13,000,000 - -
ความปลอดภัยของผู้
สัญจร

กองช่าง

รวม 43  โครงการ - - 0 0 28,700,000 3,650,000 3,550,000 - - -



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรประมง และ ปศุสัตว์ แบบ ผ.02
2.1 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมและพัฒนา
ทักษะวชิาชีพให้ประชาชนในต าบล

เพือ่พัฒนาทักษะวชิาชีพ
ให้ประชาชน

จัดฝึกอบรม
อาชีพให้กับ
ประชาชนใน
ต าบล

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้
จากการอบรม

กอง
สวสัดิการ

สังคม

2 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน  หมู ่1-10    ในการ
พัฒนาอาชีพและเพิม่รายได้

เพือ่พัฒนาทักษะวชิาชีพ
ให้ประชาชน

10 หมูบ่้าน 30,000 30,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ กอง
สวสัดิการ

สังคม

3 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานความรู้ด้านอาชีพ
แก่ประชาชน   (แม่บ้าน,เยาวชน,ผู้สูงอาย ุ ทัง้
ระบบกลุ่มและอิสระ)

เพือ่เพิม่ทักษะในด้าน
อาชีพให้แก่ประชาชน

สนับสนุน
งบประมาณปีละ
 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีทางเลือกใน
อาชีพทีห่ลากหลาย

กอง
สวสัดิการ

สังคม

4 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต าบลลวงเหนือ เพือ่เพิม่ทักษะในด้าน
อาชีพให้แก่ประชาชน

ทุกกลุ่มอาชีพ
ในต าบลลวง
เหนือ

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ที่
เพิม่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

5 โครงการจัดต้ังศูนยผ์ลิตภัณฑ์ OTOP ประจ า
ต าบลและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพือ่จัดต้ังศูนยผ์ลิตภัณฑ์
 OTOP ประจ าต าบล

1 ศูนย์ 50,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

มีศูนยผ์ลิตภัณฑ์ otop 
ประจ าต าบลเกิดขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

6 โครงการสนับสนุนร้านค้า/ตลาดชุมชน จัดต้ัง
สหกรณ์หมูบ่้าน

เพือ่จัดต้ังสหกรณ์ขึน้
ภายในหมูบ่้าน

10 หมูบ่้าน 500,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ร้านค้าในหมูบ่้านมีรายได้
ทีเ่พิม่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ตัวชีว้ัด KPI

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วามยัง่ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่1  ด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย
งบประมาณและทีม่า



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรประมง และ ปศุสัตว์ แบบ ผ.02
2.1 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชีว้ัด KPI

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า

7 โครงการจัดงานซะป๊ะของดีอ าเภอดอยสะเก็ด เพือ่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆในต าบล

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับ
ความสนใจและมีรายได้
เพิม่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพือ่การพัฒนากลุ่ม
อาชีพและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
อาชีพเสริมและพัฒนา
ทักษะวชิาชีพ ระยะส้ัน 
เพือ่พัฒนาฝีมือแรงงาน 
จัดหาวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ทุกกลุ่มอาชีพ
ในต าบลลวง
เหนือ

     20,000    20,000         20,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและ
ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

9 โครงการสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาสตรีระดับ
หมูบ่้านและคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

เพือ่พัฒนาอาชีพรายได้
พัฒนาศักยภาพ

ศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรมอาชีพ 
ฯลฯ

25,000     25,000   25,000        ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ

กอง
สวสัดิการ

สังคม

10 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือ่พัฒนาอาชีพรายได้
พัฒนาศักยภาพ

ศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรมอาชีพ 
ฯลฯ

10,000     10,000   10,000        มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ

กอง
สวสัดิการ

สังคม

11 โครงการจัดต้ังศูนยฝึ์กอาชีพของเทศบาล ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนเพือ่ให้มี
รายได้และแผนปฎิบัติ
การในด้านอาชีพ

จัดต้ังศูนยฝึ์ก
อาชีพครบวงจร 
 1  แห่ง

100,000 ประชาชนมีฐานความรู้ใน
การประกอบอาชีพของ
ตนเอง

กอง
สวสัดิการ

สังคม

12 โครงการสนับสนุนการจัดต้ังตลาดชุมชน เพือ่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆในต าบล

  1  แห่ง 500,000 มียอดจ าหน่ายทีสู่งขึน้ ส านักปลัด

รวม 12  โครงการ 275,000 805,000 955,000 2,035,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่1  ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วามยัง่ยืน
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรประมง และ ปศุสัตว์ แบบ ผ.02
2.2  แผนงานการเกษตร

2651 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมจัดท าอาหารปลา 
อาหารสัตว์

เพือ่ประชาชนจะได้มีความรู้มากขึน้ ประชาชนใน
ต าบลลวงเหนือ

- - 50,000 - - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้เพิม่ขึน้
เกีย่วกับการท าอาหารสัตว์

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ประชาชนจะได้มีความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้

ประชาชนใน
ต าบลลวงเหนือ

- - 50,000 - - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้

ส านักปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยเ์ทคโนโลย ี
การเกษตรต าบลลวงเหนือ

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ในต าบลลวงเหนือแบบมีส่วนร่วม

คณะกรรมการ
ศูนยเ์ทคโนโลย ี
การเกษตร
ต าบลลวงเหนือ

- - 20,000 - - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาเทคโนโลย ี
การเกษตรในต าบลลวง
เหนือแบบมีส่วนร่วม

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมอาชีพประมงและปศุ
สัตว(์โครงการเสริมสร้างการจัดการ
ชุมชนประมงต้นแบบ)

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพประมงและปศุสัตว์
ได้

ประชาชนใน
ต าบลลวงเหนือ

- - - 10,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด

5 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุข์้าวและ
เมล็ดพันธุอ์ืน่ๆ

เพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนการ
กระจายเมล็ดพันธุข์้าวทีม่ี
คุณภาพสูงสู่เกษตรกร

ประชาชนใน
ต าบลลวงเหนือ

- - - - 50,000   ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรได้ผลผลิตต่อไร่
สูงขึน้ใช้เมล็ดข้าวทีม่ี
ประสิทธภิาพสูง

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพดิน
เพือ่การเพาะปลูก

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนทีม่ี
ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพดิน
เพือ่พัฒนาการเพาะปลูกให้ได้ผล
ทีดี่ขึน้

ประชาชนใน
ต าบลลวงเหนือ

- - - 50,000     ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาคุณภาพดินเพือ่การ
เพาะปลูกลดการใช้ปุย๋เคมี

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรประมง และ ปศุสัตว์ แบบ ผ.02
2.2  แผนงานการเกษตร

2651 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

7 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต
น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอร่ีและ
ป้องกันก าจัดหอยเชอร่ี

ลดการระบาดของหอยเชอร่ีใน
ต าบลลวงเหนือ และสามารถใช้
ประโยชน์จากหอยเชอร่ี

ประชาชนใน
ต าบลลวงเหนือ

- - - 25,000     ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรสามารถลดการ
ระบาดของหอยเชอร่ีในนา
ข้าว และใช้ประโยชน์จาก
หอยเชอร่ี

ส านักปลัด

8 โครงการอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์       
สัตวน์้ า

เพือ่อุดหนุนให้กับกลุ่มอนุรักษ์
สัตวน์้ าในการสนับสนุนการ
อนุรักษ์สัตวน์้ า

1  คร้ัง - - - 30,000 30,000 ปีละ  1  คร้ัง สัตวน์้ ามีจ านวนเพิม่ขึน้ ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพือ่การเกษตร

เพือ่ลดอัตราเส่ียงต่อการใช้
อุปกรณ์ทางการเกษตรทีไ่ม่ถูกต้อง
 ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลลวงเหนือ

- - - 30,000 - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง  เกิดความปลอดภัย
ในการท างาน

