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คำนำ 
 

 
ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขึ้น               
ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ   
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ               
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางการจัดทำ
งบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
มิถุนายน  2565 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  1 
************************************ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่            
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนา     
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้          
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 

องค์การบริหารส่ วนตำบลสันกลางได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น                  
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2564 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น
ต้องได้รับการแก้ไข  ตลอดทั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  และนโยบาย                
ของผู้บริหาร  จึงมีความจำเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน            
ตำบลสันกลาง  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่                    
เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายจ่ายเพ่ิมเติม  
รายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น  ให้มีความเหมาะสม เพ่ือบรรเทาปัญหาและความต้องการของประชาชน  
และนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  
ต่อไป  



ข 
บทนำ 

 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
 1. เพ่ือให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) มีความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
 2. เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 3. เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับ             
สภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
 4. ความจำเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้าง
ด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่าง ๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
สำหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีตำบลสันกลางเอง และตำบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
3. ข้ันตอนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ.2561 โดยให้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
     “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 
 



ค 
 

ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ            
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และ         
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ         
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว” 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 
  



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (ผ.07) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 
  



ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา 1 15,000.00           1 15,000.00           1 15,000.00           1 15,000.00           1 15,000.00           5 75,000.00              

รวม 1 15,000.00         1 15,000.00         1 15,000.00         1 15,000.00         1 15,000.00         5 75,000.00            

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 1,495,000.00       5 1,390,000.00       5 1,390,000.00       5 1,390,000.00       5 1,390,000.00       25 7,055,000.00          

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 465,000.00         8 465,000.00         9 745,000.00         8 465,000.00         8 465,000.00         41 2,605,000.00          

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 2 33,000.00           2 33,000.00           2 33,000.00           2 33,000.00           2 33,000.00           10 165,000.00            

      และนันทนาการ
2.4 แผนงานสาธารณสุข 4 210,000.00         4 210,000.00         4 210,000.00         4 210,000.00         4 210,000.00         20 1,050,000.00          

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2 274,000.00         1 500,000.00         - - - - - - 3 774,000.00            

รวม 21 1,993,000.00     20 1,888,000.00     20 2,168,000.00     19 1,888,000.00     19 1,888,000.00     76 9,825,000.00        

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการเกษตร 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 2 500,000.00         1 200,000.00         4 1,060,000.00       7 1,870,000.00       14 3,630,000.00          

3.3 แผนงานการเกษตร 2 190,000.00         3 470,000.00         2 190,000.00         2 190,000.00         2 190,000.00         11 1,230,000.00          

รวม - - 5 970,000.00        1 200,000.00        4 1,060,000.00     7 1,870,000.00     25 4,860,000.00        

ง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ปี 2570



ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,390,000.00       2 550,000.00         4 1,110,000.00       5 1,330,000.00       11 2,860,000.00       27 7,240,000.00          

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน (เกินศักยภาพ) 1 6,000,000.00       2 5,000,000.00       - - - - - - 3 11,000,000.00        

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21 4,681,000.00       6 2,810,000.00       12 3,090,000.00       13 3,430,000.00       44 11,600,000.00     96 25,611,000.00        

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 3 8,500,000.00       2 2,000,000.00       2 2,000,000.00       1 1,000,000.00       8 13,500,000.00        

     (เกินศักยภาพ)
รวม 27 12,071,000.00    13 16,860,000.00    18 6,200,000.00     20 6,760,000.00     56 15,460,000.00    134 57,351,000.00       

รวมทั้งสิ้น 49 14,079,000.00       39 19,733,000.00       40 8,583,000.00        44 9,723,000.00        83 19,233,000.00       240 72,111,000.00       

จ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

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



 

บัญชีโครงการพัฒนา  (ผ.02 , ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

 เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 
 



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
    1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
        1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับ จัดประชุมผู้ปกครองของ 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        ร้อยละของจํานวน ผู้ปกครอง ได้รับทราบนโยบาย กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายและการจัดกิจกรรม เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ผู้ปกครองเข้าร่วม และการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อม

ต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด เด็กเล็กตําบลสันกลาง การประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนา

ในการพัฒนาศูนย์พัฒนา อย่างน้อยภาคเรียนละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปใน

เด็กเล็กตําบลสันกลาง 1 ครั้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ

เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

1

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวนกล้องวงจรปิด ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักงานปลัด

ในพื้นที่ตําบลสันกลาง และทรัพย์สินให้กับประชาชน ในพื้นที่ตําบลสันกลาง ที่ติดตั้ง ในชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมส่งเสริมฯ

จํานวน 18 หมู่บ้าน ในท้องที่ตําบลสันกลางลดลง

2 ติดตั้ง - ปรับปรุง ป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร ติดตั้ง - ปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของถนน  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด
เครื่องหมายจราจรและ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เครื่องหมายจราจรและ ในเขต อบต. ได้รับ ปลอดภัยในการจราจร กองช่าง
สัญญาณไฟจราจร ของประชาชน สัญญาณไฟจราจร การติดตั้ง - ปรับปรุง  - ลดการสูญเสียชีวิต
ในพื้นที่ตําบลสันกลาง ในพื้นที่ตําบลสันกลาง เครื่องหมายจราจร และทรัพย์สิน
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 และสัญญาณไฟจราจร

จํานวน 18 หมู่บ้าน

3 โครงการให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรม เกิความความรู้ ความเข้าใจ สํานักงานปลัด
ระงับอัคคีภัยในชุมชน ความตระหนักในความปลอดภัย ตําบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต

ด้านอัคคีภัย และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจําวัน

2

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครการให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ นักเรียนในพื้นที่ 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        นักเรียนที่ข้ารับการอบรม เกิความความรู้ ความเข้าใจ สํานักงานปลัด

ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา ความตระหนักในความปลอดภัย ตําบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต
ด้านอัคคีภัย และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจําวัน

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ ระเบียบวินัย สมาชิก อปพร. ในพื้นที่ 140,000      35,000        35,000        35,000        35,000        ร้อยละ 50 ของ อปพร. สมาชิก อปพร.มีความรู้ สํานักงานปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กฎหมาย และการช่วยเหลือประชาชน ตําบลสันกลาง ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการป้องกัน
(หลักสูตรจัดตั้ง) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเข้าใจในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัย

3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  - เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ กลุ่มอาชีพในบ้านป่าข่า - - 280,000 - - ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัด

ให้กับกลุ่มอาชีพ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า  - เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง มีอาชีพและมีรายได้

ให้เป็นประโยชน์

2 โครงการวิถีชนบทกับการ  - เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มอาชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัด
เพาะเห็ดพื้นบ้าน ให้กับประชาชน และประชาชนในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง มีอาชีพและมีรายได้
ให้เป็นประโยชน์

3 โครงการอบรมส่งเสริมการ  - เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มอาชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัด
อาชีพการทําผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชน และประชาชนในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง มีอาชีพและมีรายได้
ให้เป็นประโยชน์

4 โครงการอบรมผ้าพิมพ์ลาย  - เพื่อสร้างอาชพีและสร้างรายได้ จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มอาชีพ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัด
จากใบไม้ และดอกไม้ประจําถิ่น ให้กับประชาชน และประชาชนในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง มีอาชีพและมีรายได้
ให้เป็นประโยชน์

4

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการศิลปหัตถกรรมจักสาน  - เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มอาชีพ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัด

สู่งานอาชีพ ให้กับประชาชน และประชาชนในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 - เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง มีอาชีพและมีรายได้
ให้เป็นประโยชน์

6 โครงการสืบสานภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน จัดกิจกรรมอบรมให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของจํานวน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักงานปลัด
สมุนไพรพื้นบ้าน การรกัษาและดูแลสุขภาพในชีวิต ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน

ประจําวัน มีความพึงพอใจ

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม จัดกิจกรรมอบรมให้กับ 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      ร้อยละของจํานวน ประชาชนได้เรียนรู้การพัฒนา สํานักงานปลัด
และส่งเสริมเรียนรู้ด้านอาชีพ เรียนรู้ด้านอาชีพตามแนว ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ศักยภาพด้านอาชีพ ตาม
ตามแนวพระราชดําริ สืบสาน พระราชดําริ มีความพึงพอใจ แนวทางพระราชดําริ
รักษา ต่อยอด สู่ชุมชน

8 โครงการอบรมผู้นําและ ปลูกฝังจิตสํานึกในชุมชน ผู้นํา และประชาชน 50,000       50,000 50,000       50,000       50,000       ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ สํานักงานปลัด
ประชาชนเพื่อให้รับรู้เรื่อง ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ในกฎหมาย ในพื้นที่ตําบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจ และนําไปใช้
หลักประชาธิปไตย สิทธิและ ในเรื่องกฎหมาย ในชีวิตประจําวันได้
หน้าที่ในกฎหมาย

9 โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่ เพื่อส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริม จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ สํานักงานปลัด,
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ความเข้าใจ และนําไปสร้างรายได้ สภาเกษตรกร-

เกษตรกรรม จังหวัดเชียงราย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสืบสานศิลปะ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      จํานวนโครงการ 1 เยาวชน ประชาชนกลุ่ม องค์กรปกครอง

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา จารีตประเพณีอันดีงาม สืบสานกีฬา ส่วนท้องถิ่น โครงการ ชาติพันธุ์ มีการสืบสาน ส่วนท้องถิ่น
ชาติพันธุ์ อําเภอพาน จังหวัด พื้นบ้าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กองการศึกษา
เชียงราย (มหกรรมชาติพันธุ์ กีฬาพื้นบ้าน และเกิดความ
อําเภอพาน) สามัคคีในชุมชน

2 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี อุดหนุนให้แก่สํานักงาน 8,000        8,000        8,000        8,000        8,000        จํานวนโครงการ 1 ได้สืบสานอนุรักษ์ประเพณี สนง.วัฒนธรรม
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ นมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการ นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ จังหวัดเชียงราย
ดอยตุง ดอยตุง สํานักงานปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการผ่าตัดทําหมันเพื่อ เพื่อดําเนินการผ่าตัดทําหมันสุนัข สุนัขและแมวของประชาชน 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        ร้อยละของจํานวน ทําให้สามารถกําจัดโรคพิษ สํานักงานปลัด

ควบคุมประชากรสุนัขและแมว และแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อย และสัตว์จรจัดในพื้นที่ สุนัขและแมวในพื้นที่ สุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืน ลดอัตรา ปศุสัตว์จังหวัด
ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า โอกาส เป็นการควบคุมประชากร ได้รับการทําหมัน การเพิ่มของสุนัขและแมวไม่มี เชียงราย
ในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ สุนัขและแมวที่เห็นพาหะของโรค เจ้าของ ประชาชนมีความ
และที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ พิษสุนัขบ้า ตระหนักในการเลี้ยงสัตว์

อย่างรับผิดชอบ

2 โครงการสร้างรอยยิ้ม เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      ร้อยละของจํานวน ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี สํานักงานปลัด
วิถีสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตําบลสันกลาง มีความพึงพอใจ

3 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง 35,000        35,000        35,000        35,000        35,000        ร้อยละของจํานวน ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ สํานักงานปลัด
ให้ห่างไกลจากพลัดตก หกล้ม ให้ผู้สูงอายุและการป้องกันการ ผู้เข้าร่วมโครงการ วิธีป้องกันการพลัดตก หกล้ม

พลัดตก หกล้ม มีความพึงพอใจ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ
เป็นอัมพาต

4 โครงการพัฒนาสุขภาพแบบ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ร้อยละของจํานวน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีสุขภาพ สํานักงานปลัด
องค์รวมของผู้สูงอายุและ ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในตําบลสันกลาง ผู้เข้าร่วมโครงการ กาย ใจ ที่ดี 
ผู้พิการตามวิถีพุทธอารยธรรม มีความพึงพอใจ
ล้านนา

7

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ - 500,000 - - - ลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ศูนย์บริการประชาชน อบต. ของประชาชนให้หันมา ศูนย์บริการประชาชน อบต. สําหรับการออกกําลังกาย
สันกลาง ออกกําลังกายกันมากขึ้น สันกลาง ตามแบบที่ อบต. และกิจกรรมนันทนาการ

