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                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่  1  เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิ สู่วิถชีีวิตแบบพอเพียง 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
สินค้าชุมชน สินค้า OTOP 

เพื่อพัฒนาสินค้า
ชุมชนและสินค้า 
OTOP 

-ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานท่ีส าหรับ
จ าหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าOTOP 
-ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชน
และสินค้าOTOP 
-การประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการตลาด 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
สินค้าชุมชน
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม  

สินค้าชุมชน 
สินค้า OTOP
ได้รับการ
ส่งเสริม และ
พัฒนา 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
 

- - - 50,000 50,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
และได้รับการ
พัฒนาอาชีพ 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพสตร ี

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่
ประชาชน กลุ่มสตร ี

ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพแก่
สตร ี

30,000 - 30,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
และได้รับการ
พัฒนาอาชีพ 

ส านักปลดั 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อให้ประชาชน
เห็นถึงความส าคญั
ของพลังงานและ
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

-ส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
-ส่งเสรมิพลังงานแสงอาทิตย ์

- - - 50,000 50,000 ประชาชนมี
การใช้พลัง 
งานทดแทน
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
เรื่องพลังงาน
และมีการใช้
พลังงานทด 
แทนมากขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

-เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
-เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณ ี
ท้องถิ่น 
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวในต าบล 

- - - 50,000 50,000 จ านวน
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนา 

-พัฒนาการ
ท่องเที่ยวใน
ต าบล 
-แหล่งท่อง 
เที่ยวในต าบล
ได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านเกษตร เทคโนโลยี 
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้ด้านการ 
เกษตร 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และการ
ใช้เทคโนโลยีการเกษตร การใช้
สารอินทรียเ์พิ่มผลผลติ  
-ส่งเสรมิให้ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

เกษตรกรน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การประกอบ
อาชีพได้ 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 

อบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 กรรมการ
ศูนย์ฯมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถ
ปลูกผักทานใน
ครัวเรือนได ้

ประชาชนในต าบลป่าอ้อดอนชัย จ านวน 
200 ครัวเรือน 

- - - 30,000 30,000 ประชาชนมี
การปลูกผัก
ปลอดสาร 
พิษ ร้อยละ 
70 

ประชาชนใน
ต าบลป่าอ้อ
ดอนชัยได้
บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่  1  เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิ สู่วิถชีีวิตแบบพอเพียง 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยลานเจรญิ ยาว 
150 เมตร 

- - 300,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงวางท่อ
จ่ายน้ าระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่อง
ขุ่น 

เพื่อปรับปรุงท่อจ่าย
น้ าระบบประปา
หมู่บ้าน 

จ้างเหมาปรบัปรุงท่อเมนจ่ายน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน ชนิดท่อพีวีซี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง150 มิลลเิมตร ช้ันความหนา 
8.5 ความยาวรวม 700 เมตร  

- - - 200,000 - วางท่อจ่าย
น้ าระบบ
ประปา 1 
แห่ง 

ท่อจ่ายน้ า
ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล.มอก.ช้ัน 3 หมู่ที่ 2 
บ้านสันมะหลอด 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร ความยาว 85 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. สายทางหมวดบ้านสัน
มะหลอดไปหมวดบ้านใหม ่

- - 250,000 - - วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 2 บ้านสันมะ
หลอด 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาว 75 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. สายทางหมวดบ้านสัน
สุขไปบ้านสันกลาง 

- - - 300,000 - วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา 
หมู่ที่ 2 บ้านสันมะหลอด 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ความกว้าง
ในราง 0.30 เมตร ความยาว 20 เมตร 
พร้อมฝา คสล. ต่อจากโครงการปี 2562 

- 50,000 - - - ก่อสร้างราง 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล. หมู่ที่ 2 บ้านสันมะ
หลอด 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตาม
จุดที่ช ารุดเสียหาย ความยาวรวม 150 
เมตร 

- - - 300,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 2 บ้านสันมะ
หลอด 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ข้างแม่น้ าลาว ยาว 
200 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลขท่ี 49 ไป
แม่น้ าลาว ยาว 30 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลขท่ี 44 ถึง
บ้านเลขท่ี 100 ยาว 80 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขท่ี 103 
ยาว 50 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขท่ี 23 
ยาว 40 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขท่ี 89 
ยาว 50 ม. 