ส านักปลัด

รวม 9  โครงการ -            120,000    145,000   80,000   345,000                  



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเทีย่ว แบบ ผ.02

3.1  แผนงานการเกษตร
หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันการเกิดไฟป่าใน

พืน้ทีต่ าบลลวงเหนือ
เพือ่ป้องกันไฟป่าในเขตต าบล
ลวงเหนือ

ต าบลลวง
เหนือ

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ไฟป่าในพืน้ทีต่ าบลลวง
เหนือลดลง

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ เพือ่ให้ชุมชนมีการจัดเก็บขยะ
อยา่งถูกต้อง

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

มีการจัดการขยะใน
ชุมชนอยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

3 โครงการ กิจกรรมสืบชะตาป่าไม้
และสายน้ า

กิจกรรมสืบชะตาป่าไม้และ
สายน้ า เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1 คร้ัง 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ชุมชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันมลภาวะ
ทางอากาศลดการเผา

เพือ่ลดมลภาวะทางอากาศ  ลด
การเกิดหมอกควนั

ลดการเผาใน
ต าบลลวง
เหนือ

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

จุด HOT SPOT ใน
พืน้ทีก่ารเกษตร ใน
ต าบลลวงเหนือลดลง

ส านักปลัด

5 อุดหนุนประมงเขือ่นแม่กวง
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สัตวน์้ า
ประมงเขือ่นแม่กวง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
น้ า

สนับสนุนให้
ประชาชน
อนุรักษ์สัตว์
น้ าประมง
เขือ่นแม่กวง

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ชุมชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า

ส านักปลัด

6 โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย

เพือ่มีการก าจัดขยะครบวงจร พืน้ทีใ่น
ต าบลลวง
เหนือ

     1,500,000     1,500,000      1,500,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

มีการจัดการขยะใน
ชุมชนอยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ ตัวชีว้ัด KPIวัตถุประสงค์



3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเทีย่ว แบบ ผ.02

3.1  แผนงานการเกษตร
หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ ตัวชีว้ัด KPIวัตถุประสงค์

7 โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เพือ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว, สมเด็จพระเทพฯ  
และเป็นการเพิม่พืน้ทีป่่า

ภายในต าบล
ลวงเหนือ 1 
คร้ัง

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ปลูกจิตส านึกให้แก่
ประชาชน

ส านักปลัด

8 โครงการอบรมท าปุย๋หมักจากเศษ
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เพือ่ลดขยะทีเ่กิดจากเศษวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร

10 หมูบ่้าน 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนน าปุย๋หมักมา
ใช้กับผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นการลด
ต้นทุนและช่วยเพิม่
รายได้ให้เกษตรกร

ส านักปลัด

9 โครงการจัดท าทีเ่ก็บขยะ ส าหรับ
คัดแยกขยะในหมูบ่้าน(โครงการ
ธนาคารขยะ)

เพือ่ให้ชุมชนมีทีจ่ัดเก็บขยะที่
ถูกต้อง

10 หมูบ่้าน - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ชุมชนมีการจัดเก็บขยะ
อยา่งถูกสุขลักษณะ 
ขจัดปัญหาขยะในชุมชน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

10 อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ป่า       บ้าน
ป่าสักงามหมูท่ี ่ 1  ต าบลลวงเหนือ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมู ่ 1  บ้าน
ป่าสักงาม

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

มีทรัพยากรป่าไม้ที่
สมบูรณ์เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

11 อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ป่าหมูท่ี ่ 2 
และหมู ่ 8  ต าบลลวงเหนือ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลลวง
เหนือ

- - 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

มีทรัพยากรป่าไม้ที่
สมบูรณ์เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

รวม 11  โครงการ 1,700,000 1,700,000 2,220,000 5,620,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเทีย่ว แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและอนุรักษ์เขตป่า
สงวนแห่งชาติ(โครงการส ารวจทีดิ่น
ท ากินทีติ่ดกับพืน้ทีป่่า)

เพือ่ป้องกันและอนุรักษ์เขต
ป่าสงวนแห่งชาติ

เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ภายในชุมชน 1 แห่ง

50,000 จ านวนพืน้ทีโ่ดน
บุกรุกลดลง

มีแนวเขตป่าเป็นทีก่ัน้แยก
ป่าสงวนและป่าชุมชน

กองช่าง

2 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามที่
สาธารณะ

เพือ่แยก พืน้ทีส่าธารณะให้
เป็นสัดส่วน

พืน้ทีใ่นต าบลลวงเหนือ 50,000 จ านวนพืน้ทีโ่ดน
บุกรุกลดลง

มีพืน้ทีส่าธารณะท า
กิจกรรมอยา่งเป็นสัดส่วน

กองช่าง

3 โครงการท าฝายน้ าล้น เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร

ในหมูบ่้านมีระบบ
ชลประทานทีม่ี
ประสิทธภิาพ

50,000 จ านวนฝาย
เพิม่ขึน้

ระบบชลประทานใน
ท้องถิน่มีประสิทธภิาพ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างดาดเหมืองประตู
แบ่งน้ า (ล าเหมืองไส้ไก)่

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร

ก่อสร้างดาดเหมือง 
ประตูแบ่งน้ า(ล าเหมือง
ไส้ไก)่ ภายในหมูบ่้าน

40,000 ระบบชลประทานใน
ท้องถิน่มีประสิทธภิาพ

กองช่าง

5 โครงการท าฝายดักตะกอน เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร

พืน้ทีใ่นต าบลลวงเหนือ 40,000 มีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมทีส่มบูรณ์

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมฝายดักตะกอน เพือ่ซ่อมฝายชะลอน้ าให้
สามารถใช้งานได้มากทีสุ่ด

10 หมูบ่้าน 50,000 สามารถใช้ประโยชน์ได้
อยา่งเต็มที่

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลลวงเหนือ

เพือ่ความสวยงามและความ
เป็นระเบียบของหมูบ่้าน

10 หมูบ่้าน และ
เทศบาลต าบลลวงเหนือ

50,000 พืน้ทีใ่นแต่ละหมูบ่้านมี
ความน่าอยู ่สวยงาม

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริม
ถนนและทีส่าธารณะ

เพือ่ความสวยงามเป็นระเบียบ พืน้ทีใ่นต าบลลวงเหนือ 50,000 พืน้ทีใ่นต าบลลวงเหนือ    
  น่าอยู ่สวยงาม

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงล าเหมือง (พ่อศรี
จันทร์) หมู ่6

เพือ่ปรับปรุงล าเหมืองให้
สะอาด

1 สาย     40,000 ได้ล าเหมืองทีส่ะอาดและ
ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเทีย่ว แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงอ่างห้วยหลวง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า แหล่ง
ท่องเทีย่ว

1 แห่ง      30,000 มีแหล่งท่องเทีย่วและ
แหล่งน้ าอุปโภค เพิม่ขึน้

กองช่าง

รวม 10  โครงการ 130,000 90,000 130,000 350,000



ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ผ.01

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเทีย่ว 
3.3  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเทีย่ว เขือ่นแม่กวง 
บ้านป่าสักงามเชิงอนุรักษ์ 
เช่นกิจกรรม(ปรับภูมิทัศน์
ลานกางเต็นท์,ปรับปรุง
เส้นทางดูนก,ปรับปรุง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
,สร้างบ้านพักรับรอง)

เพือ่ส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ว 
เขือ่นแม่กวง ป่าสักงามเชิง
อนุรักษ์และเชือ่มโยงมาสู่
การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

เปิดเขือ่นแม่กวงเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว,ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทุกหมูบ่้าน,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วศูนยว์ฒันธรรมไท
ล้ือ

1,000,000 มีแหล่งท่องเทีย่วที่
ประชาชนสนใจเทีย่วใน
ต าบลและเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
ฯลฯ

