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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 
บ้านดอยศิรมิงคล 
จุดเริม่ต้นฟารม์อินทร
ประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวน
นายสุพจน์ อุดทาโกสม 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 81.
00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อย
กว่า 324.00 ตร.ม. 

157,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางเข้าฌาปน
สถาน หมู่ที่ 9  
บ้านป่าสักงาม 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 56.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  
224.00 ตร.ม.  

157,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3.  โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดง
มหาวัน จุดเริ่มต้นบา้น
นายจารึก ท่อนค า 
จุดสิ้นสุด บ้านนายอุ่น 
ค ายอด 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 113.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
339.00 ตร.ม.   

158,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

4.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่อง
หวาย จุดเริ่มต้นบ้าน
นายสวัสดิ์ มณีวรรณ 
จุดสิ้นสุดถนน คสล. 
ทางไป หมู่ท่ี 12 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 30.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
120.00  ตร.ม. 

56,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

5.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที3่ บ้านป่าเลา 
จุดเริม่ต้นบ้านนางกอง 
อัศวภูมิ จุดสิ้นสุดบ้าน
นายสุรินทร์ พาบจันสิงห์ 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 42.00 ม. หนา 0.1
5 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 210 ตร.ม. 

100,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
6.  โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ 6บ้านป่าตึง 
จุดเริม่ต้นถนนคอนกรตี
เดิม จุดสิ้นสดุสามแยก
หนองป่าไคร ้

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 95.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
285.00 ตร.ม. 

139,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

7.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านปง
เคียน จุดเริ่มต้นบ้าน
นายสถิตย์ ดวงไกรแฝง 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายพิชัย สวัสดิ์นท ี

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00-5.00 ม. 
ยาว 125.00 ม. หนา  
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 585.00 ตร.ม.
(ถนนกว้าง 5.00ม. 
ยาว 85.00 ม.  
ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40 ม.)   

280,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

8.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เชื่อม ซอย 8 และ 
ซอย 10 หมู่ที่ 12 บ้าน
ใหม่มหาวัน จุดเริ่มต้น
บ้านนายทรงศักดิ์ อุดใจ 
จุดสิ้นสุดสวน 
นายอุ่น ค ายอด 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 79.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  
237.00 ตร.ม.  

110,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนายสา 
ทิพย์อาสน์ หมู่ที่ 7 
บ้านดอยศิรมิงคล 
จุดเริม่ต้นบ้านนายสา 
ทิพย์อาสน์ จุดสิ้นสุด
บ้านนายสรุศักดิ์  
สีมนตร ี

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 74.
00 ม. หนา 0.15  
ม.หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
296.00 ตร.ม. 

143,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

10.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางไปสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 
จุดเริม่ต้นต่อจากถนน
คอนกรีตเดมิซอยไปสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
จุดสิ้นสุดสระน้ าประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 174.00 ม.  
หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า  
522.00 ตร.ม. 

180,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

11.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 บ้านดง
มหาวัน จุดเริ่มต้นบา้น 
นายแดน สายน้ าผึ้ง 
จุดสิ้นสุดบ้านนายค าปัน 
นันทะเสน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 83.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  
332.00 ตร.ม. 

160,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 บ้านปง
บน จุดเริ่มต้นสวนนาย
ส ารอง ถูนาแก้ว 
จุดสิ้นสุดประปา
โรงเรียนบ้านปงเคียน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 58.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
232.00 ตร.ม.  

113,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

13.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10  
บ้านปงบนต่อจากจุด
เดิม จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายสถิตย์ ศรีพันนาม 
จุดสิ้นสุดล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 40.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
160.00 ตร.ม.  

75,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

14.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย จุดเริ่มต้น
สวนนายบัวลี ป้องปิด 
จุดสิ้นสุดสวน 
นายเสาร์ พิชัยช่วง 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 62.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 
248.00 ตร.ม.  

120,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่อง
หวาย  จุดเริม่ต้นถนน 
คสล.หน้าบ้านนายสังข์ 
เสียงใส จุดสิ้นสุดตดิ
ถนนเขตบ้าน 
ใหม่มหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 80.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 
หรือมีปรมิาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 95.00  
ลูกบาศก์ม.  

12,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

16.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่อง
หวาย จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายบุญธรรม  
วงค์กระนวน จุดสิ้นสุด 
ฌาปนสถาน หมู่ 2 ,11 
ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 380.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือ
มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 519.00 ลบ.ม. 

52,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

17.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
เส้นห้วยแม่ซ้าย หมู่ที ่
12 บ้านใหม่มหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 850.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
หรือมีปรมิาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 204.00  
ลูกบาศก์ม.  

79,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 
จุดเริม่ต้นสวนนายแตม้ 
ปัญญาวิบลูย์ จุดสิ้นสดุ 
สวนนายภานุ มลัยโย 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 95.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 34.00 ลูกบาศก์ม. 

18,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

19.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
ทางเข้าป่าชุมชน หมู่ที่ 
12 บ้านใหม่มหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.00 ม. ยาว  
850.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
 204.00 ลูกบาศก์ม. 

111,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

20.  โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล.หน้าโรงเรียน 
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 10  
บ้านปงบน จุดเริ่มต้น
บ้านอาจารย์มนญู  
ศิริเมืองจันทร ์จุดสิ้นสุด
สามแยกหนา้โรงเรียน
บ้านปงเคียน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 ม.  
ยาว 16.00 ม.  
ข้างเดียว  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 24.00 ตร.ม.  

11,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21.  โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล. ต่อจากจุดเดิม 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายวิโรจน์ สารพิมพ์ 
จุดสิ้นสุดสวน 
นายไพบูลย ์ศิริเมืองจันทร์ 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.00 ม. ยาว  
85.00ม. สองข้างทาง 
ความยาวรวม 170.00  
ตร.ม.หนา 0.15  
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
170.00 ตร.ม.  

80,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

22.  โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้าน
นายสุรชัย ชาค าสนธ ์
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายสม ค าภูลา 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 ม. สองข้าง
ทาง ความยาวรวมสอง
ข้างทาง 180.00ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 270.00 ตร.ม. 

130,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

23.  โครงการเทคอนกรีต
เชื่อมปากซอยกับถนน
สายหลัก หมู่ที่ 5  
บ้านสันไทรงาม  
จ านวน 3 จุด 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00-5.00 ม.  
ยาวรวม 14.00 ม. 
หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  
66.00 ตร.ม.  

30,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24.  โครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันการพังทลาย
หน้าดินคันสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน   

เพื่อป้องกัน
การพังทลาย
ของตลิ่งลงสู่
สระประปา
หมู่บ้าน 

ระยะทางยาว 20.00 ม. 50,000 - - - - ระยะ 
ทางของ
ตลิ่ง 

ลดการ
พังทลาย
ของหน้าดิน 

กองช่าง 

25.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นภูชมดาว
จุดสิ้นสุดสวนนางล้อม  
ถานุกร หมู่ที่ 1  
บ้านดงมหาวัน  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,450.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
435.00 ลบ.ม. 

218,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

26.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายจตุพล  สีแสงนันท ์
จุดสิ้นสุดนา 
นายทูล  ธรรมจักร  
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
470.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
117.50 ลบ.ม. 

59,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายบ้านสันไทรงาม - 
สะพานแม่น้ ากก หมู่ที่ 
5 บ้านสันไทรงาม  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 7.00-8.00 ม. 
ยาว 775.00 ม.  
หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 1 STA.0+000- 
STA0+625 กม. 
ช่วงที่ 2 STA.1+300  
กม. 

- 2,169,000 2,169,000 - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27.  โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. ทางเข้าป่า
ชุมชน จ านวน 2 จุด 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา  

เพื่อเป็นการ
ระบายน้ าไม่ให้
น้ าท่วมขัง 

ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80ม.
จ านวน 2จุด  
จุดที่ 1 ข้างสระน้ านาย
สงคราม   แก้วสาธร 
ความยาว 13.00 ม.  
จุดที่ 2 ไร่นายภาคภูมิ  
ค ามทิตย์ ความยาว 7.00 
ม. รวมความยาวท้ังหมด  
20.00ม. 

34,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาวของ
ราง
ระบาย
น้ า 

การระบาย
น้ าในพ้ืนท่ี
สะดวกไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

28.  โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายบ้านสันไทรงาม - 
สะพานแม่น้ ากก หมู่ที่ 
5 บ้านสันไทรงาม  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 8.00 ม. ยาว 
525.00 ม.  
หนา 0.05 ม. 

- 1,300,000 - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

29.  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
(รื้อผิวทางหินคลุกเดิม
แล้วบดทับ) จุดเริ่มต้น
ถนนลาดยาง จุดสิ้นสดุ
นานายถวิล วิยา  
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม   

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
3,150.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 15,750 ตร.ม. 

332,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นหนองฮาวหิน 
จุดสิ้นสุดพนังกั้นน้ ากก 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง   

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
680.00 ลบ.ม. 

342,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

31.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
หลังพนังกั้นน้ ากก 
จุดเริม่ต้นท่าทรายนาย
สมาน จุดสิ้นสดุท่าทราย
สมชายเก่า หมู่ที่ 6 
บ้านป่าตึง  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,400.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
420.00 ลบ.ม. 

211,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

32.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นสามแยก
หนองปลาขาว จุดสิ้นสุด
สามแยกป่ายางพารา
นายพงศ์ศักดิ ์
แสงตารตัน ์ 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง   

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
575.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
143.75 ลบ.ม. 

72,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

33.  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
(รื้อผิวทางหินคลุกเดิม
แล้วบดทับ) จุดเริ่มต้น
ถนนสี่เลน จุดสิ้นสุดคัน
พนังนานางแพง   
ฝายแก้ว หมู่ที่ 7  
บ้านดอยศิรมิงคล    

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,300.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,350.00 ตร.ม. 

91,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

34.  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
(รื้อผิวทางหินคลุกเดิม
แล้วบดทับ) จุดเริ่มต้น
ถนนสี่เลน จุดสิ้นสุดคัน
พนังหิน(สายหนอง
ตะเคียน) หมู่ที่ 7  
บ้านดอยศิรมิงคล  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,700.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,100.00 ตร.ม. 

171,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

35.  โครงการกอ่สร้างถนนหิน
คลุกเพือ่การเกษตรเส้น
สันมะขามป้อมจุดเร่ิมต้น
นานายหนูอวน  
สุทธิประภา จุดสิ้นสุดนา 
นายช านิ  ไชยราช  
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน   

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,050.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
525.00 ลบ.ม. 