กําหนด

2 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโรงอาหาร 174,000 - - - - โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงโรงอาหาร กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เหมาะสมกับเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลสันกลาง 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

3 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ออกกําลังกาย ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้าง 100,000 - - - - สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น กองช่าง
สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลสันกลาง 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

8

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําล้น - - 200,000    - - ความพึงพอใจของ พื้นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง

ทุ่งเหล่า ทุ่งหลวง เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ทุ่งเหล่า ทุ่งหลวง เกษตรกรมีน้ําใช้ 1,000 ไร่ มีน้ําใช้อย่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ยิ่งขึ้น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง อยา่งเพียงพอ เพียงพอตลอดปี

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

2 ขุดลอกลําเหมืองน้ําพุเย็น เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ขุดลอกลําเหมืองน้ําพุเย็น - - - - 250,000    เกษตรกรมีน้ําใช้ ระบบการส่งน้ําไหลสะดวกและ กองช่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ในการเกษตร

ยิ่งขึ้น อย่างเพียงพอตลอดปี

3 ขุดลอกลําเหมืองทุ่งหลวง เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ขุดลอกลําเหมืองทุ่งหลวง - - - - 250,000    เกษตรกรมีน้ําใช้ ระบบการส่งน้ําไหลสะดวกและ กองช่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ในการเกษตร

ยิ่งขึ้น อย่างเพียงพอตลอดปี

4 ก่อสร้างฝายแยกน้ํา เพื่อจัดหาแหล่งน้ําและ ก่อสร้างฝายแยกน้ํา - 250,000    - - - พื้นที่การเกษตร พื้นที่การเกษตร ไม่น้อยกว่า กองช่าง
สายลําห้วยแม่หนาด พัฒนาระบบการจัดการน้ํา สายลําห้วยแม่หนาด มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ 2,000 ไร่ และประชาชน
แยกไปสายก๊อดยาว อย่างเป็นระบบ ให้มีน้ําใช้ แยกไปสายก๊อดยาว ประมาณ 200 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา สําหรับการเกษตรและ การอุปโภค หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา มีน้ําสําหรับการเกษตรและ

บริโถคอย่างเพียงพอ ตามแบบที่ อบต.กําหนด อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ขุดลอกลําเหมืองในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ขุดลอกลําเหมืองในพื้นที่ - - - 250,000    - เกษตรกรมีน้ําใช้ ระบบการส่งน้ําไหลสะดวกและ กองช่าง

ทุกสาย หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ทุกสาย หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ในการเกษตร
ยิ่งขึ้น อย่างเพียงพอตลอดปี

6 ก่อสร้างฝายร่องน้อย เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ก่อสร้างฝายร่องน้อย - - - - 280,000    ความพึงพอใจของ พื้นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน เกษตรกรมีน้ําใช้ 1,000 ไร่ มีน้ําใช้อย่าง

ยิ่งขึ้น ตามแบบที่ อบต.กําหนด อย่างเพียงพอ เพียงพอตลอดปี

7 ขุดลอกลําเหมืองร่องลึก เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ขุดลอกลําเหมืองร่องลึก - - - - 280,000    เกษตรกรมีน้ําใช้ ระบบการส่งน้ําไหลสะดวกและ กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ในการเกษตร

ยิ่งขึ้น อย่างเพียงพอตลอดปี

8 ขุดลอกคลองระบายน้ํา เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ํา - - - - 280,000    เกษตรกรมีน้ําใช้ ระบบการส่งน้ําไหลสะดวกและ กองช่าง
สายชลประทาน เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สายชลประทาน อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีน้ําใช้ในการเกษตร
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ยิ่งขึ้น หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน อย่างเพียงพอตลอดปี

หน้าบ้านนายสมบูรณ์ ชัยชมภู
ถึงบ้านนางสายทอง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ซ่อมแซมฝายน้ําล้น - - - 280,000    - ซ่อมแซมฝายน้ําล้น พื้นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง

คลองแม่ปอน เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ คลองแม่ปอน จํานวน 1 แห่ง 1,000 ไร่ มีน้ําใช้อย่าง
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ยิ่งขึ้น หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ เพียงพอตลอดปี

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

10 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ซ่อมแซมฝายน้ําล้น - - - 280,000    - จํานวนจุดซ่อมแซม พื้นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง
ลําเหมืองร่องลึก เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ลําเหมืองร่องลึก ฝายน้ําล้น 1,000 ไร่ มีน้ําใช้อย่าง
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ยิ่งขึ้น หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ เพียงพอตลอดปี

 - ฝายนายประยูร ยศมูล
 - ฝายพ่อถา ยศมูล
 - ฝายพ่อถา อ้ายแหง
 - ฝายพ่อกรุง แลสันกลาง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

11 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ซ่อมแซมฝายน้ําล้น - - - - 250,000    จํานวนฝายน้ําล้น พื้นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง
หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา ที่ได้รับการซ่อมแซม 1,000 ไร่ มีน้ําใช้อย่าง

ยิ่งขึ้น เพียงพอตลอดปี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําล้น - - - - 280,000    จํานวนฝายน้ําล้น พื้นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ที่ก่อสร้าง 1,000 ไร่ มีน้ําใช้อย่าง
ยิ่งขึ้น ตามแบบที่ อบต.กําหนด เพยีงพอตลอดปี

13 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ํา ซ่อมแซมฝายน้ําล้น - - - 250,000    - จํานวนฝายน้ําล้น พื้นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง
ลําเหมืองร่องลึก เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ลําเหมืองร่องลึก ที่ได้รับการซ่อมแซม 1,000 ไร่ มีน้ําใช้อย่าง
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก ยิ่งขึ้น หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ เพียงพอตลอดปี

 - ฝายนายประยูร ยศมูล
 - ฝายพ่อถา ยศมูล
 - ฝายพ่อถา อ้ายแหง
 - ฝายพ่อกรุง แลสันกลาง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