ส านักปลัด

2 โครงการประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ว

เพือ่ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเทีย่วในต าบลลวงเหนือ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์, 
ป้ายบอกทาง, ป้ายเชิญชวน,
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ที ่ ให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรมและเชิงอนุรักษ์ 
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 มีแหล่งท่องเทีย่วที่
ประชาชนสนใจเทีย่วใน
ต าบลและเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
ฯลฯ

ส านักปลัด

เป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ัด KPI

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่างยัง่ยืน

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์



3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเทีย่ว 
3.3  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ัด KPI

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

3 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่วเขือ่นแม่กวงอุดม
ธารา  ต าบลลวงเหนือ  
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวดั
เชียงใหม่

เพือ่สร้างถนน คสล.ที่
เชือ่มต่อระหวา่งอ.แม่แตง 
และบ้านป่าสักงาม อ.ดอย
สะเก็ด  เชือ่มต่อมายงั ต.
ลวงเหนือ          อ.ดอย
สะเก็ด  ซ่ึงจะเป็นเส้นทาง
ทีส่ามารถเดินทางมายงั อ.
ดอยสะเก็ด  เป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายคร้ังละ
ประมาณ  600บาท  และ
ประหยดัระยะเวลา 2 
ชัว่โมงเพิม่รายได้ให้กับ
ชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.เพือ่
เชือ่มต่อระหวา่ง   อ.แม่แตง
 และบ้านป่าสักงาม  อ.ดอย
สะเก็ด  เชือ่มต่อมายงั ต.
ลวงเหนือ ก่อสร้างอาคาร
ร้านค้าชุมชน
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสัน
เขือ่นแม่กวงบริเวณท่าเรือ
หมู1่

   10,000,000 เป็นสะพานและ ถนน 
คสล.ทีม่ีความเชือ่มต่อ
ระหวา่งอ.แม่แตง และ
บ้านป่าสักงาม อ.ดอย
สะเก็ด  เชือ่มต่อมายงั 
ต.ลวงเหนือ อ.ดอย
สะเก็ด  ซ่ึงจะเป็น
เส้นทางทีส่ามารถ
เดินทางมายงัอ.ดอย
สะเก็ด  เป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายคร้ัง
ละประมาณ 600 บาท
  และประหยดั
ระยะเวลา 2 ชัว่โมง 
เพิม่รายได้ให้กับชุมชน

กองช่าง

4 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ว
ในต าบลลวงเหนือ

เพือ่เป็นการเพิม่แหล่ง
ท่องเทีย่วแก่ชุมชน

10 หมูบ่้าน - - - 50,000 50,000 มีแหล่งท่องเทีย่วใน
ชุมชน และยงัเพิม่
รายได้ให้แก่ประชาชน
ในชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการโฮมสเตย์ สนับสนุนการท่องเทีย่ว
แบบวถิีชาวบ้าน

หมู ่4 50,000 50,000 เพิม่รายได้ให้แก่
ชาวบ้าน ลดการยา้ย
ออกไปท างานต่างถิน่

ส านักปลัด



3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเทีย่ว 
3.3  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ัด KPI

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการอนุรักษ์บ้านโบราณ เพือ่อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิน่และสนับสนุนการ
ท่องเทีย่วแบบวถิีชาวบ้าน

บ้านโบราณในต าบลลวงเหนือ 50,000 50,000 เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ 
ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่

ส านักปลัด

7 โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหวา่งชุมชนกับ
ชาวต่างชาติในต าบลลวง
เหนือ

เพือ่เชือ่มความสัมพันธ์
ระหวา่งคนในพืน้ทีก่ับ
นักท่องเทีย่วในต าบลลวง
เหนือ

ชาวต่างชาติในต าบลลวง
เหนือ

10,000 10,000 10,000 ชุมชนอยุร่่วมกันได้
อยา่งมีความสุข

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิง
วฒันธรรม

เพือ่อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิน่

ชุมชนมีแหล่งท่องเทีย่วด้าน
วฒันธรรม

50,000 50,000 50,000 เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ 
ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่วฒันธรรมไทล้ือ
เป็นส่ือสู่อาเซียน

เพือ่อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิน่

ชุมชนไทล้ือเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วในต าบล

50,000 50,000 50,000 เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ 
ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่

ส านักปลัด

10 โครงการทวงคืนผืนป่า เพือ่รักษาป่าต้นน้ าในพืน้ที่ พืน้ทีป่่าในต าบลลวงเหนือ 40,000 พืน้ทีป่่าไม้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด

รวม 10  โครงการ 0 0 310,000 460,000 11,500,000 12,270,000



ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่างยัง่ยืน







ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่2  ด้านสังคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสมุนไพร แบบ ผ.02
4.1  แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงานที่
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
พนักงานเทศบาล เสริมสร้าง
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของ
พนักงานเทศบาล

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
เทศบาลให้แข็งแรง

1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีสุขภาพกาย
และใจทีแ่ข็งแรงขึน้

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพือ่คุ้มครองผู้บริโภคให้
ปลอดภัยจากสินค้า

พืน้ทีต่ าบลลวงเหนือ 20,000 20,000 20,000 ผู้บริโภคได้รับการ
คุ้มครอง

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ เพือ่รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ
ในระดับต าบล

1 คร้ัง 17,000 17,000 17,000 ประชาชนมีการดูแล
รักษาสุขภาพตนเอง
มากยิง่ขึน้

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
(เยีย่มบ้านผู้ป่วย)

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนให้ดีขึน้

เดือนละ 1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึน้

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ทีผู้่สูงอายจุะได้มีสุขภาพ
ทีดี่ ลดปัญหาโรคเครียดแก่
ผู้สูงอายุ

10 หมูบ่้าน 40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายมุีสุขภาพทีดี่
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ

เพือ่ทีผู้่สูงอายจุะได้มีสุขภาพ
ทีดี่

10 หมูบ่้าน 40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายมุีสุขภาพทีดี่
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
สร้างสุขภาพ

เพือ่พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
สร้างสุขภาพ

1 คร้ัง 130,000 130,000 130,000 มีการพัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรเพือ่สร้าง
สุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

8 โครงการสวนสุขภาพ (ต าบล) เพือ่สนับสนุนสวนสุขภาพ 
ประจ าต าบล

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนสวนสุขภาพ 
ประจ าต าบล

กอง
สาธารณสุข

9 โครงการป้องกันและก าจัดยงุลาย ลด/ป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

1 คร้ัง(และช่วง
ระบาด)

70,000 70,000 70,000 ลดจ านวนประชาชนที่
เป็นโรคไข้เลือดออก 
10 หมู่

กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุม่ด้อยโอกาสในสังคม

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสมุนไพร แบบ ผ.02
4.1  แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงานที่
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

10 โครงการเฝ้าระวงัป้องกันโรค
ไข้หวดันก,ไข้หวดัใหญ่สายพันธุใ์หม่

เฝ้าระวงั/ป้องกันความเส่ียง
ในการระบาดของโรคไข้หวดั
นกในพืน้ที่

1คร้ัง(และช่วงระบาด) 20,000 20,000 20,000 ไม่มีการระบาดของโรค
ไข้หวดันกในพืน้ที่
ต าบลลวงเหนือ

กอง
สาธารณสุข

11 โครงการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ป้องกันการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าสู่คน

1 คร้ังต่อปี 50,000 50,000 50,000 ไม่มีการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าสู่คน 
ในพืน้ทีต่ าบลลวงเหนือ

กอง
สาธารณสุข

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ยา
สามัญประจ าบ้าน)

เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจ
ส าหรับประชาชน

เพือ่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอาย ุ10 
หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ กอง
สาธารณสุข

13 โครงการพัฒนาศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวต าบลลวงเหนือ

เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในระบบสถาบันครอบครัว

พืน้ทีใ่นต าบลลวง
เหนือ

300,000 300,000 300,000 ลดการเกิดปัญหาใน
ครอบครัว

กอง
สวสัดิการ

สังคม14 โครงการบูรณาการส่งเสริม
สุขภาพจิต

เพือ่สร้างความเข้มแข็งของ
สภาพจิตใจในชุมชน

10 หมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุขภาพจิต
ทีดี่

กอง
สาธารณสุข

15 โครงการเดินวิง่มาราธอน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ในต าบลลวงเหนือ

1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ กอง
สาธารณสุข

16 โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)ในเขต
เทศบาล

เพือ่พัฒนาศักยภาพ อสม. 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 อสม.มีศักยภาพมากขึน้ กอง
สาธารณสุข

17 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่ดอย
สะเก็ดเกมส์

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการออกก าลัง
กายและใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์

1 คร้ัง 70,000 70,000 70,000 ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกายสร้าง
ความสามัคคี

กอง
สาธารณสุข
และงาน
การศึกษา

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ในต าบล

เพือ่สุขภาพทีดี่ของประชาชน 10 หมูบ่้าน      300,000      300,000      300,000 ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ กอง
สาธารณสุข

19  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์การออก
ก าลังกาย

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย

อุปกรณ์ในการออก
ก าลังกาย      10 
เคร่ือง

     300,000      300,000      300,000 ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ กอง
สาธารณสุข



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสมุนไพร แบบ ผ.02
4.1  แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงานที่
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

20 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์วดัความดัน
แบบดิจิตอล

เพือ่สะดวกในการให้บริการ ปีละ 5 เคร่ือง        25,000        25,000        25,000 ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ กอง
สาธารณสุข

21 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอืน่

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการออกก าลัง
กาย

ตามทีห่น่วยงานได้รับ
เชิญ

50,000 50,000 50,000 ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกาย

กอง
สาธารณสุข

22 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบล

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบล

สมทบปีละ 1 คร้ัง 
อัตรา 50 % ของ
งบประมาณ

150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีการดูแล
รักษาสุขภาพตนเอง
มากยิง่ขึน้

กอง
สาธารณสุข

23 โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ
ลงแอพพลิเคชัน่

เพือ่เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพ
ในชุมชน  คสามารถเข้าถึงได้
อยา่งง่ายดาย

ทุกครัวเรือนในต าบล 150,000 150,000 - ไม่มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพืน้ที่
ต าบลลวงเหนือ

กอง
สาธารณสุข

24 โครงการปรับปรุงศูนยส์าธารณะ
สุขมูลฐานชุมชน

เพือ่ปรับปรุง ศสมช. ให้มี
ประสิทธภิาพสามารถใช้งาน
ได้อยา่งเต็มที่

10 หมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 ศูนย ์ศสมช. มีความ
น่าอยู,่สวยงาม มี
ประสิทธภิาพในการใช้
งาน

กอง
สาธารณสุข

25 โครงการอุดหนุนกลุ่มกีฬา ต่างๆ 
ในต าบลลวงเหนือ

เพือ่เป็นการส่งเสริมการออก
ก าลังกายของประชาชนให้
เกิดผลดีขึน้

10 หมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเห็น
ความส าคัญเกีย่วกับ
การออกก าลังกายเพิม่
มากขึน้ และมีสุขภาพ
ทีแ่ข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

26 โครงการอบรมแกนน าชุมชน เร่ือง
การดูแลสุขภาพทีถู่กต้อง

เพือ่อบรมแกนน าชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การดูแลสุขภาพทีถู่กต้อง

ภายในต าบลลวงเหนือ 15,000 15,000        15,000 ประชาชนในชุมชน
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพทีถู่กต้อง

กอง
สาธารณสุข

27 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ท้องถิน่ดอยสะเก็ดเกมส์

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการออกก าลัง
กายและใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์

1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกายสร้าง
ความสามัคคี

กอง
สาธารณสุข



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสมุนไพร แบบ ผ.02
4.1  แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงานที่
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

28 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา
ลวงเหนือเกมส์

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการออกก าลัง
กายและใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์

1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกายสร้าง
ความสามัคคี

กอง
สาธารณสุข

29 โครงการแข่งขันกีฬาเชือ่ม
ความสัมพันธ ์ในหน่วยงานของ
พนักงาน

เพือ่เชือ่มความสัมพันธแ์ละ
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง

ภายในเทศบาลต าบล
ลวงเหนือ

20,000 20,000 20,000 พนักงานในหน่วยงาน
มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง 
และมีความสามัคคีรัก
ใคร่กลมเกลียวกัน

กอง
สาธารณสุข

30 โครงการส่งนักกีฬา(พนักงาน)
แข่งขันกับหน่วยงานอืน่หรือ อปท.
อืน่

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการและกีฬาของ
พนักงาน

พนักงานมีสุขภาพที่
แข็งแรง

30,000 30,000 30,000 กิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาได้รับการ
สนับสนุน

กอง
สาธารณสุข

31 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการและกีฬา

10 หมูบ่้าน 80,000 80,000 80,000 กิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาได้รับการ
สนับสนุน

กอง
สาธารณสุข

32 โครงการสมุนไพรไทยบ าบัดและ
รักษาโรค

เพือ่สุขภาพของประชาชน ภายในเทศบาลต าบล
ลวงเหนือ

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ กอง
สาธารณสุข

รวม 0 2,722,000 2,722,000 2,572,000 8,016,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุม่ด้อยโอกาสในสังคม









ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่2  ด้านสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
5.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
เล็กก่อนวยัเรียน

เพือ่ให้เด็กเล็กก่อนวยัเรียน มี
สถานทีเ่รียน

2 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กก่อนวยัเรียน 
มีสถานทีเ่รียน

ส านักปลัด

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
และส่ือการเรียนรู้และจัด
ประสบการณ์ วสัดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับเด็กเล็กก่อนวยัเรียน 
นักเรียนปฐมวยั

เพือ่จัดซ้ือส่ือการเรียนรู้ 2 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

200,000 200,000 200,000 มีส่ือการเรียนรู้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
นม และอาหารกลางวนัแก่เด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน

เพือ่ทีเ่ด็กและนักเรียนจะได้มี
สุขภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรงมาก
ขึน้

4 โรงเรียน, 2 
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กและนักเรียนมี
สุขภาพทีส่มบูรณ์
แข็งแรงมากขึน้

ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนส่ือและ
เทคโนโลยกีารเรียนการสอนแก่
โรงเรียน

เพือ่ทีโ่รงเรียนจะได้มีส่ือการ
เรียนการสอนทีท่ันสมัย

4 โรงเรียน 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยมากขึน้

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน

เพือ่ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 มีการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
อาชีพให้แก่เด็ก
นักเรียน

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน

พืน้ทีต่ าบลลวง
เหนือ

50,000 50,000 50,000 มีการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
โรงเรียน

ส านักปลัด

7 โครงการสร้างและส่งเสริม
กิจกรรมสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนต าบลลวงเหนือ

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนต าบลลวงเหนือ

พืน้ทีต่ าบลลวง
เหนือ(มีศูนยก์าร
เรียนรู้ครบ10 
หมูบ่้าน)

100,000 100,000 100,000 มีการส่งเสริม
สนับสนุนศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนต าบล
ลวงเหนือ

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ

ที่

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด KPI



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
5.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ

ที่

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด KPI

8 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน

เพือ่พัฒนาทักษะการท างาน
และมีรายได้พิเศษ

1 คร้ัง ( ช่วงปิด
ภาคเรียน )

50,000 50,000 50,000 นักศึกษามีงานท า
ช่วงปิดภาคเรียนใช้
เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

ส านักปลัด

9 โครงการก่อสร้างห้องสมุด
ประชาชนประจ าหมูบ่้าน หมู ่
1-10

เพือ่เพิม่ความรู้ให้แก่ประชาชน 10 หมู่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความรู้
เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

10 อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอ าเภอดอยสะเก็ด

เพือ่พัฒนาศูนยส์ารสนเทศ
อ าเภอ       ดอยสะเก็ด

1 คร้ัง        10,000        10,000       10,000 ศูนยส์ารสนเทศ
อ าเภอ   ดอยสะเก็ด
ได้รับการพัฒนา