257,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

36.  โครงการปรับปรุงคัน
พนังประปาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านป่าสักงาม  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ยาว 60.00 ม. 
 

375,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

37.  โครงการวางท่อส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม  

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 
ยาว 438.00 ม. 

44,000 - - - - ความพึง
พอใจ
ของ
ประชาช
น 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

38.  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
(รื้อผิวทางหินคลุกเดิม
แล้วบดทับ)  
จ านวน 2 จุด  
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

จ านวน  2  จุด  
จุดท่ี 1 จุดเริ่มต้นสวนนาย
สถิต ศรีพันนาม  
จุดส้ินสุดเขตติดต่อบ้านเวียง
ราชพลี  กว้าง 4.00 ม.ยาว
1,000 ม.  
จุดท่ี 2 จุดเริ่มต้นสวนนาย
สมัคร ชัยปัญหา 
ถึงถนนลาดยาง  
กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 1,450.00 ม. 
รวมความยาว 2,450.00 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
8,350.00 ตร.ม. 

176,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

39.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นไร่นางร าไพ 
ถาบุญเรือง จุดสิ้นสดุ
ถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน   

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,115.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
334.50 ลบ.ม. 

168,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

40.  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
(รื้อผิวทางหินคลุกเดิม
แล้วบดทับ) จุดเริ่มต้น
นานางระเบียบ ค ามูล 
จุดสิ้นสุดนานายถวิล  
สมภสูาร  หมู่ที่ 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
750.00 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,250.00 
ตร.ม. 

47,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

41.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จุดเริ่มต้น 
บ้านนายทอง โพธิ์ค าทึง 
จุดสิ้นสุดนา นายศราวุธ  
ศรีประดับ หมู่ที่ 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
60.00 ลบ.ม. 

30,000 - - - - จ านวน
ความ
ยาว ของ
ถนนท่ี
ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยง
าน

รับผิดช
อบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

42.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
เส้นเหมืองกลาง 
จุดเริม่ต้นถนนลาดยาง
ทางเส้นทางไปดอย
หลวง จุดสิ้นสุดนา 
นายบุญช่วย จริยา หมู่ที่ 
12 บ้านใหม่มหาวัน  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
160ลบ.ม. 

80,000 - - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

43.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
เส้นสันกลางจุดเริ่มต้น
นานางทา  นัยติ๊บ  
จุดสิ้นสุดไร่นายบญุช่วย  
นัยติ๊บ หมู่ที่ 12  
บ้านใหม่มหาวัน  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 800.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 300.00 ลบ.ม. 

 

148,000 - - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

44.  โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร(ปรับเกรดผิว
ทางเดิม) จุดเริ่มต้น
นานายทองค า  นัยติ๊บ 
จุดสิ้นสุดนาสมควร   
อินไชย หมู่ที่ 12  
บ้านใหม่มหาวัน  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 2,000 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
4,000 ตร.ม. 

20,000 - - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

45.  โครงการติดตั้งไฟกิ่ง 
แบบโซลาเซลล์  
หมู่ที่ 5 จ านวน 3 จดุ 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรบน
ท้องถนน 

จ านวน 3 จุด  
1.จุดสี่แยกบ้าน 
นางบัว  นัยติ๊บ  
2. จุดสี่แยกบ้าน 
นายวงค์ บุญมา  
3. จุดสามแยกบา้น 
นายจ านงค ์พุทธวงค ์

- 90,000 - - - จ านวนจุด
ติดตั้งไฟกิ่ง 

เพิ่มแสง
สว่างให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจร
บนท้องถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่10  
บ้านปงบน 

   33,000  - - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับ
ข่าวสารของ
หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2.  โครงการปรับปรุงเสียง 
ตามสาย หมู่ที่ 3  
บ้านป่าเลา 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลใน
หมู่บ้าน 

การปรับปรุงเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 

   50,000  - - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับ
ข่าวสารของ
หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยู พร้อมฝาปดิ หมู่ 2 
บ้านร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นบ้านนางนารี 
ดีไร่ จดุสิ้นสุดบ้าน 
นายเจด็จ โคตรบรรเทา 

เพื่อเป็นการ
ระบายน้ าไม่ให้
เกิดการท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด กว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.50-0.70 ม.  
พร้อมบ่อพักน้ า  
จ านวน 1 บ่อ ความยาว
รวม 28.00 ม. 

 100,000  - - - - จ านวน
ความยาว
ของราง
ดินที่ไดร้ับ
ขุดลอก 

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูพร้อมฝาปดิ 
หมู่ 2 บ้านร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นบ้านนายพิศ  
จอมแพง จุดสิ้นสดุ 
บ้านนายฉลอง โกสลีา 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด กว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.50-0.70 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า  
จ านวน 1 บ่อความยาว
รวม 28.00 ม. 

 100,000  - - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

5.  โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลใน
หมู่บ้าน 

การก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน หมู่
ที ่6 บ้านป่าตึง  
จ านวน 1 จุด  

   41,000  - - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับ
ข่าวสารของ
หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6.  โครงการเทลาน คสล. 
รอบบริเวณเมร ุ
บ้านป่าสักงาม  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ในการ
ท าพิธีการของ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 146 ตร.ม.หนา 
0.08 ม.  

   43,000  - - - - ลาน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ประกอบพิธี
การ 

กองช่าง 

7.  โครงการเทลาน คสล.
รอบบริเวณเมร ุ
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 
บ้านป่าเลา 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ในการ
ท าพิธีการของ
หมู่บ้าน 

การเทลาน คสล.รอบ
บริเวณเมรุ ขนาดพื้นท่ี
ลานไม่น้อยกว่า  
430.00 ตร.ม. 

 150,000  - - - - ลาน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ประกอบพิธี
การ 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8.  โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนน
เพื่อการเกษตรเส้น
หนองด่าน หมู่ที่ 5  
บ้านสันไทรงาม 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

การวางท่อระบายน้ า 
คสล.ถนนเพื่อการเกษตร
เส้นหนองด่าน หมู่ที ่5 
ท่อระบายน้ า
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
1.00 ม. จ านวน 2 จุด
ความยาวจุดละ 8.00  
ม.รวมความยาว 
ทั้งหมด 16.00ม.  

   48,000  - - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

9.  โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.หมู่ที5่ 
บ้านสันไทรงาม 
จุดตั้งแต่บ้าน 
นายวงค์ บุญมาถึง 
บ้านนายสิงห์ค า  
ปะระมะ 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

การวางท่อระบาย
น้ า คสล.ถนนเพื่อ
การเกษตร เส้นหนอง
ด่าน หมู่ที ่5 ท่อระบาย
น้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 ม. จ านวน 2 จุด
ความยาวจุดละ 8.00 ม.  
รวมความยาวทั้งหมด
16.00 ม.  

   12,000 - - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

10.  โครงการขุดลอกล า
เหมือง จุดเริม่ต้นท่อ
เหลี่ยม คสล.ถนนสาย 
ชร.4034 จุดสิ้นสุด
ล าหนองแหย่ง  
หมู่ที่ 1  
บ้านดงมหาวัน  

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกและ
สามารถกักเก็บ
น้ าส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง 6.00-11.00 ม. 
ยาว 910.00 ม. ลึก 
1.50-2.00 ม. ขุดลึก 
1.00 ม. หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,929.00ลบ.ม. 

144,000 - - - - ปริมาณ
ดินที่ขุด
ลอก 

น้ าสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11.  โครงการขุดลอกคลอง
ร่องเรือ  จุดเริม่ต้น
หนองผาแดง  
จุดสิ้นสุดหนองป่าคา 
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย  

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกและ
สามารถกักเก็บ
น้ าส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง 6.00-15.00 ม. 
ยาว 1,900.00 ม. ลึก 
1.50-3.50 ม. ขุดลึก 
0.20-1.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
6,514.00ลบ.ม. 

239,000 - - - - ปริมาณ
ดินที่ขุด
ลอก 

น้ าสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

12.  โครงการขุดลอกคลอง
ร่องมะเกี๋ยง จุดเริ่มต้น
นานายบุญเลิศ  จันทะ
นาม จุดสิ้นสุดหนอง
ผาแดง หมู่ที่ 2  
บ้านร่องหวาย  

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกและ
สามารถกักเก็บ
น้ าส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง 8.00-18.00 ม. 
ยาว 540.00 ม. ลึก 
1.20-2.00 ม. ขุดลึก 
1.50 ม. หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า5,827 
ลบ.ม. 

214,000 - - - - ปริมาณ
ดินที่ขุด
ลอก 

น้ าสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

13.  โครงการขุดลอกหนอง
เม่า 1, หนองเม่า 2 
และหนองเม่า 3  
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง   

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกและ
สามารถกักเก็บ
น้ าส าหรับ
การเกษตร 

กว้าง 9.00-25.00 ม. 
ยาว 414.00 ม. ลึก 
1.00-3.00 ม. ขุดลึก 
1.00-3.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,112.00 ลบ.ม. 

480,000 - - - - ปริมาณ
ดินที่ขุด
ลอก 

น้ าสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

14.  โครงการขุดลอก 
หนองหล่ม หมู่ที่ 7  
บ้านดอยศิรมิงคล  

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกและ
สามารถกักเก็บ
น้ าส าหรับ
การเกษตร 

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,273.00 ลบ.ม. 
 

455,000 - - - - ปริมาณ
ดินที่ขุด
ลอก 

น้ าสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15.  โครงการก่อสร้างศาลา
พักญาติในฌาปน
สถานหมู่บ้าน  
บ้านป่าเลา 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 

เพื่อมีสถานท่ี
ส าหรับท าพิธี
การทางศาสนา 

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 8.00 ม.  
สูง 3.00 ม. 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีสถานท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
ประชาชน 

กองช่าง 

16.  โครงการปรับปรุงต่อ
เติมห้องน้ าศาลา
อเนกประสงค์ 
บ้านป่าตึง 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 

เพื่อปรับปรุง
ศาลา
อเนกประสงค์ 
ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานยิ่งขึ้น 

ขนาดกว้าง 2.10 ม. 
ยาว 5.10 ม. 

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีการ
ปรับปรุง
ศาลา
อเนกประสง
ค์ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

17.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางเข้า  
อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 77.00 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 308 ตร.ม. 