14 ขุดลอกลําห้วยแม่หนาด เพื่อปรับปรุงระบบ ขุดลอกลําห้วยแม่หนาด - 250,000    - - - ขุดลอกลําห้วย ระบบการส่งน้ําไหลสะดวกและ กองช่าง
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี การระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี จํานวน 1 สาย เกษตรกรมีน้ําใช้ในการเกษตร

ยิ่งขึ้น ตู้ยามสันกลาง ถึง อย่างเพียงพอตลอดปี
สะพาน หมู่ที่ 15
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  - เพื่อมีแหล่งน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ 280,000      - - - ร้อยละของเกษตรกร  - มีแหล่งน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี อปท., สถานัพัฒนา

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้  - เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับผลประโยชน์  - เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ดินจังหวัดเชียงราย,

ให้เกษตรกร ให้เกษตรกร โครงการชลประทาน

 - เพื่อสร้างแหล่งน้ําต้นทุน  - เพื่อสร้างแหล่งน้ําต้นทุน เชียงราย , 

ภาคการเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง ภาคการเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง สภาเกษตรกร

จังหวัดเชียงราย

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกร ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000      ร้อยละของประชาชน ประชาชนและเกษตกรผู้เข้าร่วม สํานักงานปลัด

การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ มีความรู้ในการจัดการเศษวัสดุ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ และเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ในการจัดการ
ทางการเกษตร เหลือใช้ทางการเกษตร และลด ทางการเกษตร โครงการมีความพึงพอใจ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การเผา และลดการเผา

3 โครงการขุดบ่อภัยแล้ง  - เพื่อมีแหล่งน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี พื้นที่ตําบลสันกลาง 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000     ร้อยละของเกษตรกร  - มีแหล่งน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี กองช่าง

สระเก็บน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  - เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับผลประโยชน์  - เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้เกษตรกร ให้เกษตรกร
 - เพื่อสร้างแหล่งน้ําต้นทุน  - เพื่อสร้างแหล่งน้ําต้นทุน
ภาคการเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง ภาคการเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านผาแดง เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 280,000 จํานวนครัวเรือนที่มี พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย
ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง

2 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - 250,000 - จํานวนครัวเรือนที่มี พื้นที่ในหมู่บ้านมแีสงสว่างทั่วถึง กองช่าง
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่หมู่บ้าน

3 ติดตั้งไปส่องสว่าง เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ติดตั้งไปส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) - - - - 250,000    จํานวนจุดติดตั้งไฟฟ้า ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณฌาปนสถาน ป้องกันภัยอันตราย บริเวณฌาปนสถาน ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ในตอนกลางคืน หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา

4 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 280,000 จํานวนครัวเรือนที่มี พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพื้นที่หมู่บ้าน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000 จํานวนครัวเรือนที่มี พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพื้นที่หมู่บ้าน

6 เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มกําลังไฟให้เพียงพอ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - 250,000    - - - จํานวนครัวเรือนที่มี พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา ต่อการใช้งานของประชาชน ส่วนภูมิภาค เพื่อเปลี่ยนหม้อแปลง ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ไฟฟ้าเพิ่มกําลังไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

7 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - 250,000 - จํานวนครัวเรือนที่มี พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านป่าเปา - บ้านป่าเหียง

8 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - 280,000    - - ร้อยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

สู่พื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - 280,000 - - ร้อยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้ง ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา

10 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - 280,000    - ร้อยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ภายในหมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

11 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000    ร้อยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

สู่พื้นที่การเกษตร มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง

หลังประปาหมู่บ้าน
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000 ร้อยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้ง ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา

เส้นทางไปร่องลึก

หน้าบ้านนายศักดิ์ เทพท้าว

13 ขยายเขตไฟฟ้าและ เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - 250,000    - รอ้ยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา

ถนนคลองชลประทาน

หน้าบ้านนายสุวรรณ สมยาราช

14 ติดตั้งแผงโซล่าเซล เพื่อลดต้นทุนการผลิต ติดตั้งแผงโซล่าเซล - - - - 250,000    ร้อยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

ใช้กับประปาหมู่บ้าน และลดค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้ ใช้กับประปาหมู่บ้าน ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา กระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

17

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000 ร้อยละของประชาชน พื้นที่ในหมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้ง ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา

16 ก่อสร้างแท็งค์น้ําประปาภูเขา เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค ก่อสร้างแท็งค์น้ําประปาภูเขา - - - - 250,000    มีแท็งค์เก็บน้ําที่ได้ ประชาชนมีน้ําใช้อุปโภค กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง มาตรฐานเพิ่มขึ้น บริโภคภายในหมู่บ้าน

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

17 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - - 250,000    ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร สําหรับอุปโภค-บริโภค ครัวเรือนประชาชน การอุปโภค บริโภค 

ความลึก 150 เมตร อย่างเพียงพอ

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา

18 ขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 300 เมตร 280,000    - - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ครัวเรือนประชาชน การอุปโภค บริโภค 

มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

18

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 ขุดบ่อภัยแล้ง  เพื่อเก็บน้ําดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขุดบ่อภัยแล้ง  เพื่อเก็บน้ําดิบ 280,000    - - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง

ทําประปาผิวดิน น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร ทําประปาผิวดิน ครัวเรือนประชาชน การอุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

20 ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้าน 280,000    - - - - ปรับปรุงระบบกรองน้ํา ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ประปาหมู่บ้าน การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต. กําหนด จํานวน 1 แห่ง อย่างเพียงพอ

21 ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน 250,000    - - - - ปรับปรุงระบบประปา ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง

โดยการวางท่อประปา น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร โดยการวางท่อประปา จํานวน 1 แห่ง การอุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

22 ก่อสร้างที่กักเก็บน้ําประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ก่อสร้างที่กักเก็บน้ําประปาภูเขา - - 250,000    - - ปรับปรุงระบบประปา ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 18 บ้สนเวียงสา น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 18 บ้สนเวียงสา จํานวน 1 แห่ง การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต. กําหนด อย่างเพียงพอ

19

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 เปลี่ยนหินกรอง ทรายกรอง เพื่อพัฒนาระบบการผลิต เปลี่ยนหินกรอง ทรายกรอง 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