ส านักปลัด

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและบุคลากรด้าน
การศึกษา

เพือ่เพิม่ศักยภาพของบุคลากร
ด้านการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็กใน
ต าบลลวงเหนือ

       20,000        20,000       20,000 ครูผู้ดูแลเด็กมี
ศักยภาพเพิม่ขึน้ใน
การท างาน

ส านักปลัด

12 โครงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่พัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธภิาพ

2 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

       20,000        20,000       20,000 มีการพัฒนาการเรียน
การสอน

ส านักปลัด

13 โครงการจัดท าส่ือสัมพันธบ์้าน -
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่จัดท าส่ือสัมพันธบ์้าน - 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

2 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

       25,000        25,000       25,000 มีความสัมพันธท์ีดี่
ระหวา่งบ้านและ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ส านักปลัด

14 โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่และฝึกซ้อมการ
ป้องกันอุบัติภัยส าหรับนักเรียน
ประจ าศูนยพ์ัฒนา    เด็กเล็ก

เพือ่ทีเ่ด็กจะได้เกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ และเกิดการ
พัฒนาในด้านต่างๆ

2 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

       20,000        20,000       20,000 เด็กมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์

ส านักปลัด



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
5.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ

ที่

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด KPI

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าสักงาม,
โรงเรียนชลประทานผาแตก,
โรงเรียนลวงเหนือ,โรงเรียนบ้าน
สันทราย โครงการพัฒนาด้าน
วชิาการและศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และเทคโนโลยี

เพือ่พัฒนาด้านวชิาการและ
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่และเทคโนโลยี

4 โรงเรียน      400,000      400,000     400,000 พัฒนาด้านวชิาการ
และศิลปวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิน่และ
เทคโนโลยี

ส านักปลัด

16 โครงการกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเด็ก 1 คร้ังต่อปี      100,000      100,000     100,000 มีกิจกรรมส าหรับเด็ก ส านักปลัด

17 โครงการสร้างแหล่งศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน

เพือ่ปรับเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้และรับข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน  บริเวณวดัร้าง
และศูนยก์ารเรียนรู้บ้านใบบุญ

หมู ่6 100,000 ประชาชนมีความรู้
เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

18 โครงการสร้างศูนยข์้อมูลข่าวสาร
ประจ าหมูบ่้าน

เพือ่เป็นแหล่งรับข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน

10 หมูบ่้าน 100,000 ประชาชนมีความรู้
เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

19 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
และปรับปรุงสถานทีใ่ห้เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็กปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และซ่อมแซมอาคาร
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลลวงเหนือ

เพือ่ให้เด็กเล็กก่อนวยัเรียน มี
เคร่ืองเล่นสนาม ได้พัฒนา
กล้ามเนือ้ตามวยั

2 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

200,000 200,000 200,000 เด็กเล็กก่อนวยัเรียน 
มีเคร่ืองเล่นสนาม ได้
พัฒนากล้ามเนือ้ตาม
วยั

ส านักปลัด



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
5.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ

ที่

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด KPI

20 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ
เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลลวงเหนือ

เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติเด็ก
ปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลลวงเหนือ

2 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

150,000 150,000 150,000 เด็กปฐมวยัมีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึน้

ส านักปลัด

21 โครงการส่งเสริมงานวจิัยท้องถิน่ เพือ่สนับสนุนงานวจิัยของ
ท้องถิน่

ในต าบลลวงเหนือ 50,000 50,000 50,000 งานวจิัยออกมามี
คุณภาพและสามารถ
ใช้ประโยชน์แก่ต าบล
ลวงเหนือ

ส านักปลัด

22 สอนภาษาต่างประเทศเพือ่รองรับ
 อาเซียน

เพือ่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
ของประชาชน

ในต าบลลวงเหนือ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความรู้
เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

23 โครงการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 (wifi) ประจ าต าบล

เพือ่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
และรับข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน

ในต าบลลวงเหนือ 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความรู้
เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

24 โครงการปรับปรุงห้องน้ า และที่
แปรงฟัน ให้เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวยั

เพือ่ให้เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าสักงามมีห้องน้ า
และทีแ่ปรงฟัน ทีเ่หมาะสมกับ
เด็กถูกสุขลักษณะ ตรงตาม
มาตราฐานศูนยเ์ด็กคุณภาพ

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าสัก
งาม

30,000 30,000 30,000 เด็กปฐมวยัในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าสักงามมีห้องน้ า
และทีแ่ปรงฟัน 
ขนาดทีเ่หมาะสมกับ
วยั

ส านักปลัด

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล
ลวงเหนือ

เพือ่ให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลลวงเหนือน่าอยู ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
และผู้ปกครอง

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าสัก
งาม

30,000 30,000 30,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าสักงามมี
สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่

ส านักปลัด



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
5.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ

ที่

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด KPI

26 โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล
ประจ าต าบล

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 1  แห่ง 500,000 500,000 500,000 มีการส่งเสริม
การศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียน

ส านักปลัด

รวม 5,725,000 5,525,000 5,525,000 16,775,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่2  ด้านสังคม ผ.01

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
5.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณียีเ่ป็ง

เพือ่ส่งเสริมงานประเพณียี่
เป็ง

จัดกิจกรรมปีละ
    1 คร้ัง

 -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส าคัญ

ส านักปลัด

2 โครงการคาราวะด าหัวผู้สูงอาย ุ 
 วนัสงกรานต์

เพือ่จัดกิจกรรมด าหัว
ผู้สูงอายวุนัสงกรานต์

จัดกิจกรรมปีละ
    1 คร้ัง

 -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส าคัญ

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมประชาชนใน
เทศกาลเข้าพรรษา

เพือ่อบรมประชาชนใน
เทศกาลเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมปี
ละ1 คร้ัง

 -  - 25,000 25,000 25,000 ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส าคัญ

ส านักปลัด

4 โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา เพือ่สนับสนุนกิจกรรมการ
ถวายเทียนเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมปี
ละ1 คร้ัง

 -  - 25,000 25,000 25,000 ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส าคัญ

ส านักปลัด

5 โครงการต าบลคุณธรรมน้อมน า
ความพอเพียง

เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม
และน้อมน าความพอเพียง

จัดกิจกรรมปีละ
   1 คร้ัง

 -  - 20,000 20,000 20,000 อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอันดี
งามของท้องถิน่

ส านักปลัด

6 โครงการสร้างห้องดนตรีพืน้เมือง เพือ่ให้ได้มีห้องเล่นดนตรี
พืน้เมือง

1 ห้อง  -  -     100,000       100,000       100,000 มีห้องดนตรีเพือ่จัดกิจกรรม ส านักปลัด

7 โครงการจัดต้ังสภาวฒันธรรม
ประจ าหมูบ่้านพร้อมทัง้ส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม

เพือ่ส่งเสริมด้าน
ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิน่

สภาวฒันธรรม
ประจ าหมูบ่้าน 
  10 หมูบ่้าน

 -  - 100,000 100,000 100,000 อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอันดี
งามของท้องถิน่

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับที่ ตัวชีว้ัด KPIโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
5.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับที่ ตัวชีว้ัด KPIโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

8 อุดหนุนทีว่า่การอ าเภอดอย
สะเก็ดโครงการจัดงานรัฐพิธี
และประเพณีท้องถิน่

เพือ่อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธแีละประเพณีท้องถิน่
อ าเภอดอยสะเก็ด

สนับสนุน
อ าเภอดอย
สะเก็ดปีละ    
1 คร้ัง

 -  -       15,000         15,000         15,000 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส าคัญ