- 180,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ที่ 7 พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 ม. จ านวน 8 
ท่อน จุดเริ่มต้นสวน 
นายสุพจน์ อุทาโกสม 
จุดสิ้นสุดถนน
คอนกรีต  หมู่ที่ 7  
บ้านดอยศิรมิงคล 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 69.0
0 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 276.00  
ตร.ม. 

- 148,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

19.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางไปสระน้ าประปา 
หมู่บ้าน จุดเริ่มต้น ต่อ
จากถนนคอนกรีตเดิม 
จุดสิ้นสุดสระน้ า 
ประปาหมู่บ้านหมู่ที ่5  
บ้านสันไทรงาม 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 83.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 249.00 ตร.ม. 

- 119,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้าน 
นายสัญญา  เกตุละคร 
ไปทางประปาหมู่บ้าน 
จุดเริม่ต้นบ้านนาย
สัญญา เกตลุะคร  
จุดสิ้นสุดสวน 
นายไพบูรย ์  
โคตรบรรเทา  
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

 กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 51.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 204.00 ตร.ม. 

- 100,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

21.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหน้าบ้าน 
นายชาญวิทย์  
สุขเกษม ไปทางบ่อสบู
น้ าประปาหมู่บ้าน  
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายชาญวิทย์  
สุขเกษม  
จุดสิ้นสุดนา 
นางสาวรัตติกร 
มณีวรรณ หมู่ที่ 1 
บ้านดงมหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว  
210.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 630.00 ตร.ม.  

- 300,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

22.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางไปประปาหมู่บ้าน 
จุดเริม่ต้น  
บ้านนายสถิตย ์
ดวงไกรแฝง จดุสิ้นสุด
สวนนางฝ้าย สวัสดิ์นที  
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 111.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 
555.00 ตร.ม. 

- 280,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

23.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  จุดเริ่มต้นบ้าน 
นางค า  นัยติ๊บ 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายไกรสร  
มณีจันทรส์ุข หมู่ที1่2  
บ้านใหม่มหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.00 
ม. ยาว 350.00   
ม. หนาเฉลีย่ 
0.50 ม. หรือมีปรมิาตร
ดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 350.00 ลูกบาศก์ม. 

- 52,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

24.  โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล.Box 
Culvert จุดหนอง
ตะเคียน  
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาด 2.10 x 1.50  
ม. ยาว 7.00 ม.  

- 300,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปดิจุดเริ่มต้น 
บ้านนายนรชิต  
นรรัตน ์ จุดสิ้นสดุบ้าน
นายมานพ นัยติ๊บ   
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่
มหาวัน 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก  
0.50 -0.70 ม.  
ความยาว 54.00 ม.   
ก่อสร้างบ่อพักน้ า 1 บ่อ  
พร้อมวาง
ท่อ คสล. 0.40 ม.  
จ านวน 6 ท่อน 

- 200,000 - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

26.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัว
ยูพร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 2  
บ้านร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นางราตรี ไสงาม  
จุดสิ้นสุดสวน 
นายศราวุธ ศรีประดับ 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก  
0.50-0.70 ม. ความยาว
รวม 44.50 ม. 

- 150,000 - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

27.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูพร้อมฝาปดิ จุดบ้าน
นางดอน  ล้อมวงค์  
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึก  
0.30 -0.40 ม. ความ
ยาวรวม 3.40 ม.  
พร้อมบ่อพัก
น้ า จ านวน 1 บ่อ 

- 16,000 - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

28.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูพร้อมฝาปดิจุดเริ่ม 
ต้นคลองร่องหวาย 
จุดสิ้นสุดบ้านนางพวน   
วงษ์ชาลี หมู่ที่ 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

กว้าง 0.30 ม.  
ลึก 0.30 -
0.50 ม. ความยาว
รวม 33.50 ม.  

- 140,000 - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

29.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารางว ีหมู่ที่ 
12 บ้านใหม่มหาวัน 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

กว้าง 1.10 ม.  
ลึก 0.40 ม. ความ
ยาว 80.00 ม.  
พร้อมวางท่อ คสล.  
0.40 ม. 6 ท่อน 

- 50,000 - - - รางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

การระบาย
น้ าไดส้ะดวก
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

30.  โครงการขยายผิว
จราจร คสล. 
จุดเริม่ต้นจากจดุบ้าน
นายสุรชัย  ชาค าสนธ ์ 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายภิเชษฐ์  ธิโสดา  
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.00 ม.สองข้าง
ทาง ยาว 120.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม้น้อย
กว่า 240.00 ตร.ม. 

- 119,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31.  โครงการขยายผิว
จราจรถนน คสล.
จุดเริม่ต้นจากสี่แยก
บ้านนายสุพจน ์ 
หาญกล้า จุดสิ้นสุด 
สี่แยกบ้าน 
นางจันทร  มะลิหอม  
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.00 ม.  
ยาว 182.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 182.00 ตร.ม. 

- 90,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

32.  โครงการขยายผิว
จราจรถนน คสล.
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายประดิษฐ์ แสนพวง  
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายชัยรัตน ์ จันทรักษ ์ 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.00 ม.สองข้าง
ทาง ยาว 187.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า374.00ตร.ม. 

- 180,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

33.  โครงการเทลาน 
คสล.ฌาปนสถาน หมู่
ที่ 9 บ้านป่าสักงาม  
ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 240 ตร.ม. 

เพื่อให้มีพื้นท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 240.00 ตร.ม. 

- 87,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีพื้นท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
ประชาชน 

กองช่าง 

34.  โครงการเทลานคสล.
บริเวณหอประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านดอยศิรมิงคล 

เพื่อให้มีพื้นท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 283.00 ตร.ม. 

- 102,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีพื้นท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

35.  โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านป่าสักงาม ขนาด
พื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 
410 ตร.ม. 

เพื่อให้มีพื้นท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 410.00 ตร.ม. 

- 147,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีพื้นท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
ประชาชน 

กองช่าง 

36.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 5 
บ้านสันไทรงาม 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที ่5 บ้านสันไทรงาม 

- 61,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

37.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่11  
บ้านใหม่ร่องหวาย 

- 20,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

38.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่3  
บ้านป่าเลา 

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

39.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 7  
บ้านดอยศิรมิงคล 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่7  
บ้านดอยศิรมิงคล 

- 50,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

40.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 9  
บ้านป่าสักงาม 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่9  
บ้านป่าสักงาม 

- 40,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

41.  โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก         
 

เพื่อมีอาคาร
ส าหรับให้
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด51-80 คน 
ตอกเสาเข็ม 

- 2,470,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง 

มีอาคาร
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

กองช่าง 

42.  โครงการปรับปรุงถนน
ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
ชร.ถ.66-004 บ้าน
สันไทรงาม-บ้านป่าสัก
งาม ต าบลดงมหาวัน                               
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนท่ีมียางธรรมชาตเิป็น
ส่วนผสม กว้าง 6 ม. ยาว 
3,450 ม. หนา 00.5 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
20,700 ตร.ม. 

- 9,864,000 - - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

43.  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สาย
ทาง บ้านป่าเลา ถึง 
บ้านสันไทรงาม 
 

เพื่อให้
ประชาชน 
เดินทางได้
สะดวก 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,100 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,600ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 ม. 

3,827,000 3,827,000 3,827,000 3,827,000 3,827,000 ร้อยละ
ของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

44.  โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  เชื่อม
ระหว่างหมู่ที่ 4  
ต.ทุ่งก่อ – หมู่ที่ 11 
ต.ดงมหาวัน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

งานปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรกวา้ง 6.00 ม. ความ
ยาวรวม 1,050.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.
ม. และงานขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กยาว 
14.80 ม. ชนิดมีทางเดินทาง 

- 3,000,000 - - - เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคม
ให้ได้
มาตรฐาน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

กอง
ช่าง/
อบจ.
เชียงราย 

45.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
โดยวิธ ีPavement 
In-Place Recycling 
เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3  
ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง-หมู่ที่ 4 ต.ทุ่ง
ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. 
ความยาวรวม  
685.00 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
4,795 ตร.ม.  

- 2,000,000 - - - เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคม
ให้ได้
มาตรฐาน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

กอง
ช่าง/
อบจ.
เชียงราย 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

46.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จุดเริ่มต้นบ้าน 
นางบัวค า ท่อนค า 
จุดส้ินสุดถนนคอนกรีต
เดิม บ้านดงมหาวัน  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 53.00 ม. หนา  
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม.
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

- - 115,000 -  จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

47.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จดุหน้าบ้าน 
นายจ าเรญิ บัวบาน  
บ้านดงมหาวัน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 88.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

- - 185,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

48.  โครงการติดตั้งไฟก่ิง
แบบโซล่าเซล  
บ้านดงมหาวันหมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่งสว่าง
อย่างเพียงพอ 

จ านวน 4 จุด 1. จุด แยก
บ้านนายทองค า   
2. จุดปากซอย 6 
3. จุดปากซอย 8               
4. จุดแยกบ้านนายแสน  
มณีวรรณ 

- - - 120,000 - จ านวน
การติดตั้ง
ไฟก่ิง 

ประชาชนมี
แสงสว่างใช้
อย่างเพียงพอ
และประชาชน
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ 
บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 
1 จุดเริ่มต้นบา้น 
นางสุภาวดี สุทาพร
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายเกษม นัยติ๊บ 

เพือ่เป็นการ
ระบายน้ าให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที ่

กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 80.00 ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน 
ก าหนด) 

- - - 200,000 - จ านวน
ความยาว
ของราง
ระบายน้ า 

การระบาย
น้ าในพ้ืนท่ี
สะดวกไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

50.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
บ้านดงมหาวัน  
หมู่ที่ 1 จุดสวน 
นายอินตา ท่อนค า 
จนถึงถนนลาดยาง  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา 0.10 
ม. (ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - - 150,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

51.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ บ้านดง
มหาวันหมู่ที่ 1 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายสมศักดิ์ นัยติ๊บ 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายจรูญ วรรณทาดา  

เพือ่เป็นการ
ระบายน้ าให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที ่

กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.70 ม. ยาว 
300.00 ม. (ตามแบบ
อบต.ดงมหาวัน ก าหนด) 

- - - 750,000 - จ านวน
ความยาว
ของราง
ระบายน้ า 

การระบายน้ า
ในพื้นที่สะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

52.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9 บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน
นางงามศรี  นัยติ๊บ 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน 
ก าหนด) 