- - - - 400,000 
 

60,000 
 

160,000 
 

100,000 
 

80,000 
 

100,000 

ถนน คสล.  
6 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 2 บ้านสันมะ
หลอด 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร ความยาว 70 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ซอยทางไปสามแยกน้ า
แม่ลาว 

- - - - 200,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ หมู่ที่ 2 บ้านสัน
มะหลอด 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส าหรับเก็บพัสดุของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณหมวด
บ้านใหม่ 

- - - - 300,000 อาคารเก็บ
พัสดุ 1 แห่ง 

ประชาชนมี
อาคารส าหรับ
ใช้เก็บพัสด ุ

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 
บ้านสันมะหลอด 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร เสาสงู 
4.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร 

- - - - 300,000 อาคารอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ของประชาชน
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างวางท่อ 
คสล. หมู่ที่ 3 บ้านริมลาว 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. บริเวณสี่แยกทาง
ไปบ้านสบห้วย 

- - 300,000 - - วางท่อคสล. 
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  
 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล. หมู่ที่ 3 บ้านริมลาว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 
100 เมตร ซอย 1 

- - - 200,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  
 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 3 บ้านริมลาว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 ยาว 15 
เมตร พร้อมทางเชื่อม 

- 30,000 - - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 3 บ้านริมลาว 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร ความยาว 80 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ซอยประปา (ซอย 5) 

- - - - 200,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 3 บ้านรมิลาว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. แยกหน้าโรงเรียน
บ้านริมลาวทางไปบ้านนายดี กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 กว้าง 4 ม. 
ยาว 80 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 กว้าง 4 ม. 
ยาว 20 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย      
สมถวิล กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 กว้าง 4 ม. 
ยาว 120 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน
บ้านริมลาว กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย      
สมาน ไชยยะ กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าปู่บ้าน(ข้าง
อาคารอเนกประสงค์ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 
50 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้าน
สันมะหลอด – บ้านริมลาว กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

- - - - 200,000 
 
 

160,000 
 

40,000 
 

200,000 
 

240,000 
 

200,000 
 

20,000 
 

100,000 
 
 

400,000 

ถนน คสล.  
9 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงตลิ่ง   
หมู่ที่ 3 บ้านริมลาว 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
เซาะตลิ่ง 

ปรับปรุงตลิ่งล าเหมืองหลวง ความยาว 
10 เมตร หลังอาคารอเนกประสงค์ 2  

- - - - 100,000 พนังป้องกัน
ตลิ่ง 1 จุด 

เป็นการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
น้ าเซาะตลิ่ง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านริมลาว 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมฝา 
คสล. ซอยเข้าวัดศรีชุม 
-ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมฝา 
คสล. หลังธนาคารออมสิน 

- - - - 200,000 
 
 

150,000 
 

รางระบาย
น้ าคสล. 2  
จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
บ้านริมลาว 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร
ซอนต้า) โดยท าการปรับปรุงพ้ืนอาคาร 
และหลังคา 

- - - - 300,000 อาคารอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล.มอก.ช้ัน 3 หมู่ที่ 4 
บ้านป่าไผ ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาว 90 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ต่อจากโครงการวางท่อ 
คสล. เดิม หน้าร้านวงเดือนพาณิชย์ 

- 250,000 - - - วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

20 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สุสานบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อปรับปรุง      
ภูมิทัศน์ที่สาธารณ 
ประโยชน์ของ
หมู่บ้าน 

ท าการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสสุานบ้านป่าไผ่ 
เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร ่

- - - 200,000 - ปรับปรุงภูมิ 
ทัศน์ 1 แห่ง 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ของ
หมู่บ้านได้รับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร จ านวน 4 จุด ความยาวรวม 
75 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า คสล. สายทาง
บ้านป่าไผ่ – หมวดบ้านผามวัว  

- - - 300,000 - วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  คสล. หมู่ที่ 4 
บ้านป่าไผ ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. ความยาว 8 
เมตร ล าเหมืองป่าไผ่ บริเวณบ้านนาย
ช่วย พรมวงค์ 

- - - - 400,000 ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 
คสล. 1 จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาว 260 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ทางเข้าสสุานบ้านป่าไผ ่

- - - 300,000 300,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ ่

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ยาว 120 ม. 
 

- - 250,000 - - 
 
 

ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ ่

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 กว้าง 4 ม. 
ยาว 80 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 

- - - - 160,000 
 

100,000 
 

ถนน คสล.  
2 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
บ้านสันสล ี

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมวดผาม
วัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 

- - 250,000 - - อาคารอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

ประชาชนมี
อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 5 บ้านสันสล ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 ยาว 100 
เมตร 

- - - 200,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสันสล ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 5 บริเวณข้าง
วัดศรีมงคล ความยาวรวม 100 เมตร 

- - - 200,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสันสล ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1  ยาว 100 
ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4   ยาว 200 
ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10   ยาว 100 
ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15   ยาว 100 
ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 16 หมวดผาม
วัว  ยาว 150 ม. 

- - - - 200,000 
 

400,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

300,000 
 

ถนน คสล.  
5 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที ่6 บ้านป่าก๊อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาว 200 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ถนนสายหลัก  

- - - 200,000 200,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรุงวางท่อ
จ่ายน้ าระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน   
สันสล ี

เพื่อปรับปรุงท่อจ่าย
น้ าระบบประปา
หมู่บ้าน 

จ้างเหมาปรบัปรุงท่อเมนจ่ายน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน ชนิดท่อพีวีซี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง150 มิลลเิมตร ช้ันความหนา 
8.5 ความยาวรวม 1,500 เมตร  

- - - - 400,000 วางท่อจ่าย
น้ าระบบ
ประปา 1 
แห่ง 

ท่อจ่ายน้ า
ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. มอก. ช้ัน 3 หมู่ที ่6 
บ้านป่าก๊อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 20 เมตร 
ซอย 14  