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านวฒันธรรม
ประเพณีอืน่ๆ

เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณี

จัดกิจกรรมใน
เทศบาลต าบล  
 ลวงเหนือ

 -  -       45,000         45,000         45,000 ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส าคัญ

ส านักปลัด

10 โครงการแห่นมสดรดถวายต้น
ศรีมหาโพธิ์

เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณี

ร่วมกิจกรรมปี
ละ1 คร้ัง

 -  -       50,000         50,000         50,000 อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอันดี
งามของท้องถิน่

ส านักปลัด

11 โครงการจัดงานวนัส าคัญรัฐพิธ ี/
 ราชพิธ ีเช่น วนัปิยมหาราช,วนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม, 5 ธนัวามหาราช

เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณี

จัดกิจกรรมใน
เทศบาลต าบล 
 ลวงเหนือ

 -  -       80,000         80,000         80,000 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส าคัญ

ส านักปลัด

12 โครงการบูรณะฟืน้ฟูศาสนสถาน 
 (วดัร้าง)

เพือ่ปรับปรุงศาสนสถานให้
คงไว ้และเป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้ส าหรับเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป

หมู ่9  -  - 50,000 50,000 50,000 เป็นศาสนสถานทีม่ีคุณค่าต่อ
ประชาชนทุกคนทีค่วร
อนุรักษ์ไวแ้ก่คนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

รวม 710,000 710,000 710,000 2,130,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน





ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ด้านความมัน่คง

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6.1.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและนันทนาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม แบบ ผ.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนระดับต าบล
เพือ่ให้เยาวชนมีความรู้ 
ความสามารถ ทัง้ทางด้าน
สังคม  วฒันธรรมและ
การศึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

เยาวชน 10 หมูบ่้าน 100,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

เยาวชนในต าบล
ลวงเหนือได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายแุละ
ศึกษาดูงาน

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มผู้สูงอายใุนต าบลลวงเหนือ

กลุ่มผุ้สูงอายใุนต าบล
ลวงเหนือ

150,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ผุ้สูงอายใุนต าบล
ลวงเหนือได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน

ให้ความรู้พัฒนา
คุณภาพชีวติประชาชน

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมี
คุณภาพทีดี่ขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม

4 โครงการสนับสนุนเครือข่าย
คุ้มครองเด็กระดับต าบล 
กองทุนคุ้มครองเด็กหมูบ่้าน

เพือ่คุ้มครองเด็กในต าบลให้มี
คุณภาพชีวติทีดี่

สนับสนุนเครือข่าย
คุ้มครองเด็กระดับ
ต าบลกองทุนคุ้มครอง
เด็กหมูบ่้าน

50,000 50,000 80,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

เด็กมีความเป็นอยู่
ทีดี่ขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม

5 อุดหนุน สภ.ดอยสะเก็ด
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและผู้มีอิทธพิล  สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

เพือ่ป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดและผู้มีอิทธพิล

ป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดและผู้มี
อิทธพิล

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ขจัด แก้ปัญหายา
เสพติดและผู้มี
อิทธพิล

กองสวสัดิการ
สังคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6.1.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและนันทนาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม แบบ ผ.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ติด
เชือ้และผู้ได้รับผลกระทบ

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มผู้ติดเชือ้

อบรมส่งเสริมอาชีพ
อุดหนุนกิจกรรม
เกีย่วกับผู้ติดเชือ้
ส่งเสริมกิจกรรมอืน่
เกีย่วกับผู้ติดเชือ้และผู้
ได้รับผลกระทบ

70,000 40,000 70,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

กิจกรรมของกลุ่มผู้
ติดเชือ้ ได้รับการ
สนับสนุน

กองสวสัดิการ
สังคม

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้
พิการ

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ เยีย่มผู้พิการอบรม
ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
จัดต้ังศูนยส่์งเสริม
สุขภาพผู้พิการ

100,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ส่งเสริมให้ผู้พิการ
ได้มีอาชีพและ
จัดต้ังศูนยส่์งเสริม
สุขภาพ

กองสวสัดิการ
สังคม

9 อุดหนุนอ าเภอดอยสะเก็ด
โครงการเพือ่การป้องกัน
แก้ไขและฟืน้ฟูปัญหายาเสพ
ติดของศูนยป์ฏิบัติงานการ
ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลต าบลลวงเหนือ

เพือ่การป้องกันแก้ไขและ
ฟืน้ฟูปัญหายาเสพติดของ
ศูนยป์ฏิบัติงานการต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติดเทศบาล
ต าบลลวงเหนือ

พืน้ทีต่ าบลลวงเหนือ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

กองสวสัดิการ
สังคม

10 โครงการจัดกิจกรรมวนัสตรี
สากล

เพือ่ส่งเสริมให้สตรีมีโอกาสใน
การพัฒนาความรู้และบทบาท
ของสตรี

1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

กองสวสัดิการ
สังคม

11 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบีย้
ยงัชีพผู้สูงอาย ุทีย่ากจนหรือ
ถูกทอดทิง้และไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้

ผู้สูงอายใุนต าบล 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายมุีความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

12 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
คนพิการ

เพือ่สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพคน
พิการทีจ่ดทะเบียนตาม
กฏหมายวา่ด้วยการฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนพิการ และมี
ความพิการจนไม่สามารถหา
เล้ียงตนเองได้

คนพิการในต าบล 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

คนพิการมีความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม

13 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพือ่จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบีย้
ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีย่ากจน
หรือถูกทอดทิง้และไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตัวเองได้

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ผู้ป่วยเอดส์มีความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม

14
อุดหนุนโครงการสวสัดิการ
ชุมชน (ออมวนัละ 1 บาท)

เพือ่การออมเงินของประชาชน
ในชุมชน

10 หมูบ่้าน 50,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม

15
โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนครัวเรือนทีม่ีรายได้ต่ า
กวา่ 30,000 บาท/คน/ปี

เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน
ครัวเรือนทีม่ีรายได้ต่ ากวา่ 
30000 บาท/คน/ปี

10  หมูบ่้าน 50,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม

16 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ต าบลลวงเหนือ

เพือ่พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

10  หมูบ่้าน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

คณะกรรมการมี
ศักยภาพมากขึน้

กองสวสัดิการ
สังคม

17 โครงการปรับปรุงศูนย์
ผู้สูงอายตุ าบลลวงเหนือ

เพือ่เป็นสถานทีป่ระชุม จัด
กิจกรรมของผู้สูงอายุ

1  แห่ง 50,000 50,000 ร้อยละ  80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายมุีสถานที่
ประชุม  และจัด
กิจกรรมต่างๆ  
เกิดสัมพันธภาพทีดี่

กองช่าง



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด KPI

18 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมูบ่้าน

 เพือ่ใช้เป็นสถานทีอ่อกก าลัง
กาย   ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์

ลานกีฬาประจ า
หมูบ่้านหมู ่10

- - 1,300,000 - - ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์

ส านักปลัด

รวม 16,880,000 15,600,000 16,110,000 48,590,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย









ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ด้านความมัน่คง ผ.01

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรม อปพร.