- - - 130,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

53.  โครงการวางท่อคัน
หนองร่องมะเกี๋ยง 
บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 
1 จุดเริ่มต้นร่อง
มะเกี๋ยงจุดสิ้นสุด 
นานายสมฤทธิ์ นัยติบ๊ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

วางท่อระยะทางยาว 
200.00 ม. (ตามแบบ
อบต.ดงมหาวัน ก าหนด) 

- - - 100,000 - จ านวน
ระยะทาง
ในการวาง
ท่อ 

มีการระบาย
น้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

54.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
ล าเหมืองกลาง  
บ้านดงมหาวัน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
800.00 ม. หนา 0.10 
ม. (ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - - 50,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

55.  โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคสล. พร้อม
บ่อพัก  บ้านร่องหวาย  
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 ม.
 จ านวน 66 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก  (ตามแบบ
อบต.ดงมหาวัน ก าหนด) 

- - 100,000 - - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

56.  โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล.สองข้างทาง 
จุดเริ่มต้น  
บ้านนางสมร สีแสงนันท์ 
จุดส้ินสุดหนองสลาป  
บ้านร่องหวาย หมู่ท่ี 2 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 1.00 ม. สอง
ข้างทาง ยาวรวม  
427.00 ม. หนา 0.15 ม. 
 หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
427.00ตร.ม.  
(ตามแบบอบต. 
ดงมหาวัน ก าหนด) 

- - 220,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

57.  โครงการขยาย
ไหล่ถนน คสล. 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายสุดใจ บญุภา  
จุดสิ้นสุด บ้านนางหนู 
จอมแพง บ้านร่อง
หวาย  หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 1.00 ม.  
ยาว 121.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 121.00 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - 60,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

58.  โครงการเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทาง(ตีเส้น
จราจร) บริเวณแยกจุด
เสี่ยงภายในหมู่บ้าน 
บ้านร่องหวาย หมู่ท่ี 2 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ด าเนินการตีเส้นจราจร
บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 4 จุด 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน 
ก าหนด) 

- - 10,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

59.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูพร้อมฝาปดิ บ้าน
ร่องหวาย  หมู่ที่ 2 
จุดเริม่ต้นบ้านบ้าน 
นางสมร  สีแสงนัน 
ไปทางบ้านนายสวสัดิ์ 
แก้วสาทร  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.70ม. 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

- - - 220,000 - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

60.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูพร้อมฝาปดิ บ้าน
ร่องหวาย  หมู่ที่ 2 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายชุมพล ไปทางบ้าน 
นางวันดี  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
113.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.70 ม.(ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด) 

- - - 270,000 - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

61.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บ้านร่อง
หวาย  หมู่ท่ี 2 
จุดเริ่มต้นบ้าน 
นางสังวาล ไปทาง 
บ้านนายสัญญา  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.70 ม.(ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด) 

- - - 220,000 - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

62.  โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ า บ้านร่อง
หวาย  หมู่ที่ 2 
จุดเริม่ต้นนานายวิรัช 
ไปทางหนองป่าคา  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) - - - 400,000 - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

63.  โครงการก่อสร้างศาลา
พักศพ  บ้านป่าเลา 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อมีสถานท่ี
ส าหรับพักศพ
ส าหรับท าพิธี
การทางศาสนา 

กว้าง 6.00 ม. ยาว  
6.00 ม.  สูง 4.50 ม.  
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด)   

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีสถานท่ี
ส าหรับพัก
ศพ 

กองช่าง 

64.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นข้างวัดป่าเลา 
จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายสุวรรณ ดอนทะ
นาม จุดส้ินสุดสวน 
นายประสิทธิ์ แก้วจันทา 
บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 75.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 300 ตร.ม.  
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

- - 150,000  - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

65.  โครงการติดตั้งไฟก่ิง
บริเวณแยกในหมู่บ้าน 
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างให้กับถนน
ในชุมชน 
ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ติดตั้งไฟกิ่ง จ านวน 5 จดุ - - - 30,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

66.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเริม่ต้นบ้านนางกอง 
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
39.00 ม. หนา 0.15 ม.  

- - - 97,500 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผดิชอบ
หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
67.  โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกเพื่อการเกษตร
เส้นป่าชุมชน  
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
3,200.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - 400,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

68.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายทองม้วน ไปทาง
บ้านนายสงคราม  
แก้วสาทร 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  

- - - 280,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

69.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายเสมือน 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
30.00 ม. หนา 0.15 ม.  

- - - 75,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

70.  ติดตั้งกระจกโค้งนูน
แยกหน้าวัด  
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิม
วิสัยทัศน์ในการ
มองในจุดเสี่ยง 

ติดตั้งกระจกโค้งนูน
จ านวน 2 จุด  

- - - 14,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน 

ผู้ใช้ถนนมี
วิสัยทัศน์ใน
การมองเห็น
เพิ่มขึ้น 

ส านักงา
นปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

71.  โครงการติดตั้งกระจก
โค้งนูนบ้านสันไทรงาม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิม
วิสัยทัศน์ในการ
มองในจุดเสี่ยง 

จ านวน 4 จุด 
1. ซอยบ้านนายดวน  
วิงวอน 
2. แยกศาลากลางหมู่บ้าน 
3. แยกบ้านนายสมควร  
อินไชย 
4. แยกบ้านนายล้วน   
อินไชย 

- - 28,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน 

ผู้ใช้ถนนมี
วิสัยทัศน์ใน
การมองเห็น
เพิ่มขึ้น 

ส านักงา
นปลัด 

72.  โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านสันไทรงาม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ศาลาอเนก 
ประสงค์ใหม้ี
สภาพพร้อมใช้
งานยิ่งขึ้น 

ขนาดกว้าง 7.80 ม. 
ยาว 19.50 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
152.10 ตร.ม.   
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด)  

- - 262,400 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีการ
ปรับปรุง
ศาลา
อเนกประสง
ค์ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

73.  โครงการติดตั้งเสียง
ตามสาย   
บ้านสันไทรงาม   
หมู่ที่ 5 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลใน
หมูบ้าน 

จ านวน 2 จุด 
ชุดล าโพงฮอร์นขนาด
ปากกว้างล าโพง 18 น้ิว 
พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด สาย
ดรอปวาย  

 - - 17,600 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับ
ข่าวสารของ
หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทาง ชร.ถ 10086 บ้าน
ป่าเลา หมู่ที ่3 ต าบล      
ดงมหาวัน ถึงสะพานเฉลิม
พระเกียรติ บา้นหนองบวั
แดง ต าบลแม่ข้าวต้ม 

 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรโดยสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อชวีิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว  
6,950  เมตร หนา 0.05 
เมตร   

- - 12,565,000 12,565,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
สัญจร
โดยสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เชียงราย 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

74.  โครงการถนนก่อสร้าง
ถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านสันไทรงาม  
หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น
นานายค าอ้าย นัยติ๊บ 
จุดสิ้นสุดนานายสังวิน 
ชัยเลิศ 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา 0.10 ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 

- - - 60,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

75.  โครงการขุดลอกราง
ดินจุดเริ่มต้นสะพาน
บ้านสันไทรงามไปทาง
หน้าวัดสันไทรงาม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. ยาว 
400.00 ม (ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด).  

- - - 50,000 - จ านวน
ความยาว
ของราง
ดินที่ไดร้ับ
ขุดลอก 

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

76.  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกทางขึ้นถนนสี่
เลน จุดเริ่มต้น 
นานายสมัคร ไชยปัญหา 
จุดส้ินสุดถนนสี่เลน 
บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 6 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม.  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม.  
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน
ก าหนด) 

  18,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

77.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จดุเริม่ต้นหนอง 
ฮาวหินจุดสิ้นสดุ  
นานายสุพจน์   
ไชยปัญหา บ้านป่าตึง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5.00 ม.  
ยาว 54.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 270 ตร.ม.  
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 

- - 142,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.ดงมหาวัน หน้า 79 | 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

78.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จดุเริม่ต้น
นานายไพบูลย์  
ศิริเมืองจันทร์  
จุดสิ้นสุดถนนสีเ่ลน 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5.00 ม.  
ยาว 39.00 ม. หนา  
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 195 ตร.ม.  
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

- - 100,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

79.  โครงการขุดลอกหนอง
ป่าไคร้น้อย 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 

เพื่อขุดลอก
แหล่งน้ าและ
ส าหรับกักเก็บ
น้ าในช่วง
หน้าแล้ง 

ลึก 1.90 ม. ขดุลึก 1.10 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,550 ลบ.ม. 

- 475,000 - - - ปริมาณ
ดินที่ขุด
ลอก 

น้ าสามารถ
ไหลได้
สะดวกขึ้น
และสามารถ
กักเก็บน้ าได ้

กองช่าง 

80.  โครงการวางท่อลอด
เหลี่ยมหนองป่าสัก 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อเพ่ิมปรสิิทธิ
ภาพในการ
ระบายน้ า 

จ านวน 2 จุด 1. จุดหัว
หนอง 2.จุดท้ายหนอง 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

- - - 300,000 - จ านวน
การว่าง
ท่อลอด
เหลี่ยม 

การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภา
พมากข้ึน 

กองช่าง 

81.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 
จุดเริม่ต้นนา 
นายค าพลั้ว ไปทางนา
นายสมมาตร 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,200 ม. หนา 0.10 ม. 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 
 

- - - 150,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.ดงมหาวัน หน้า 80 | 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

82.  โครงการขยาย
ไหล่ถนนคสล.เชื่อมต่อ
ถนนสี่เลนเข้าหมู่บ้าน 
จุดเริ่มต้นหน้าวัดสันติ 
วราราม จุดสิ้นสุดบ่อ
ประปาบาดาลหมู่บ้าน 
บ้านดอยศิริมงคล  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 1.25 ม.  
ยาว 210.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 262.50 ตร.ม.   
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - 130,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

83.  โครงการขยายไหล่ถนน 
บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 6 
จุดเริ่มต้นบ้านนายชัย
รัตน์ 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 1.00 ม. ยาว 1,400 
ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- - - 735,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

84.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าสุสาน
หมู่บ้าน บ้านดอยศิริ
มงคล หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 62.00  ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 248 ตร.ม.  
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

- - 130,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

85.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จุดเริ่มต้นนานาย
ไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์  
จุดส้ินสุดสามแยกขึ้น
บ้านป่าตึง บ้านดอย 
ศิริมงคล หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 46.00  ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 230 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

- - 120,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

86.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 6 บ้านดอยศริิ
มงคล หมู่ที่ 7 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นางกชพร 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
81.00  ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