สารกรองน้ํา ประปาหมู่บ้าน น้ําประปาของหมู่บ้าน สารกรองน้ํา ประปาหมู่บ้าน มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ ในการอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่ตําบลสันกลาง ให้มีความสะอาด จํานวน 18 หมู่บ้าน

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

20

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถังเก็บน้ําประปา เพื่อจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค ก่อสร้างถังเก็บน้ําประปา - 500,000    - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนมีน้ําประปา กองช่าง

พร้อมระบบสูบน้ําโซล่าเซล บริโภคของประชาชนให้เพียงพอ พร้อมระบบสูบน้ําโซล่าเซล ครัวเรือนประชาชน สําหรับการอุปโภคบริโภค และหน่วยงานอื่น
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ต่อความต้องการ หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง มีน้ําใช้ในการอุปโภค อย่างเพียงพอ ที่รับผิดชอบ

บริโภคอย่างเพียงพอ

2 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตประปา วางท่อขยายเขตประปา 6,000,000.00 - - - - ระยะทางขยาย ประชาชนมีน้ําใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ให้ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ เขตประปา อุปโภค บริโภค การประปา

ในหมู่บ้าน ระยะทาง 6,535 เมตร สะอาดและสะดวก ส่วนภูมิภาค
ตามแบบแปลนและ และหน่วยงานอื่น
ประมาณการของ ที่รับผิดชอบ
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพาน

3 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพื่อจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน - 4,500,000 - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนมีน้ําประปา กองช่าง
แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริโภคของประชาชนให้เพียงพอ แบบผิวดินขนาดใหญ่ ครัวเรือนประชาชน สําหรับการอุปโภคบริโภค และหน่วยงานอื่น
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ต่อความต้องการ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ มีน้ําใช้ในการอุปโภค อย่างเพียงพอ ที่รับผิดชอบ

จํานวน 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย ข้างบ้านนายหล่อมา ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000     - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย หลังโบสถ์บ้านผาแดง ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

3 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ทุกสายในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ทางเข้าป่าชุมชน (เขื่อน) ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - 250,000 - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่บ้านแม่คาวหลวง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่  2  บ้านแม่คาวหลวง ปลอดภัย หมู่ที่  2  บ้านแม่คาวหลวง ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

โดยการถมหินคลุก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

6 ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 120,000 - - - - จํานวน 1 หมู่บ้าน 1.ประชาชนได้รับข้อมุล กองช่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ข่าวสารอย่างทั่วถึง

2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ประชาชนมีความพึงพอใจ

7 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต 250,000 - - - - ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง
รูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ของชุมชน รูปตัววี ต่อจากของเดิม ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ

จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายภิรมย์  รินเที่ยง มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา - - 250,000      - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านถ้ํา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หน้าบ้านนางสอง  วงค์แก้ว ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย  และแก้ไขปัญหาน้ําป่า ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ไหลหลาก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000     - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอย 1 หลังฌาปนสถานบ้านถ้ํา ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

10 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000 ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง
รูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ของชุมชน รูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ

สายหย้าบ้านสุดคลอง (คลองไส้ไก่) มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 250,000 ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่บ้านถ้ํา ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่  3  บ้านถ้ํา ปลอดภัย หมู่ที่  3  บ้านถ้ํา ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

โดยการถมหินคลุก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
 - ตั้งแต่ซอย 1 - ซอย 5
 - ซอย 1 บ้านเวียงสา
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย สายก๊อดยาว (ถนนเพื่อการเกษตร) ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ซอย 1 บ้านเวียงสา รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ถนนขึ้นพระธาตุบุญยืน ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - 280,000 - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

15 ก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 280,000 - - - - ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ของชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
พร้อมฝาปิด พร้อมฝาปิด มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้าก จุดเริ่มต้นต่อจากของเดิม

หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้าก
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

16 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000      - - วางท่อระบายน้ํา คสล. ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้าก หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้าก จํานวน 1 สาย แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดเริ่มต้นโรงเรียนบ้านป่าต้าก
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

26

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้าก ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้าก ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

18 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - - ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ครัวเรือนประชาชน ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน สายบ้านเด่นนอก บ้านเด่นใน มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน
จุดที่ 1 บ้านเด่นใน จุดที่ 2 บ้านเด่นนอก
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

19 ก่อสร้างคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหาร ก่อสร้างคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต - - 280,000      - - พื้นที่การเกษตร มีน้ําใช้ พื้นที่การเกษตรมากกว่า 1,000 ไร่ กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน จัดการน้ําอย่างเป็นระบบ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน อย่างเพียงพอ มีน้ําใช้ อย่างเพียงพอ

ลําเหลืองสาธารณะหลังบ้านนายถวิล
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

27

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - 280,000 - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

สายข้างบ้านนางวัลลา จนสุดสาย
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

21 ฝาปิดท่อระบายน้ํา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ ฝาปิดท่อระบายน้ํา - - - 280,000     - ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ครัวเรือนประชาชน ในเขตชุมชนมีประสิทธภิาพ 

สายบ้านเหนือ มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

22 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ - - - - 280,000     อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านมีสถานที่ กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ของหมู่บ้าน เช่น การประชุม หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน จํานวน 1 แห่ง สําหรับจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 1 แห่ง ของหมู่บ้าน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอยที่เหลือในหมู่บ้าน ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

28

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต - - - - 280,000     ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง

รูปตัววี หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ของชุมชน รูปตัววี หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
ลําเหมืองข้างถนนภายในหมู่บ้าน มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

25 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000     - วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 สาย ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายมอญ 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

26 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต เพื่อปรับปรุงบริเวณที่สาธารณะ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - - - - 280,000     ก่อสร้างรั้วคอนกรีต บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ ของหมู่บ้านให้มีเป็นสัดเป็นส่วน อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 แห่ง ได้รับการปรับปรุง เป็นสัดส่วน 
(โรงเรียนสันผักฮี้เดิม) (โรงเรียนสันผักฮี้เดิม) มีรั้วรอบขอบชิด
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