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การท างาน

งาน อปพร. ทีม่ี
ประสิทธภิาพ

300,000 300,000 300,000 เพือ่เป็นป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

2 โครงการศึกษาดูงานด้านงาน
ป้องกันฯ และฝึกทบทวนเพิม่
ประสิทธภิาพ

เพือ่ศึกษาดูงานด้านงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย

ศึกษาดูงานด้านงาน
ป้องกันฯ และฝึก
ทบทวนเพิม่ประสิทธภิาพ

150,000 150,000 150,000 น ามาใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส านักปลัด

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือส่ือสาร
เพิม่เติมและอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ในการปฏิบัติงานป้องกันฯ

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมือส่ือสาร จัดซ้ือเคร่ืองมือส่ือสาร
เพิม่เติมและอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ

500,000 - - มีเคร่ืองมือไวใ้ช้ในการ
ส่ือสาร

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ 7 วนัอันตราย
 (ช่วงวนัสงกรานต์ , วนัส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่)

เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุทีอ่าจ
เกิดขึน้ในช่วงวนั
สงกรานต์ , วนัส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่

รณรงค์ 7 วนัอันตราย 
(ช่วงวนัสงกรานต์ , วนั
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม)่

50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลดน้อยลง ส านักปลัด

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
ชรบ.,ต ารวจบ้าน,ลูกเสือ
ชาวบ้าน

เพือ่ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

10 หมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสิ์นได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

6 โครงการจัดต้ังศูนยเ์ตือนภัย
และศูนยแ์จ้งเหตุฉุกเฉิน

เพือ่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ส าหรับบริการประชาชน

ในต าบลลวงเหนือ 50,000 50,000 50,000 ศูนยรั์บแจ้งเหตุฉุกเฉิน
บริการประชาชน

ส านักปลัด

7 ติดต้ังโคมไฟหลังเต่าไฟสี
เหลือง)  บริเวณทางแยกทาง
ร่วมปากซอย

เพือ่ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทีอ่าจเกิดขึน้

ในต าบลลวงเหนือ 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
ตัวชีว้ัด KPI

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
ตัวชีว้ัด KPI

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

8 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในหมูบ่้าน หมู ่3

เพือ่ป้องกันอาชญากรรม
ทีอ่าจจะเกิดขึน้

หมู ่3     250,000 อาชญากรรมลดลง ส านักปลัด

รวม 8  โครงการ 1,420,000 670,000 670,000 2,760,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย





ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ด้านการบริหารจัดการ

7.  รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
7.1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส ารวจและบนัทกึขอ้มลูที่
ใชใ้นการวางแผนการพฒันาหมูบ่า้น
 หมูท่ี ่1-10

เพือ่ส ารวจและบนัทกึขอ้มลู หมูท่ี ่1-10 ส ารวจและบนัทกึ
ขอ้มลูหมูท่ี ่1-10

100,000 100,000 100,000 มกีารส ารวจและบนัทกึ
ขอ้มลู ทีใ่ชใ้นการวาง
แผนการพฒันาหมูท่ี ่1-10

ส านกัปลัด

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ือง
แผนพฒันาทอ้งถิน่แกป่ระชาชน

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิน่

ประชาชนในต าบลลวง
เหนอื

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิน่มากขึน้

ส านกัปลัด

3 โครงการเพิม่พนูประสิทธภิาพ
บคุลากรและศึกษาดูงานสมาชกิสภา
เทศบาลต าบลลวงเหนอื พนกังาน
เทศบาล และผู้น าชมุชน ก านนั 
ผู้ใหญ่บา้น

เพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้น าชมุชนในการ
บริหารงาน

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานปลีะ1 คร้ัง

500,000 500,000 500,000 ผู้น าชมุชนได้รับความรู้มาก
ขึน้

ส านกัปลัด

4 โครงการเพิม่พนูประสิทธภิาพใน
การจดัเกบ็ภาษ ีและพฒันาระบบ
สารงานจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมขยะ
เทศบาล

เพือ่เพิม่พนูประสิทธภิาพในการจดัเกบ็
ภาษี

การจดัเกบ็ภาษี 20,000 20,000 20,000 เพิม่พนูประสิทธภิาพในการ
จดัเกบ็ภาษี

ส านกัปลัด

5 โครงการเทศบาลต าบลลวงเหนอื
เคล่ือนที่

เพือ่ใหบ้ริการด้านต่างๆแกป่ระชาชน
ในต าบล

ปลีะ1 คร้ัง        40,000          40,000         40,000 ประชาชนในต าบลลวงเหนอื
ได้รับการบริการนอกสถานที่

ส านกัปลัด

6 โครงการอบรมผู้ประกอบการทีอ่ยู่
ในขา่ยประกอบการเปน็อนัตรายต่อ
สุขภาพ

เพือ่อบรมผู้ประกอบการทีอ่ยูใ่นขา่ย
ประกอบการเปน็อนัตรายต่อสุขภาพ

ประชาชนปลอดภยั
จากสินค้าทีเ่ปน็
อนัตรายต่อสุขภาพ

       20,000          20,000         20,000 ประชาชนปลอดภยัจาก
สินค้าทีเ่ปน็อนัตรายต่อ
สุขภาพ

ส านกัปลัด

7 โครงการจดัการเลือกต้ังภายใน
ต าบลลวงเหนอื

จดัการเลือกต้ังภายในต าบลลวงเหนอื จดัการเลือกต้ัง
ภายในต าบลลวงเหนอื

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มสีมาชกิสภาเทศบาลและ 
ผู้บริหารทอ้งถิน่

ส านกัปลัด

8 โครงการติดตามและประเมนิผล
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยโครงการติดตาม
และประเมนิผลตามแผนพฒันาทอ้งถิน่

2 คร้ังต่อปี 30,000 30,000 30,000 พฒันาระบบการก ากบัดูแล
และตรวจสอบการ
บริหารงานใหม้ปีระสิทธภิาพ

ส านกัปลัด

โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ัด KPIวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ีด้วยนวัตกรรมบริหารทีเ่หมาะสม

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่



7.  รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
7.1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ัด KPIวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่

9 โครงการอดุหนนุศูนยป์ฏบิติัการ
ร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(สถานทีก่ลาง)

เพือ่จา่ยเปน็เงินอดุหนนุศูนยป์ฏบิติัการ
ร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (สถานที่
กลาง)

 สนบัสนนุศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (สถานที่
กลาง)  ปลีะ  1  คร้ัง

30,000 30,000 30,000 มกีารพฒันาศูนย์ ส านกัปลัด

10 โครงการการอบรมจริยธรรม
คุณธรรมในการปฏบิติังานและ
ศึกษาดูงาน

เพือ่อบรมจริยธรรมคุณธรรมในการ
ปฏบิติังานและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร, พนกังานเทศบาล, พนกังาน
จา้ง

จดักจิกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

200,000 200,000 200,000 เพิม่พนูความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะใน
การปฏบิติังาน

ส านกัปลัด

11 โครงการจดัต้ังคลีนกิกฎหมาย
ประจ าต าบล

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบลมทีีป่รึกษา
เร่ืองกฎหมาย

1 แหง่ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในต าบลมทีี่
ปรึกษาเร่ืองกฎหมาย

ส านกัปลัด

12 โครงการปรับปรุงผังเมอืงรวม เพือ่ปรับปรุงผังเมอืงรวมและพฒันา
บคุลากรใหม้คีวามรู้ในการจดัท าผัง
เมอืงรวม

ในต าบลลวงเหนอื 50,000 50,000 50,000 เพือ่ปรับปรุงผังเมอืงรวม
และพฒันาบคุลากรใหม้ี
ความรู้ในการจดัท าผังเมอืง
รวม

ส านกัปลัด

13 โครงการจดัซ้ือรถขนขยะ เพือ่จดัการขยะในต าบล 1 คัน -     2,000,000 - บริหารจดัการในเร่ืองขยะ
ภายในต าบล

ส านกัปลัด

14 โครงการจดัซ้ือรถบรรทกุ เพือ่ความสะดวกในการประสาน
ท างานกบัหนว่ยงานอืน่

1 คัน   1,200,000 - - มรีถตู้เพือ่สะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน

ส านกัปลัด

15 โครงการอดุหนนุสมทบกองทนุ
ส่งเสริมกจิการเทศบาล

เพือ่เปน็เงินฝากสมทบกองทนุส่งเสริม
กจิการเทศบาลตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินทนุ
ส่งเสริมกจิการเทศบาล พ.ศ.2518

ปลีะ1 คร้ัง 130,000 130,000 130,000 มกีารฝากสมทบกองทนุ
ส่งเสริมกจิการเทศบาลตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ส านกัปลัด