- - - 127,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

87.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 บ้านดอยศริิ
มงคล หมู่ที่ 7 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายสมควรไปทาง
ถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
141.00  ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

- - - 290,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

88.  โครงการขุดลอกร่อง
ตะเคียนหลวง บ้าน
ดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอ
ต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดลอกแหล่งน้ า (ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด) 

- 500,000 -  - จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การ ขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ 
เพียงพอต่อ
การ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

89.  โครงการขุดลอก
หนองดู่ บ้านดอยศิริ
มงคล หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอ
ต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดลอกแหล่งน้ า (ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด) 

- - - 500,000 - จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การ ขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ 
เพียงพอต่อ
การ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

90.  โครงการขุดลอกหนอง
ต้นงิ้ว บ้านดอยศิริ
มงคล หมู่ที่ 7 

เพื่อ พัฒนา
แหล่งน้ า ให้
เพียงพอต่อ
ความ ต้องการ
ของประชาชน 

ขุดลอกแหล่งน้ า (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - -  500,000 จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การ ขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ 
เพียงพอต่อ
การ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

91.  โครงการขุดลอกหนอง
ตาเหลือง บ้านดอยศิริ
มงคล หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอ
ต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดลอกแหล่งน้ า (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - -  500,000 จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การ ขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

92.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8 
 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

(ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) - - - 100,000 
 

- ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

93.  โครงการติดตั้งเสียง
ตามสาย บ้านปงเคียน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลใน
หมูบ้าน 

ชุดล าโพงฮอร์นขนาด
ปากกว้างล าโพง 18 น้ิว 
พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด สาย
ดรอปวาย  

 - - 20,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับ
ข่าวสารของ
หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

94.  โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านปง
เคียน  หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุง
ศาลาอเนก 
ประสงค์ใหม้ี
สภาพพร้อมใช้
งานยิ่งขึ้น 

กว้าง 6.00 ม.   
ยาว 14.00 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
84 ตร.ม.(ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน ก าหนด) 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีการ
ปรับปรุง
ศาลา
อเนกประสง
ค์ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

95.  โครงการปรับเกรดถนน
เพื่อการเกษตรเข้าป่า
ชุมชน บ้านปงเคียน หมู่
ท่ี 8 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.50 ม.  
ยาว 1,800  ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - 30,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

96.  โครงการหินท้ิงแม่น้ ากก 
บ้านปงเคียน  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะตล่ิงของ
แม่น้ ากก 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด - - 500,000 500,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีการ
พังทลาย
ของตลิ่ง
น้อยลง 

กองช่าง 

97.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
บ้านปงเคียน หมู่ท่ี 8 
จุดเริ่มต้นนานายปั่น  
จันทร์สุข ไปทางนาเทิด
ศักดิ์  ศรีโยทัย  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000  
ม.  
หนา 0.10 ม.  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - - 150,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

98.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปงเคียน หมู่ท่ี 8 
จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายทองแดง นนทภา 
ไปทางบ้านนางประยูร 
สวัสด์ินที  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 67.00 
ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต.ก าหนด) 

- - - 140,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

99.  โครงการขุดลอกหนอง
แคห่าง บ้านปงเคียน 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอต่อ
ความ ต้องการ
ของประชาชน 

ขุดลอกแหล่งน้ า  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - - 500,000 - จ านวน
แหล่งน้ า ท่ี
ไดร้ับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช ้เพียงพอต่อ
การ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

100.  ขุดลอกหนองง้ิวใหญ่ 
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอ
ต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดลอกแหล่งน้ า  
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 

- - - 500,000 - จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การ ขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

101.  โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 8 

เพื่อมีสถานท่ี
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร
ของประชาขน 

กว้าง 20.00 ม. ยาว 
20.00 ม. (ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด) 
(ก่อสร้าง ณ พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์) 

- - - 210,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีสถานท่ี
ตากผลผลิต
ทางการ
เกษตรของ
ประชาขน 

กองช่าง 

102.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8 
จุดเริม่หนองแคห่างไป
ทางคันพนังแม่น้ ากก  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
800.00 ม.  
หนา 0.10 ม.  
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 

- - - 120,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

103.  โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคสล. พร้อม
บ่อพัก  ซอย 3 บ้าน
ป่าสักงาม หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

วางท่อคสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 
จ านวน 55 ท่อน   
พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีต
ทับหลัง (ตามแบบอบต.ดง
มหาวัน ก าหนด) 

- - 150,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

104.  โครงการติดตั้งกระจก
โค้งนูน บ้านป่าสักงาม  
หมู่ที่ 9 

เพื่อเพ่ิม
วิสัยทัศน์ในการ
มองในจุดเสี่ยง 

จ านวน 4 จุด 
1.จุดซอย 3 
2.จุดฝั่งตรงข้ามทางแยก
หอประชุมหมู่บ้าน 
3.จุดซอย 4 
4. จุดสามแยกบ้าน 
นางเข็ม 

- - 28,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน 

ผู้ใช้ถนนมี
วิสัยทัศน์ใน
การมองเห็น
เพิ่มขึ้น 

ส านักงา
นปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

105.  โครงการก่อสร้างศาลา
พักญาติ บ้านป่าสัก
งามหมู่ที่ 9 

เพื่อมีสถานท่ี
ส าหรับท าพิธี
การทางศาสนา 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 8.00 ม.  
(ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีสถานท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
ประชาชน 

กองช่าง 

106.  โครงการก่อสร้างศาลา
พักศพ บ้านป่าสักงาม 
หมู่ที่ 9 

เพื่อมีสถานท่ี
ส าหรับพักศพ
ส าหรับท าพิธี
การทางศาสนา 

กว้าง 16.00 ม.  
ยาว 8.00 ม.  
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

- - - 250,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีสถานท่ี
ส าหรับพัก
ศพ 

กองช่าง 

107.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านป่าสักงาม 
หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้น
ถนนลาดยางไปทางนา
นายประวตัิ บุญฤทธิ์ 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

- - - 150,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

108.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านป่าสักงาม 
หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นทาง
ไปสระประปาหมูบ่้าน 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 800.00 ม.  
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

- - - 120,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

109.  โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย บ้านป่าสัก
งาม (โซนเวียงราชพลี) 
หมู่ที่ 9 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลใน
หมูบ้าน 

ท าการติดตั้งเสียงตามสาย
เพิ่มจ านวน 4 จุด 
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - 53,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับ
ข่าวสารของ
หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

110.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
ทางไปสุสาน 
เวียงราชพลี บ้านป่า
สักงาม  หมู่ท่ี 9 
(โซนเวียงราชพลี) 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 280.00ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.  
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบที่อบต.ดงมหา
วันก าหนด) 

- - 87,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

111.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด  จุดเริ่มต้น
บ้านนายบุญทัน  ดวงชา
ทม จุดสิ้นสุดทางล า
เหมือง บ้านปงบน  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกไม่เกดิ
การท่วมขัง 

ขนาดกว้าง0.40
ม. ยาว 107.00 ม.  
ลึก 0.50-0.70 ม. 
พร้อมฝาปดิ  
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
ก าหนด) 

- - 230,000 - - จ านวน
ความยาว
ของราง
ดินที่ไดร้ับ
ขุดลอก 

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

112.  โครงการปรับปรุงคัน
พนังบ้านปงบน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงคัน
พนังไม่ให้มีการ
รั่วซึมของน้ าเข้า
พื้นที่เกษตร 

อุดรอยรั่วของทางน้ า
ป้องกันการพังทลายของ
พนัง  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - - 50,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ไม่มีการ
รั่วซึมของน้ า
เข้าพื้นที่
เกษตร 

กองช่าง 

113.  โครงการติดตั้งกระจก
โค้งนูน บ้านใหม่ร่อง
หวาย หมู่ 11  
 

เพื่อเพ่ิม
วิสัยทัศน์ในการ
มองในจุดเสี่ยง 

จ านวน 2 จุด 
1. บริเวณแยกบ้านนาง
ทอง  ทองสลับ 
2. บริเวณแยกบ้านนาย
สุดใจ  กาละกลุ 

- - 14,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน 

ผู้ใช้ถนนมี
วิสัยทัศน์ใน
การมองเห็น
เพิ่มขึ้น 

ส านักงา
นปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

114.  โครงการเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทาง(ตี
เส้นจราจร) บรเิวณ
แยกจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน  บ้านใหม่ร่อง
หวาย  หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ด าเนินการตีเส้นจราจร
บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 4 จุด 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน 
ก าหนด) 

- - 10,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

115.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด  จุดเริ่มต้น 
บ้านนางพวน  วงษ์ชาลี 
จุดส้ินสุด บ้านนายสม
เพชร  ภูพันธ์นา   
บ้านใหม่ร่องหวาย  
หมูท่ี่ 11 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
ยาว 55.00 ม.  ลึก  
0.50-0.70ม.พร้อมฝา
ปิด (ตามแบบ อบต.ดง
มหาวัน ก าหนด) 

- - 120,000 - - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

116.  โครงการก่อสร้าง
ประตเูปิด-ปิด เพื่อ
ระบายน้ า จดุนา 
นางบรรจง  เกื้อกูล  
บ้านใหม่ร่องหวาย  
หมู่ที่ 11 

เพื่อสามารถกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 1.00 ม.  
สูง 0.50 ม.   
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - 10,000 - - ผู้ใช้น้ ามี
ความพึง
พอใจ 

สามารถกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

117.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จดุเริม่ต้นถนน 
คสล.เดิม จดุสิ้นสุด
สวนนายวิชาญ  
พิชัยช่วง บ้านใหม่ร่อง
หวาย หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00  ม. 
ยาว 48.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 192.00  
ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐาน
ที่อบต.ก าหนด) 

- - 100,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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118.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
บ้านใหม่ร่องหวาย   
หมู่ 11จุดเริ่มต้น นา
นางพิมพิไร  ศรีแสง  

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 
760.00 ม.  
หนา 0.10 ม.  
(ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

- - - 60,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

119.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร 
บ้านใหม่ร่องหวาย   
หมู่ 11 จุดเริ่มต้นนา 
นายวสันต์ อังคปาน  
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 1,150.00 ม.  
หนา 0.10 ม.  
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

- - - 150,000 - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง 

120.  โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล 
บ้านใหม่มหาวัน  
หมู่ 12 