29

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

ถนนสายคันคลองแม่ปอน
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

28 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 สาย ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ซอย 5
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

30

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - จํานวนจุดวางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

สายใต้ จํานวน 4 จุด
จุดที่  1  จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายตา  
ถึงหน้าบ้านนายสวาท  ติ๊บปละ  
จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางกฤษณา ต๊ะป้อ  
ถึงหน้าบ้านนายอุดม  สุขเจริญ 
จุดที่ 3 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายชุม  ก๋าเหล็ก  
ถึงหน้าบ้านนายสวาท  ติ๊บปละ
จุดที่ 4 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายอนุพงษ์ ตาบุญ
ถึงหน้าบ้านนายอุดม  สุขเจริญ 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

30 ก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างขยายผิวจราจร - 250,000     - - - ก่อสร้างขยายผิวจราจร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ปลอดภัย หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล จํานวน 1 แห่ง มีความปลอดภัย

จุดเริ่มต้นลําเหมือง 
ถึงหน้าบ้านนางค้าย เต็มสาร
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - 250,000 - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย

ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอยหน้าบ้านนางศรีนวล ที่มีการคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

33 เทลานอเนกประสงค์ เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย เทลานอเนกประสงค์ - - - - 250,000     จํานวนประชาชนที่ ประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่ กองช่าง
ฌาปนสถาน ให้ประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล มาใช้สถานที่ได้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ในบริเวณฌาปนสถาน ตามแบบที่ อบต.กําหนด สะดวกเพิ่มขึ้น

34 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     จํานวนจุดวางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดเริ่มต้นข้างบ้านนางน้อย ถาแก้ว
ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - - จํานวนจุดวางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ลําเหมืองข้างถนนภายในหมู่บ้าน
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

36 ก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างขยายผิวจราจร - - - 280,000     - จํานวนจุดก่อสร้างขยาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรถนนคอนกรีต รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ปลอดภัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย เสริมเหล็ก มีความปลอดภัย

ถนนภายในหมู่บ้าน
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

37 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 จํานวนถนนสายการเกษตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ที่ได้รับการปรับปรุง รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก มีความปลอดภัย

ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย ซอย 2 บ้านนายศรศักดิ์ ยะเรือน มีความปลอดภัย

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอย 3 บ้านนายภานุพงษ์ วงค์ไฝ มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอย 5 บ้านนายธนรัตน์  สมป้อ มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอย 6 บ้านนางพร แก้วประวัติงาม มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000      - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย ซอย 7 บ้านนายธนสิทธิ์ นวลคํา มีความปลอดภัย

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000      - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอย 8 บ้านนางหงษ์ คําฟู มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000     - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอยเสื้อบ้าน มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000     - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอยบ้านนายสอาด ฤทธิ์มณี มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย ซอยบ้านนางจันทร์ มายา มีความปลอดภัย

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอยเสื้อบ้านผาแดง มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอยบ้านนายเดช จอมคีรี มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

49 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําป้องกันตลิ่งพัง เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ํา ก่อสร้างพนังกั้นน้ําป้องกันตลิ่งพัง 250,000    - - - - พนังกั้นน้ําคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะ กองช่าง
หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา บริเวณถนนและตลิ่ง ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

ตามแบบที่ อบต. กําหนด จํานวน 1 แห่ง ตลิ่งของลําน้ํา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 ก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างขยายผิวจราจร - - 250,000      - - ก่อสร้างขยายผิวจราจร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา ปลอดภัย หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา จํานวน 1 แห่ง มีความปลอดภัย

ถนนในหมู่บ้าน
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 280,000     - - - จํานวนซอยที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอย 2, 4, 5, 6, 10, 11 มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

52 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ - - - 280,000     - อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านมีสถานที่ กองช่าง
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ของหมู่บ้าน เช่น การประชุม หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา จํานวน 1 แห่ง สําหรับจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 1 แห่ง ของหมู่บ้าน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

53 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 จํานวนถนนสายการเกษตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหัวฝาย ที่ได้รับการปรับปรุง รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก มีความปลอดภัย

ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 ก่อสร้างลานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สําหรับ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ - - - - 280,000     ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ชาวบ้านมีที่ตากพืชผลผลิต กองช่าง

อเนกประสงค์ ตากพืชผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา จํานวน 1 แห่ง ทางการเกษตรเพียงพอ
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา เช่น ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ จํานวน 1 แห่ง

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

55 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ - - - - 280,000     ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่ กองช่าง
ฌาปนสถาน ให้ประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่ ฌาปนสถาน จํานวน 1 แห่ง ได้รับความสะดวกสบาย
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ในบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา

จํานวน 1 แห่ง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

56 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต - 250,000 - - - ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ของชุมชน รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ซอย 8
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
57 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต - - 250,000 - - ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง

รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ของชุมชน รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ซอย 2
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด

58 เปลี่ยนท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ เปลี่ยนท่อระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000     จํานวนจุดที่เปลี่ยน ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก ท่อระบายน้ํา ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 

 - ซอย 2 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
 - หน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ เลา
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

59 วางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000     จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 

บริเวณปากทางเข้าบ้านร่องลึก แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

39

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 วางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000     จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง

หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หน้าบ้านนายกิติ น้อยเรือน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ถึงหน้าบ้านนางจันทร์หอม น้อยเรือน
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

61 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000      - - วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 สาย ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

หน้าบ้านนายสมบัติ ธิยอด
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

62 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 ถนนสายการเกษตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ได้รับการปรับปรุง รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก จํานวน 1 สาย มีความปลอดภัย
ซอยหลังบ้านนายสมพร จันเสาร์
ตามแบบที่กองช่าง อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างปรับปรุงถนน - - - - 280,000     จํานวนซอยที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ปลอดภัย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย มีความปลอดภัย

ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง แสนคํา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

64 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ขยายสะพาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ให้มีความสะดวก รวดเร็วและ หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย จํานวน 1 แห่ง รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอย 7 ซุ้มป้ายทางเข้าหมู่บ้าน มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