16 โครงการกอ่สร้างปา้ยเขตเทศบาล
ต าบลลวงเหนอืและปา้ย
ประชาสัมพนัธ์

เพือ่บอกสถานทีแ่ละแนวเขต
รับผิดชอบของเทศบาลฯและปา้ย
ประชาสัมพนัธ์

ในพืน้ทีต่ าบลลวงเหนอื 1,000,000  -  - มปีา้ยบอกสถานทีแ่ละแนว
เขตรับผิดชอบของเทศบาล
ฯและปา้ยประชาสัมพนัธ์

กองชา่ง

17 โครงการอบรมใหค้วามรู้ การเสีย
ภาษแีละค่าธรรมเนยีมต่างๆ ของ
เทศบาล

เพือ่พฒันาศักยภาพของผู้น าชมุชน 10 หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 ผู้น าชมุชนมศัีกยภาพในการ
ปฏบิติังานทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด



7.  รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
7.1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ัด KPIวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่

18 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านงาน
พสัดุแกผู้่ทีเ่กีย่วขอ้ง

เพือ่ชว่ยดับไฟได้ทนัทว่งทเีมือ่เกดิสา
ธารณภยั

ในต าบลลวงเหนอื 30,000 30,000 30,000 ปอ้งกนัสาธารณภยัได้อยา่ง
ทนัถว่งที

ส านกัปลัด

19 โครงการพฒันาระบบ IT ส าหรับ
ผู้บริหารและพนกังานเทศบาลและ
ประชาชน

เพือ่ความสะดวกในการด าเนนิงาน ในเทศบาลต าบลลวง
เหนอื

120,000 120,000 120,000 การปฏบิติังานสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้และเพือ่ให้
ประชาชนมคีวามรู้ด้าน IT 
เพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

20 โครงการพฒันาระบบจานรับ
สัญญาณดาวเทยีม

เพือ่ประชาชนสามารถรับขอ้มลู
ขา่วสารรวดเร็วทัว่ถงึ และมี
ประสิทธภิาพ

ประชาชนสามารถรับ
ขอ้มลูขา่วสารรวดเร็ว
ทัว่ถงึ และมี
ประสิทธภิาพ

100,000 100,000 100,000 ประชาชนสามารถรับขอ้มลู
ขา่วสารรวดเร็วทัว่ถงึ และมี
ประสิทธภิาพ

ส านกัปลัด

21 โครงการในการปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติ สถาบนั
พระมหากษตัริย์

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรักชาติ
 พระมหากษตัริยแ์ละสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ปลีะ1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมคีวามรักชาติ 
พระมหากษตัริยแ์ละ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

ส านกัปลัด

22 โครงการทอ้งถิน่ไทยเทดิไทอ้งค์ราชนั เพือ่จดักจิกรรมในวนัทอ้งถิน่ไทยฯเพือ่
สร้างความสามคัคีระหวา่งหนว่ยงาน
ทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอดอยสะเกด็

องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอ
ดอยสะเกด็ 14 แหง่

50,000 20,000 20,000 เกดิความรักในสถาบนั
พระมหากษตัริย ์และ สร้าง
ความสามคัคีระหวา่ง
หนว่ยงานทอ้งถิน่ในเขต
อ าเภอดอยสะเกด็

ส านกัปลัด

23 โครงการวนัเทศบาล เพือ่จดักจิกรรมในวนัเทศบาลเพือ่สร้าง
ความสามคัคี

องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

20,000 20,000 20,000 เกดิความรักในสถาบนั
พระมหากษตัริย ์และ สร้าง
ความสามคัคีระหวา่ง
หนว่ยงานทอ้งถิน่

ส านกัปลัด

24 โครงการอบรมใหค้วามรู้ทาง
กฏหมายแกป่ระชาชน  ผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาล  
ขา้ราชการ  พนกังานและลูกจา้ง
ของเทศบาล

เพือ่ใหค้วามรู้ทางด้านกฎหมายและให้
การปฏบิติังานเปน็ไปอยา่งถกูต้อง  
ตามระเบยีบ

พืน้ทีต่ าบลลวงเหนอื 30,000 30,000 30,000 พนกังานและประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
สิทธแิละหนา้ทีต่าม
กฏหมายมากขึน้

ส านกัปลัด

25 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 แกผู้่บริหารเทศบาล  สมาชกิสภา
เทศบาล  ขา้ราชการ  พนกังาน
และลูกจา้งของเทศบาล

เพือ่ใหผู้้บริหารเทศบาล  สมาชกิสภา
เทศบาล  ขา้ราชการ  พนกังานและ
ลูกจา้งของเทศบาล ได้รับการอบรม
ทางคุณธรรม จริยธรรม

พืน้ทีต่ าบลลวงเหนอื 50,000 50,000 50,000 ได้รับความรู้ทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การท างาน

ส านกัปลัด



7.  รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
7.1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชีว้ัด KPIวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่

26 โครงการประชมุร่วม เทศบาล 
ก านนั/ผู้ใหญ่บา้น  และหนว่ยงาน
ราชการ

เพือ่เสริมสร้างการมส่ีวนร่วม ความ
สมานฉนัท ์ และหารือการด าเนนิการ
และการจดักจิกรรมในพืน้ทีต่ าบลลวง
เหนอื

พืน้ทีต่ าบลลวงเหนอื 5,000 5,000 5,000 เกดิความสามคัคีระหวา่ง
หนว่ยงานและ
ประชาสัมพนัธข์า่วสารของ
องค์กรใหป้ระชาชนได้ทราบ

ส านกัปลัด

รวม 26  โครงการ 4,925,000 4,695,000 2,695,000 12,315,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ีด้วยนวัตกรรมบริหารทีเ่หมาะสม









ผ.03

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง 
และการวางผังเมือง

45 35,828,400 44 34,740,000 46 33,910,000 135 104,478,400

รวม 45   35,828,400.00 44    34,740,000.00 46 33,910,000 135 104,478,400

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ การเกษตร ประมง       
และ ปศุสัตว์

12 3,380,000 12 3,380,000 12 3,380,000 36 10,140,000

18 2,350,000 18 900,000 18 900,000 54 4,150,000

รวม 30          5,730,000 30           4,280,000 30       4,280,000 90        14,290,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมแหล่ง
น้ าและการท่องเที่ยว

26 3,005,000 26 3,005,000 26 3,005,000 78 9,015,000

9 3,633,500 9 3,633,500 9 3,633,500 27 10,900,500

11 12,090,000 9 11,890,000 9 11,890,000 29 35,870,000

รวม 46        18,728,500 44         18,528,500 44     18,528,500 134        55,785,500

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสมุนไพร

39          3,302,000 39            3,214,000 38        3,094,000 116 9,610,000

 รวม       39          3,302,000        39           3,214,000       38       3,094,000     116          9,610,000

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี

28 6,175,000 26 5,975,000 26 5,975,000 80 18,125,000

ป ี2564 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

เทศบาลต าบลลวงเหนือ
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2565ป ี2563



ผ.03

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ป ี2564 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

เทศบาลต าบลลวงเหนือ
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2565ป ี2563

27 1,115,000 27 1,015,000 27 1,115,000 81 3,245,000

รวม 55          7,290,000 53           6,990,000 53       7,090,000 161        21,370,000

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
คุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทา
สาธารณภยั

25 6,175,000 26 5,975,000 26 5,975,000 77 18,125,000

13 7,803,600 11 803,600 11 803,600 35 9,410,800

รวม 38        13,978,600 37           6,778,600 37       6,778,600 112        27,535,800

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหารจัดการบา้นเมือง
ที่ดี

51        37,130,000 49          15,900,000 48      13,900,000 148         66,930,000

รวม 49        37,070,000 45         14,790,000 44     12,790,000 138        64,650,000

รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์1-7
302    121,927,500     292     89,321,100        292    86,471,100    886    297,719,700     