เพื่อจัดหาแหล่ง
น้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

งานขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6 น้ิว ค่าเฉลีย่
ความลึกตั้งแต ่
43-100 ม. 
(ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

- 250,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับ
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

121.  โครงการขุดลอกฝาย
ประชาอาสา  บ้าน
ใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดปากกว้าง 11.00 ม. 
ยาว 209.00 ม. ขุดลึก
เฉลี่ย 2.00 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,553.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด) 

- - 132,000 - - จ านวน
ระยะทาง
ของการ
ขุดลอก 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

122.  โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
สายปางยั้ง  จ านวน 2 
จุด   บ้านใหม่มหาวัน 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อพัฒนา
เส้นทาง คมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

จุดท่ี 1 ขนาด
กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 435.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 108.75 ลบ.ม.    
จุดท่ี 2 กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 180.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน
ก าหนด) 

- - 118,000 - - จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสัญจร 

กองช่าง 

123.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บ้านใหม่
มหาวัน หมู่ 12 
จุดเริ่มต้นหน้ารพ.สต.
บ้านดงมหาวันไปทาง
หน้า รร.อนุบาล 
ดงมหาวัน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดกว้าง 0.50 ม.  
ยาว 200.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 ม.  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - - 500,000 - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

124.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. เพื่อ
การเกษตร บ้านใหม่
มหาวัน หมู่ 12 
จุดเริ่มต้นนานางบัวค า  
อิ่นค า ไปทางนา 
นางทา วงษ์ใหญ่ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดกว้าง 0.50 ม.  
ยาว 100.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 ม. 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - - 250,000 - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

125.  โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร บ้านใหม่
มหาวัน หมู่ 12 
จุดเริม่ต้นนานายเรยีง  
วงษ์ใหญ่ ไปทางนา
นายสมจติร 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

ขนาดกว้าง 0.50 ม.  
ยาว 100.00 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.50-0.70 ม. 
(ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

- - - 250,000 - จ านวน
ระยะทาง
ของราง
ระบายน้ า 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

126. 3 โครงการขุดลอกล า
เหมือง จุดเริม่ต้นท่อ
เหลี่ยม คสล.ถนนสาย 
ชร.4034 จุดสิ้นสุด
ล าหนองแหย่ง หมู่ที1่ 
บ้านดงมหาวัน  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า
ป้องกันการท่วม
ขังของน้ า 

กว้าง 6.00-11.00 ม. 
ยาว 910.00 ม. ลึก 
1.50-2.00 ม. ขุดลึก 
1.00 ม. หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,929.00 ลบ.ม. 

144,000 - - - - จ านวน
ระยะทาง
ของการ
ขุดลอก 

มีการระบาย
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

127.  โครงการขุดลอกคลอง
ร่องเรือ  จุดเริม่ต้น
หนองผาแดง  
จุดสิ้นสุดหนองป่าคา 
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย  

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอ
ต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 

กว้าง 6.00-15.00 ม. 
ยาว 1,900.00 ม. ลึก 
1.50-3.50 ม. ขุดลึก 
0.20-1.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
6,514.00 ลบ.ม. 

239,000 - - - - จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ 
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

128.  โครงการขุดลอกคลอง
ร่องมะเกี๋ยงจุดเริม่ต้น
นานายบุญเลิศ  
จันทะนาม จุดสิ้นสุด
หนองผาแดง หมู่ที่ 2 
บ้านร่องหวาย  

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอ
ต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 

กว้าง 8.00-18.00 ม. 
ยาว 540.00 ม. ลึก 
1.20-2.00 ม. ขุดลึก 
1.50 ม. หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,827 ลบ.ม. 

214,000 - - - - จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การ ขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ 
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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129.  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 5  
บ้านสันไทรงาม 
 

เพื่อจัดหาแหล่ง
น้ าส าหรับท า
ประปาเพื่อ
ประชาชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลใหไ้ด้น้ า
มาใช้เพื่อการอุปโภค 
 

- 723,000 - - - การขุด
เจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชนมี
น้ าใช้ 
เพียงพอต่อ
การ อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

130.  โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ า (ขุด
ลอกหนองป่าสัก)  
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง                
 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้เพียงพอ
ต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
20,590 ลูกบาศก์ม. 

- 754,000 - - - จ านวน
แหล่งน้ า 
ทีไ่ด้รับ
การ ขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ 
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

131.  โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่ร่องหวาย 
หมู่ที่ 11 

เพือ่พัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ตามแบบของอบจ.
เชียงราย ก าหนด 

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กอง
ช่าง/
อบจ.
เชียงราย 

132.  โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าเลา 
หมู่ที่ 3 

เพือ่พัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ตามแบบของอบจ.
เชียงราย ก าหนด 

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กอง
ช่าง/
อบจ.
เชียงราย 

133.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัสติกคอนกรีต 
บ้านป่าสักงาม  
หมู่ที่ 9 (เวียงราชพลี)  

เพือ่พัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
5,000.00 ม. หนา 
0.05 ม. ไหล่ทางข้างหละ 
1.00 ม. (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

- - 10,091,000 10,091,000 10,091,000 จ านวน
ความยาว 
ของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัย ใน
การสญัจร 

กองช่าง/
โครงการ
ร้อยใจ
รักษ์ 

  

แบบ ผ.02 
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134. โ โครงการการพัฒนา
ระบบน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค บ้านปา่สักงาม  
หมู่ที่ 9 (เวียงราชพลี) 

เพื่อมีน้ าใช้
ส าหรับการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

วางท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 
ช้ัน 13.5 จ านวน 
1,945 ท่อน ระยะทาง 
7,762 ม. (ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

  1,275,855 1,275,855 1,275,855 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
มีน้ าใช้
เพียงพอ
ส าหรับการ
อุปโภค 

กองช่าง/
โครงการ
ร้อยใจ
รักษ์ 

135.  โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองแคห่าง 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 

เพื่อสร้างระบบ
กระจายน้ าและ
ลดต้นทุนการ
ผลิตสนับสนุนให้
ใช้พลังงาน
หมุนเวียนแก่
เกษตรกร 

สร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประจ าจดุหนองแคห่าง 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ระบบ
กระจายน้ า
ด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
1 จุด 

มรีะบบ
กระจายน้ า
และลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

กรม
ทรัพยา
กรน้ า
ภาค 1 
ล าปาง/
กองช่าง 

136.  โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 

เพื่อสร้างระบบ
กระจายน้ าและ
ลดต้นทุนการ
ผลิตสนับสนุนให้
ใช้พลังงาน
หมุนเวียนแก่
เกษตรกร 

สร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประจ าจดุหนองแคห่าง 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ระบบ
กระจายน้ า
ด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
1 จุด 

มรีะบบ
กระจายน้ า
และลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

กรม
ทรัพยา
กรน้ า
ภาค 1 
ล าปาง/
กองช่าง 

137.  โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5  
บ้านสันไทรงาม 

เพื่อสร้างระบบ
กระจายน้ าและ
ลดต้นทุนการ
ผลิตสนับสนุนให้
ใช้พลังงาน
หมุนเวียนแก่
เกษตรกร 

สร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประจ าจดุหนองแคห่าง 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ระบบ
กระจายน้ า
ด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
1 จุด 

มรีะบบ
กระจายน้ า
และลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

กรม
ทรัพยา
กรน้ า
ภาค 1 
ล าปาง/
กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

138.  โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ 
ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน 

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ าส าหรับ
บริการผู้มาใช้ห้อง
ประชุมและติดต่อ
ราชการ 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
7.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 42.00 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน 
ก าหนด) 

  450,000 450,000 - ห้องน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

มีห้องน้ า
ส าหรับ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

139.  โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บของ 
อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อให้ทุกส่วน
ราชการมีสถานท่ี
เก็บวัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 7.00 ม.   
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด)   

- 450,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ
ทรัพย์สิน
ของอบต.
ได้รับการ
จัดเก็บ 

มีสถานท่ี
เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ 
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

140.  โครงการต่อเติม 
อาคารท่ีท าการ 
อบต.ดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุง
อาคารส านักงาน
อบต.ให้เหมาะ
ส าหรับการใช้งาน
และเพื่ออ านวย
ความสะดวก 

ปรับปรุงต่อเติมตัวอาคาร
ส านักงาน 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 

- - - 750,000 - ความพึง
พอใจของผู้
มาติดต่อ
ราชการ 

มีสถานท่ีใน
การ
ปฏิบัติงาน
เป็นสัดส่วน
และง่ายต่อ
การดูแล
รักษา 

กองช่าง 

141.  โครงการสร้างรั้วพร้อม
ประตูหน้าท่ีท าการอบต. 

เพื่อสร้างรั้วและ
ประตูหน้าท่ีท า
การ 

รั้วและประตูหน้าท่ีท าการ 
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 

 - 200,000 200,000 - รั้วและ
ประตู
หน้าท่ีท า
การอบต. 

มีรั้วส าหรับ
ก าหนดเขต
พื้นท่ีอบต 

กองช่าง 

142.  โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

เพื่อ
เทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

ก่อสร้างป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก(รายละเอียด
ตามแบบอบต.ดงมหาวันก าหนด)  
พร้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ ฯลฯ 

- - 450,000 100,000 100,000 สวน
สาธาณะ
เพื่อเทิด 
พระเกียรติ
1 แห่ง 

เทิดพระเกียร
ติเน่ืองใน
โอกาสมหา
มงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ หมู่ที่ 9  
บ้านป่าสักงาม 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

จัดท าโครงการส่งเสรมิ
อาชีพให้กับประชาชนหมู่
ที ่9 ผู้เข้าอบรม 40 คน 

   40,000  - - - - ความพึง
พอใจ
ของผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

2.  โครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

จัดท ากิจกรรมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

   20,000  - 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

3.  โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุหมู่ที ่5 
บ้านสันไทรงาม ผู้เข้า
อบรม 40 คน  

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจ
ของผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4.  โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็น โครงการ
อบรมและศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่
ที ่9 บ้านป่าสักงาม โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ 

- 36,000 - - - ความพึง
พอใจ
ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

5.  โครงการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 11  
บ้านใหม่ร่องหวาย 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

โครงการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที ่11  
บ้านใหม่ร่องหวาย  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ 

- 25,000 - - - ความพึง
พอใจ
ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

6.  โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย   

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน - - - 30,000 - ความพึง
พอใจ
ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

7.  โครงการส่งเสริมอาชีพ  
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง  

เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับ
ประชาชน 
(กิจกรรมท า
ข้าวแต๋นน้ า
แตงโม) 

ผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน - - 20,000 - - ความพึง
พอใจ
ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8.  โครงการส่งเสริมอาชีพ 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 20คน
(กิจกรรมทอเสื่อ) 

- - - 20,000 - ความพึง
พอใจ
ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

9.  โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ หมู่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย 

เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับ
ประชาชน 
(การแปรรูป
สัปปะรด)  

ผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน - - 20,000 - - เป็นการ
สร้าง
อาชีพ
ให้กับผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ
การอบรม 

10.  โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ หมู่ 12 บ้านใหม่
มหาวัน 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 20คน
(กิจกรรมเย็บผ้า) 

- - - 20,000 - ความพึง
พอใจ
ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

เป็นการ
สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  โครงการก าจดั
ผักตบชวา 
 

เพื่อก าจัด
ผักตบชวาใน
แหล่งน้ า 

ก าจัดผักตบชวาในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณการ
ลดลงของ
ผักตบชวา 

ผักตบชวา
ได้รับการ
ก าจัด 

กองช่าง 

 
 
 
 
 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 
1.  โครงการพัฒนา

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อจัดตั้งและ
ด าเนินงาน
พัฒนา
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตร 

โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจ
ของ
ผู้รับบริ
การ 

มีการ
ด าเนินงาน
ศูนย์บริการ
และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1.  โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัด
กิจกรรมงาน
วันเด็ก 

ด าเนินงานโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการ
ด าเนินงาน
โครงการจดั
งานวันเด็ก
แห่งชาติ  

กอง
การศึกษา 

2.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

(1) ค่าอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก   
(2) ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
(3) ค่าหนังสือเรยีน 
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 

468,600 575,460 600,000 600,000 600,000 ความพึง
พอใจผู้ปก 
ครอง
นักเรียน 

มีการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3.  ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อสนับสนุน

การจัดอาหาร
เสรมินมให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
และร.ร.ใน
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดงมหา
วัน    

1ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) สังกัด 
อบต.ดงมหาวัน  
ทั้ง 3 แห่ง   
2.ค่าจดัซื้อจัดจ้างอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -
 ป.6 ร.ร.ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ดงมหาวัน    

931,420 1,092,240 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความพึง
พอใจ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

มีการ
สนับสนุน
การจัด
อาหารเสริม
นม 

กอง
การศึกษา 

4.  สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน 
 

เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนใน
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดงมหา
วัน 
 

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน  อัตรา
คนละ 20 บาทต่อ
คน จ านวน 200 วัน 

1,660,000 1,960,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000 ความพึง
พอใจ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

มีการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5.  ชุดอุปกรณ์ห้องเรยีน

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันไทรงาม 
 

เพื่อส่งเสริม
ทักษะให้กับ
เด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

- 30,700 - - - ความพึง
พอใจ
ผู้ปกครอ
ง
นักเรียน 

จัด
การศึกษา
ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  โครงการงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย 

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการงาน
พ่อขุนเม็งราย
มหาราชและ
งานกาชาด
จังหวัด
เชียงราย 
26 ม.ค. – 4 
ก.พ.) 

ร่วมกิจกรรมงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช และงาน
กาชาด  

40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมงาน
พ่อขุนเมง็
รายมหาราช 
และงาน
กาชาด   

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

2.  โครงการงานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง “หกเป็งล่อง
ฟ้า ไหว้สาพระธาตดุอย
ตุง" 

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการ
ประเพณี
นมัสการและ
สรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง  

ร่วมกิจกรรมประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง “หกเป็งล่อง
ฟ้า ไหว้สาพระธาตดุอย
ตุง" 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรม
ประเพณี
นมัสการ
และสรงน้ า
พระธาตุ
ดอยตุงฯ  

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

3.  โครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
พระบาทสมเด็
จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช 
และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรม
ราชวงศ์ (6 
เม.ย.) 

ร่วมกิจกรรมวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ ์

- - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
พระบาทสม
เด็จพระ
พุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก
มหาราช 
และวนัท่ี
ระลึกมหา
จักรีบรม
ราชวงศ์ 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

4.  โครงการพิธีสรงน้ า
อนุสาวรีย์พญามังราย
มหาราช 

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการพิธี
สรงน้ า
อนุสาวรีย์
พญามังราย
มหาราช 

ร่วมกิจกรรมพิธีสรงน้ า
อนุสาวรีย์พญามังราย
มหาราช 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมพิธี
สรงน้ า
อนุสาวรีย์
พญามังราย
มหาราช 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

5.  โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวิชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เพื่ออุดหนุน  
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวิชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  
(28 ก.ค.) 

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาท 
สมเด็จพระ
ปรเมนทร
รามาธิบดีศรี 
สินทรมหา 
วิชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

6.  โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนน ี

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
คล้ายวัน
สวรรคต
สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนน ี(18 
ก.ค.) 

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเดจ็พระศร ี
นครินทราบรมราชชนน ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
คล้ายวัน
สวรรคต
สมเด็จพระ
ศรีนคริน
ทราบรมราช
ชนน ี

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

7.  โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรม 
ราชินีนาถ 
(12 ส.ค.) 

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
(12 ส.ค.) 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมรา
ชินีนาถ 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

8.  โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรม 
ราชินีนาถ 
(12 ส.ค.) 

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
(12 ส.ค.) 

10,000 10,000 - - - ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมรา
ชินีนาถ 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

9.  โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่ออุดหนุน อ.
เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตรบพิตร
(13 ต.ค.) 

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร(13 ต.ค.) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
คล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

10.  โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
คล้ายวันพระ
ราชสมภพ
สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนนี 

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(21 ต.ค.) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
คล้ายวัน
พระราช
สมภพ
สมเด็จพระ
ศรีนคริน
ทราบรมราช
ชนนี 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

11.  โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เพื่ออุดหนุน อ.
เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั (23 
ต.ค.) 

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
(23 ต.ค.) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
คล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสม
เด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

12.  โครงการวันชาต ิ เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
ชาติ 
(5 ธ.ค.) 

ร่วมกิจกรรมวันชาติ  
(5 ธ.ค.) 

5,000 5,000 - - - ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
ชาติ 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

13.  โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาต ิ

เพื่ออดุหนุนอ าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนนิการวัน
คล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาต ิ

ร่วมกิจกรรม 
วันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเดจ็พระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาต ิ
(5 ธ.ค.) 

- - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวนั
คล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอ่
แห่งชาต ิ

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

14.  โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

เพื่ออุดหนุน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินการ
โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระ
บรมราชินี (3 
มิ.ย) 

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี(3 มิ.ย.) 

- - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วม
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้า
สุทิดา พัชร
สุธาพิมล
ลักษณ พระ
บรมราชิน ี

กอง
การศึกษา 

15.  โครงการจดังานส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีชน
เผ่า 

เพื่อ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีชน
เผ่า 

ผู้ร่วมงาน 100 คน 30,000 30,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีชน
เผ่า 

กอง
การศึกษา 

16.  โครงการจดังาน
ประเพณีปีใหม่ม้ง  

เพื่อจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
ประเพณีชน
เผ่า 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 
คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

มีการจัดงาน
ประเพณีปี
ใหม่ม้ง 

กอง
การศึกษา 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

17.  โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเชียงรายในคราว
ที่จะมีการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 
“เจียงฮายเกมส์” 
 

เพื่อร่วมจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัด
เชียงรายใน
คราวท่ีจะมี
การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 46 
“เจียงฮาย
เกมส์” 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อ าเภอเวียงเชียงรุ้งจัด
กิจกรรม 
ส่งเสริมศลิปวัฒธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเชียงรายในคราวท่ี
จะมีการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียง
ฮายเกมส์” อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

- 85,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วมจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นของ
จังหวัด 

กอง
การศึกษา
/อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

18.  โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบล 
ดงมหาวัน 

ด าเนินการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
และประชาชน
ต าบลดงมหา
วัน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน
ต าบลดง
มหาวัน 

กอง
การศึกษา 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

19.  โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีรด
น้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ
ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีรดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุ
ต าบลดงมหา
วัน 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลดงมหาวัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีรด
น้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ
ต าบลดง
มหาวัน 

กอง
การศึกษา 

20.  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟต าบลดงมหาวัน 

เพื่อจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีบุญ
บั้งไฟต าบลดง
มหาวัน 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟต าบล
ดงมหาวัน 

10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีบุญ
บั้งไฟต าบล
ดงมหาวัน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   

1.  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อจัด
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล
ส าคัญ 

ส านักงาน
ปลัด 

2.  โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อจัดอบรม
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีความรู้
ด้านการ
ซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

3.  โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

เพื่อจัดการ
ฝึกอบรมการ
ดับเพลิง
เบื้องต้น 

ด าเนินการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีความรู้
ด้านการ
ดับเพลิง
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4.  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนว
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อจัดการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดท าแนว
ป้องกันไฟป่า 

ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนว
ป้องกันไฟป่า 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีความรู้
เกี่ยวกับการ
ท าแนวไฟป่า
และวิธีการ
ป้องกันไฟป่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   
5.  โครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปญัหามลพิษ
จากหมอกควัน 

เพื่อจัด
กิจกรรม
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
มลพิษจาก
หมอกควัน 

ด าเนินการกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอก
ควัน 

5,000 7,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

ลดการเกิด
ปัญหา
หมอกควัน
จากการจุด
ไฟ 

ส านักงาน
ปลัด 

6.  โครงการจดักิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (วัน อปพร.) 

เพื่อจัด
กิจกรรมวัน
อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่าย
พลเรือน (วัน 
อปพร.) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อ าเภอเวียงเชียงรุ้งจัด
กิจกรรม 
กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน  
(วัน อปพร.) 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีการสร้าง
ขวัญและ
ก าลังใจแก่ 
อปพร. 