65 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างปรับปรุงถนน - - - - 280,000     จํานวนซอยที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ปลอดภัย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย มีความปลอดภัย

ซอยข้างบ้านนายสอาด ก๋ามา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
66 ก่อสร้างปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างปรับปรุงถนน - - - - 280,000     จํานวนซอยที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ปลอดภัย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย มีความปลอดภัย

ซอยเข้าบ้านนายสมสิทธิ์ พรมศร
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

67 ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างปรับปรุงถนน - - - - 280,000     จํานวนซอยที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวดเร็วในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ปลอดภัย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย มีความปลอดภัย

หน้าบ้านนางสุพรรณ กันจินะ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย สายภูเวียง มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

42

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 ถนนสายการเกษตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ได้รับการปรับปรุง รวดเร็วในการคมนาคมและ
ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก จํานวน 1 สาย มีความปลอดภัย

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

70 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่กิจกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 250,000    - - - - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่สําหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ของหมู่บ้าน เช่น การประชุม หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง จํานวน 1 แห่ง การจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต. กําหนด

71 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - 250,000 280,000 ถนนสายการเกษตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ได้รับการปรับปรุง รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก จํานวน 1 สาย มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

72 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 

ซอย 2 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง

หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
ตัดถนนข้ามฝั่ง ซอย 4 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

74 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 สาย ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเมืองแก้ว ทองใบ
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

75 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต 250,000 - - - - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ของชุมชน รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จํานวน 1 แห่ง เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ซอย 2
ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่กิจกรรม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - 250,000     - - - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่สําหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ของหมู่บ้าน เช่น การประชุม หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 แห่ง การจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต. กําหนด

77 ฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต 57,000 - - - - ฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ของชุมชน หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 สาย เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ

จุดเริ่มต้นข้างบ้านนางสมปราณ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000      - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ถนนเลียบลําน้ําร่องขุ่น มีความปลอดภัย
ฝั่งบ้านแม่คาวโตนพัฒนา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต - - - 250,000     - ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง

รูปตัววี ของชุมชน รูปตัววี ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ซอยข้างบ้านนางบุวติ๋ม วงค์วุฒิ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

80 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ก่อสร้างพนังกั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     พนังกั้นน้ําคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ของน้ําบริเวณถนนและตลิ่ง หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 แห่ง บริเวณถนนและ
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ลําน้ําร่องขุ่นติดกับพื้นที่สาธารณะ ตลิ่งของลําน้ํา

บ้านแม่คาวโตนพัฒนา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

81 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ก่อสร้างพนังกั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     พนังกั้นน้ําคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ของน้ําบริเวณถนนและตลิ่ง หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 แห่ง บริเวณถนนและ
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ลําน้ําแม่คาวหลังอาคารอเนกประสงค์ ตลิ่งของลําน้ํา

หมู่บ้าน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
82 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ - - - - 250,000     ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ มีสถานที่ออกกําลังกาย กองช่าง

หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา และเป็นสถานที่สําหรับ หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 แห่ง และจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้านเดิม

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ซอยข้างบ้านนายธีรพล ประแกกัน มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

84 ปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 56,000      - - - - ปรับปรุงเสียงตามสาย ประชาชนได้รับข้อมุล กองช่าง
หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา จํานวน 1 แห่ง ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

85 ปรับปรุงฝายกั้นน้ําห้วยป่าหวาย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงกั้นน้ําห้วยป่าหวาย 78,000      - - - - ปรับปรุงฝายกั้นน้ํา ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองช่าง
สําหรับประปาภูเขา น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร สําหรับประปาภูเขา ห้วยป่าหวายสําหรับ การอุปโภค บริโภค 
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ประปาภูเขาจํานวน 1 แห่ง อย่างเพียงพอ

ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000      - - จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หน้าสวนนายไฉน หล้าพิงค์ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

87 ขุดลอกและซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ ขุดลอกและซ่อมแซม - - 250,000      - - จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
รางระบายน้ําคอนกรีต การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน รางระบายน้ําคอนกรีต ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดเริ่มต้นหัวบ้านเวียงสา
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

88 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - 250,000 - ถนนสายการเกษตร ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ในพื้นที่หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ได้รับการปรับปรุง รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย โดยการถมหินคลุก จํานวน 1 สาย มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
89 ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000     ร้อยละหรือจํานวน ระบบการระบายน้ําใน กองช่าง

รูปตัววี ของชุมชน รูปตัววี ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมีประสิทธิภาพ
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา มีน้ําท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ข้างทางขึ้นสํานักสงฆ์
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย จุดเริ่มต้นสํานักสงฆ์ มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

91 ซ่อมแซมรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ ซ่อมแซมรางระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000     จํานวนจุดที่ซ่อมแซม ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 

หน้าบ้านนายสมัย ลือตัน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 ปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ ปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000     จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 
หน้าบ้านนายไฉน หล้าพิงค์ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

93 ทําฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ ทําฝาปิดรางระบายน้ําคอนกรีต - - - - 250,000     จํานวนจุดที่วางท่อระบายน้ํา ระบบการระบายน้ํา กองช่าง
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ในเขตชุมชนมีประสิทธิภาพ 

จุดเริ่มต้นหัวบ้านเวียงสา แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ตามแบบที่ อบต. กําหนด

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา จํานวน 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภัย ทางขึ้นหลังพระธาตุ มีความปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

95 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) - 1,500,000   - - - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองช่าง
ศูนย์บริการประชาชน อบต.สันกลาง ของหมู่บ้าน ตําบล และ อบต. ศูนย์บริการประชาชน อบต.สันกลาง จํานวน 1 แห่ง ของหมู่บ้าน ตําบล และ อบต.

ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง ตําบลสันกลาง เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนลาดยาง ตําบลสันกลาง - - 1,000,000    - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เชื่อมตําบลป่าหุ่ง ตําบลเมืองพาน ของประชาชนให้ได้รับ เชื่อมตําบลป่าหุ่ง ตําบลเมืองพาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย และหน่วยงานอื่น

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ความสะดวก รวดเร็ว หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ที่มีการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ที่รับผิดชอบ

และปลอดภัย ตามแบบ อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

2 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองแม่ปอน เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางคันคลองแม่ปอน - - 1,000,000    - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ตําบลสันกลางเชื่อมตําบลเมืองพาน ของประชาชนให้ได้รับ ตําบลสันกลางเชื่อมตําบลเมืองพาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย และหน่วยงานอื่น

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ความสะดวก รวดเร็ว หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ที่มีการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ที่รับผิดชอบ

และปลอดภัย ตามแบบ อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

3 ก่อสร้างคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหาร ก่อสร้างคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต - - - 1,000,000     - คลองส่งน้ํา พื้นที่การเกษตรมากกว่า 1,000 ไร่ กองช่าง
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ จัดการน้ําอย่างเป็นระบบ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ดาดคอนกรีต มีน้ําใช้ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอื่น

ลําเหลืองสาธารณะหลังบ้านนายถวิล จํานวน 1 สาย
คลอง FTO 21 ลําน้ําแม่ปอน
ตามแบบที่ อบต.กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 1,000,000     - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ตําบลสันกลางเชื่อมตําบลเมืองพาน ของประชาชนให้ได้รับ ตําบลสันกลางเชื่อมตําบลเมืองพาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย และหน่วยงานอื่น
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ความสะดวก รวดเร็ว หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ที่มีการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ที่รับผิดชอบ

และปลอดภัย ถนนสายหลัก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
ตามแบบ อบต. กําหนด

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 1,000,000    ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ของประชาชนให้ได้รับ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย และหน่วยงานอื่น

ความสะดวก รวดเร็ว สายเลียบคลองแม่ปอน ที่มีการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ที่รับผิดชอบ
และปลอดภัย ตามแบบ อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,000,000      - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ถึง ของประชาชนให้ได้รับ หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ถึง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย และหน่วยงานอื่น
หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ความสะดวก รวดเร็ว หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ที่มีการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ที่รับผิดชอบ
สายใต้ และปลอดภัย สายใต้ รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ตามแบบ อบต. กําหนด

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,000,000      - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายคลองชลประทาน ของประชาชนให้ได้รับ สายคลองชลประทาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย และหน่วยงานอื่น
ตั้งแต่หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 4 ความสะดวก รวดเร็ว ตั้งแต่หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 4 ที่มีการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ที่รับผิดชอบ

และปลอดภัย ตามแบบ อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,500,000      - - - ร้อยละหรือจํานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ถึง ของประชาชนให้ได้รับ หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ถึง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภัย และหน่วยงานอื่น
หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา (สายกองหล่ม) ความสะดวก รวดเร็ว หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา (สายกองหล่ม) ที่มีการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ที่รับผิดชอบ

และปลอดภัย ตามแบบ อบต. กําหนด รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 

บัญชคีรุภัณฑ์ (ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 
 
 

 5
4 



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 22,000 - - - - สํานักงานปลัด

ปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 1 เครื่อง
2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 7,500       - - - - สํานักงานปลัด

ปฏิบัติงานของ อบต. ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรัฐพิธี โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 8,000 - - - - สํานักงานปลัด
(ราคามาตรฐานฯ)

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ของหน่วยงาน แท่นกล่าวรายงาน (โพเดี่ยม) 8,500 - - - - สํานักงานปลัด

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 6,000 - - - - สํานักงานปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 3 ตัว 9,000 - - - - สํานักงานปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารงานในสํานักงานปลัด ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 5,700 - - - - สํานักงานปลัด
(ราคามาตรฐานฯ)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานที่
งบประมาณและที่มา



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัว 6,000 - - - - สํานักงานปลัด

ภายใน

9 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 3 ถัง 30,000 - - - - สํานักงานปลัด
ภายใน ปฏิบัติงานของ อบต.

10 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและ เครื่องเป่าลมใบไม้ จํานวน 10 เครื่อง 80,000 - - - - สํานักงานปลัด
ภายใน บรรเทาสาธารณภัย

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจการและภารกิจหน้าที่ของ รถบรรทุก (ดีเซล)  6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง - 2,000,000  - - - สํานักงานปลัด
และขนส่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จํานวน 1 คัน

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจการและภารกิจหน้าที่ของ รถบรรทุก (ดีเซล)  6 ล้อ จํานวน 1 คัน - 1,500,000  - - - สํานักงานปลัด
และขนส่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริการแพทย์ฉุกเฉิน รถพยาบาล (รถตู้) จํานวน 1 คัน 2,500,000 - - - - สํานักงานปลัด
และขนส่ง  
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
งบประมาณและที่มา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 1 ตัว 3,000 - - - - กองการศึกษาฯ

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 22,000 - - - - กองการศึกษาฯ
ปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 1 เครื่อง

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารงานในกองการศึกษาฯ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู้ 14,000 - - - - กองการศึกษาฯ

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 26,900 - - - - กองการศึกษาฯ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ขนาด 3,000 ANSI Lumens

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 3,000 - - - - กองการศึกษาฯ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ชนาดไม่น้อยกว่า 175 x 175 เซนติเมตร

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคาร พัดลมแบบติดผนัง 12,000 - - - - กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จํานวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์

20 อุตสาหกรรมโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 5,000 - - - - กองช่าง
ปฏิบัติงานของ อบต.
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณและที่มา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 อุตสาหกรรมโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว 18,000 - - - - กองช่าง

ปฏิบัติงานของ อบต.

22 อุตสาหกรรมโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 22,000 - - - - กองช่าง
ปฏิบัติงานของ อบต. จํานวน 1 เครื่อง

23 อุตสาหกรรมโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 7,500 - - - - กองช่าง
ปฏิบัติงานของ อบต. ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 1 เครื่อง 

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เทปวัดระยะทาง 50 เมตร จํานวน 2 อัน 12,000      - - - - กองช่าง
ปฏิบัติงานของ อบต. 

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภค เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิสซิเบิ้ล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 70,000      - - - - กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภค เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิสซิเบิ้ล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 70,000      - - - - กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์
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งบประมาณและที่มา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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