ส านักงาน
ปลัด 

7.  โครงการฝึกอบรม
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพื่ออบรมให้
ความรู้ป้องกัน
การจมน้ าของ
เด็ก 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลดงมหา
วัน 

- - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับ
การ
อบรม
ได้รับ
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

มีการอบรม
ให้ความรู้
ป้องกันการ
จมน้ าของ
เด็ก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 
1.  โครงการจดัท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อจัด
กิจกรรม
ประชาคม
ทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ประชุมประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัด
ประชาคม
จัดท าแผน 
พัฒนา
ท้องถิ่น 

มีการน า
ข้อมูลความ
ต้องการของ
ประชาชน
มาท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

2.  โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อ
ด าเนินการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดประชุมและ
ท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการ
ติดตาม
แผน
อย่าง
น้อยปี
ละ 1 
ครั้ง 

มีการ
ด าเนินการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เพื่อ เป็น
แนวทางใน
การพัฒนา
ต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

3.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุต าบล
ดงมหาวัน 

เพื่อจัด
กิจกรรม
ศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ด าเนินการจัดอบรม
ศักยภาพผูสู้งอายุต าบลดง
มหาวัน 
และศึกษาดูงาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรม
พัฒนา
สุขภาพกาย
และสุขภาพ
ใจ 

ส านักงาน
ปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 
4.  โครงการพัฒนา

ศักยภาพองค์กรสตรี
ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อจัด
กิจกรรม
พัฒนา
ศักยภาพ
องค์กรสตรี
ต าบลดงมหา
วัน 

ด าเนินการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรตี าบล
ดงมหาวันและศึกษาดูงาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีการพัฒนา
ศักยภาพ
สตรีใหม้ี
ความสามาร
ถยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5.  โครงการศูนย์
ประสานงานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดต าบลดงมหาวัน 

เพื่อจัดท า
กิจกรรมศูนย์
ประสานงาน
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพ
ติดต าบลดง
มหาวัน 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีการอบรม
หรือจัด
กิจกรรม
ด้านยาเสพ
ติด 

ส านักงาน
ปลัด 

6.  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิอ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

เพื่ออุดหนุน
อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อ าเภอเวียงเชียงรุ้งด าเนิน
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจ
ของผู้
ร่วม
กิจกรรม 

มีการอบรม
หรือจัด
กิจกรรม
ด้านยาเสพ
ติด 

ส านักงาน
ปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตร ี
 

ด าเนินการ
อบรมส่งเสรมิ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็กและสตร ี
 

ผู้เข้าอบรม 30 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการ
ด าเนินการ
ส่งเสริม
คุณภาพเด็ก
และสตร ี

ส านักงา
นปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินกิจกรรม
รณรงค์โครงการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและ 
ฉีดพ่นหมอกควัน
ในพื้นที่ 

พื้นทีในเขตรับผิดชอบ
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

80,000 96,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลดการ
ระบาดของ
ไข้เลือดออก
ในพื้นที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

2.  โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ด าเนิน
กิจกรรม
รณรงค์โรคพิษ
สุนัขบ้า การ
ขึ้นทะเบียน
สุนัข แมว 
และการฉดี
วัคซีน 

สัตว์ สุนัข และแมวที่ข้ึน
ทะเบียนในพื้นที ่

23,000 50,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ
ของสัตว์ 
ที่ข้ึน
ทะเบียน
ได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

ลดปรมิาณ
การแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

3.  โครงการผ่าตดัท าหมัน
เพื่อลดจ านวนสุนัขและ
แมวท่ีเป็นสัตว์พาหนะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไมม่ี
เจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับปศุสัตว์
จังหวัด
เชียงราย 
ด าเนินการ
ผ่าตัดท าหมัน
เพื่อลดจ านวน
สุนัขและแมว
ที่เป็นสัตว์
พาหนะของ
โรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและ
แมวไม่มี
เจ้าของใน
พื้นที ่

ผ่าตัดท าหมันเพื่อลด
จ านวนสุนัขและแมวที่เป็น
สัตว์พาหนะของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่
มีเจ้าของในพื้นที่ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลดปรมิาณ
การเกิดของ
สุนัขและ
แมวท่ีไม่มี
เจ้าของ 

ส านักงาน
ปลัด/ปศุ
สัตว์
จังหวัด
เชียงราย 

  

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

4.  โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับกรรมการ
หมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในการ
ด าเนินกิจกรรม
อบรมให้ความรู้
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นทีในเขตรับผิดชอบ
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการ
ส่งเสริม
ความรู้ด้าน
สาธารสุข
ให้กับ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด/
คณะกรรม
การ
หมู่บ้าน 

5.  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่ออบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับโรค
เอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เสี่ยงในต าบล จ านวน 30 
คน 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรม 
จ านวน 30 
คน 

สามารถให้
ความรู้เกี่ยว 
กับโรคเอดส์
และโรค 
ติดต่อทาง
เพศ สัมพันธ ์
แก่กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิร์ักษ์พ้ืนท่ี 
สีเขียว 

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
ต้นไม้ในพ้ืนท่ี 

ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี่เขียว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ต้นไม ้

มีการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

ส านักงาน
ปลัด 

2.  โครงการปลูกป่า
เทิดพระเกยีรต ิ

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
ต้นไม้ในพ้ืนท่ี 

ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี่เขียว 

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ต้นไม ้

มีการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

ส านักงาน
ปลัด 

3.  โครงการอบรมให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะในหมู่บ้าน 

ด าเนินการ
อบรมใหค้วามรู้
ในการบริหาร
จัดการขยะใน
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าอบรม 30 คน 10,000 10,000 20,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรม
สามารถ
บริหารจัดการ
ขยะใน
ครัวเรือนได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

4.  โครงการรณรงค์อบรม
และประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อน
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์อบรมแล
ประชาสมัพันธ์
การขับเคลื่อน
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก  

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)  

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร่วมกัน
ท ากิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่
สาธารณะ
ของสมาชิก 

ส านักงาน
ปลัด 

5.  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ต าบลดงมหาวัน 

- - 10,0000 10,000 10,000 ร้อยละการ
อนุรักษ์พัน
พืช 

มีการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ในพื้นท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  โครงการจดัท ารายงาน
ผลการปฏิบตัิงานเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดท าราย
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

การ
ประชาสมัพั
นธ์ผลงาน
ให้กับ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

2.  โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเขตต าบลดง
มหาวัน 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขต 
อบต. 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขตต าบลดง
มหาวัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงานและ
ปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

3.  โครงการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
และมาตรฐานคณุธรรม 

เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
และมาตรฐาน
คุณธรรมให้แก่
พนักงาน 
สมาชิก คณะ
ผู้บริหาร 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการพัฒนา
มาตรฐาน
การ
ปฏิบัติงาน
ให้กับผู้เข้า
อบรม 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
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.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

4.  โครงการเลือกตั้ง เพื่อ
ด าเนินการ
เลือกตั้งตามที่
กฎหมาย
ก าหนด 

ด าเนินการกิจกรรมท่ี
จ าเป็นเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

50,000 100,620 350,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการจัดการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

5.  โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุง
สถานท่ีท างาน
ให้น่าอยู ่

ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.)
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีสถานท่ี
ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

6.  โครงการอบรมให้ความรู้
ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และมาตรการป้องกัน
การทุจริต 

เพื่ออบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและ
มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและมาตรการ
ป้องกันการทุจริต 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การป้องกัน
ประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ส านักงาน
ปลัด 

7.  โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่
ภาษีของอบต. 

ข้อมูลแผนที่ภาษีของ
อบต.ดงมหาวัน 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ข้อมูลแผนที่
ภาษี 

ได้ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่
ภาษี 

กองคลัง 

8.  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชกิสภา 
อบต. คณะผู้บริหารพนักงาน
ฯ และผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงงาน 

สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู้บริหาร พนักงานฯและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรท้องถิ่น ผู้เข้ารับอบรม
มีประสิทธ ิ
ภาพการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (บาท) 

1.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

ด าเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยให้กับผูสู้งอายุท่ี
ขึ้นทะเบียนในพื้นที ่

9,300,000 9,310,800 9,500,000 9,700,000 9,900,000 ความพึงพอใจ
ผู้รับเบีย้ 

ผู้ที่ไดร้ับเบี้ย
มีรายได้ใน
การ
ด ารงชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

2.  เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

ด าเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยยังชีพคนพิการที่
ขึ้นทะเบียนในพื้นที ่

1,800,000 1,872,000 1,900,000 1,950,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ผู้รับเบีย้ 

ผู้ที่ไดร้ับเบี้ย
มีรายได้ใน
การ
ด ารงชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

3.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

ด าเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยให้กับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนในพื้นที ่

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจ
ผู้รับเบีย้ 

ผู้ที่ไดร้ับเบี้ย
มีรายได้ใน
การ
ด ารงชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

4.  ส ารองจ่าย 
 
 

เพื่อตั้งงบไว้ใน
กรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน 

ด าเนินการส ารอง
งบประมาณเบิกจ่าย
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน 

250,000 255,650 
 

300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีงบส าหรับ
แก้ปัญหา
เหตุฉุกเฉิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดหาเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ า จ านวน 1 
เครื่อง มอเตอร์
ขนาด 1.5 แรงม้า 
220 V.AC จ านวน 
1 เครื่อง ส าหรับสูบ
น้ าประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 

- - 50,000 - - กองช่าง 
 

2.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่เกิน 2,800 
รอบ/นาที ตอนท้าย
หลังเก๋งติดต้ังตู้
บรรทุกน้ ามีปริมาณ
ความจุไม่น้อยกว่า 
8,000 ลิตร 

   3,500,000  ส านักงานปลัด 

  

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี 
หรือกา่ลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 
กิโลวัตต ์ขับเคลื อน 2 ล้อ 
2) แบบดับเบ้ิลแค็บ 
(1) ห้องโดยสารเป็นแบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
(2) เป็นกระบะส่าเรจ็รูป 
(3) เป็นราคารวม
เครื องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษี
สรรพสามติ 
 

  -   -  814,000  814,000  - กองช่าง 

4.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 700 - - ส านักงานปลัด 

  

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5.  สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 
1) ปริมาณการฉีด
พ่นน้่ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อ
ชั วโมง 
2) ถังบรรจุน้่ายาไม่
น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก่าลังเครื องยนต์
ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า  

- - - 59,000 59,000 ส านักงานปลัด 

6.  บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว 9 
นิ้ว 
1. ท าด้วยไม้สัก 
2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 
ตัว ความกว้างตัวละ 
9 น้ิว 
3. มีฐานรองโต๊ะหมู ่

 8,500 - - - ส านักงานปลัด 
 

7.  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮโดรลิค
พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า จ านวน 1 
คัน 

   2,500,000 2,500,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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แบบ ผ.03 
 