- - 400,000 - - วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าก๊อ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 ยาว 100 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ยาว 150 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ยาว 120 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 ยาว 80 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 ยาว 150 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14/1 ยาว 
100 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 16 ยาว 30 ม. 
และขยายไหล่ทางความยาวรวม 100 
เมตร 

- - - - 200,000 
300,000 
240,000 
160,000 
300,000 
200,000 

 
200,000 

ถนน คสล.  
7 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงถนน  
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แสล๊บ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ปรับปรุงถนน คสล. ยาว 15 เมตร 
พร้อมทางเชื่อม บริเวณสะพานเชื่อม
บ้านป่าก๊อ และปรับปรุงถนน คสล. ยาว 
70 เมตร พร้อมทางเชื่อม บริเวณปาก
ทางเข้าซอย 1 

- - 250,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แสล๊บ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 ยาว 50 
เมตร 

- - - 100,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านหนองแสล๊บ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. พร้อมราว
สะพาน ซอย 9  

- - - 300,000 - ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 
คสล. 1 จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านหนองแสล๊บ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร บรเิวณซอย 
1 ถึงสามแยกกลางหมู่บ้าน 

- - - - 200,000 
 

 

รางระบาย
น้ าคสล. 1  
จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

38 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แสล๊บ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ ความลึกประมาณ 100 
เมตร 

- - - - 200,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 1 
บ่อ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าส าหรับใช้
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แสล๊บ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร ลอดถนนบริเวณประปา
หมู่บ้าน  

- - - - 100,000 วางท่อ 
คสล. 1 จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แสล๊บ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 ยาว 180 
เมตร 

- - - - 360,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แสล๊บ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

-วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.30 เมตร ความยาว 70 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ตั้งแต่ปากซอย 2 ถึง
สามแยกกลางบ้าน  
-วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.30 เมตร ความยาว 70 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ตั้งแต่ปากซอย 4 ถึง
สามแยกกลางบ้าน 

- - - - 200,000 
 
 
 

200,000 

วางท่อ 
คสล. 2 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างหลังคา
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 
บ้านสันมะนะ 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
ลานอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร 

- - - 500,000 - หลังคาลาน
อเนก 
ประสงค์ 1 
แห่ง 

สถานท่ี
ส าหรับใช้ท า
กิจกรรมไดร้ับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 

43 โครงการขยายไหล่ทาง 
หมู่ที่ 8 บ้านสันมะนะ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขยายไหล่ทาง คสล. ความยาวรวม 420 
เมตร ซอยเฟื่องฟ้า 
 

- - 250,000 - - 
 
 

ขยายไหล่
ทางถนน 1 
สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการขยายไหล่ทาง 
หมู่ที่ 8 บ้านสันมะนะ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ขยายไหล่ทาง คสล. ความยาว 150 
เมตร ซอย 5 
-ขยายไหล่ทาง คสล. ความยาว 100 
เมตร ซอย 2 
-ขยายไหล่ทาง คสล. ความยาว 200 
เมตร สายบ้านสันมะนะ – บ้านสันสล ี

- - - - 150,000 
 

100,000 
 

200,000 

ขยายไหล่
ทางถนน 3 
สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุ หมู่ที่ 8 บ้านสัน
มะนะ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ โดยท าการ
ปรับปรุงผนังอาคารและหลังคา 

- - - - 200,000 อาคารเก็บ
พัสดุ 1 หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสันมะ
นะ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางทุ่ง ยาว 
25 เมตร ต่อจากโครงการเดิม 
 
 

- 30,000 - - - 
 
 

ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสันมะ
นะ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางทุ่ง ยาว 
200 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสุข 
ยาว 40 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตลาด ยาว 30 
ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน อ.พัฒนา 
ยาว 400 ม. 

- - - - 500,000 
 

80,000 
 

60,000 
 

800,000 

ถนน คสล.  
4 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 
บ้านสันมะนะ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ 
หลังเก่า 

- - - - 200,000 อาคารอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
หม้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนอง
หม้อ - สันมะนะ ยาว 150 เมตร ต่อจาก
โครงการปี 2562 

- - 300,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

50 โครงการขยายไหล่ทาง 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหม้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขยายไหล่ทาง คสล. ความยาว 200 
เมตร ตั้งแต่ถนนเด่นหา้ – ดงมะดะ ถึง
แยกอาคารอเนกประสงค ์
 

- - - 100,000 - 
 
 

ขยายไหล่
ทางถนน 1
สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

51 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
หม้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณสนามกีฬาต าบล
ป่าอ้อดอนชัย ความลึกประมาณ 100 
เมตร 

- - - 200,000 - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 1 
บ่อ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าส าหรับใช้
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สนามกีฬาต าบลปา่
อ้อดอนชัย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. สนามกีฬาต าบล  
ป่าอ้อดอนชัย ยาว 60 เมตร พร้อมทาง
เชื่อม 

- 200,000 - - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองหม้อ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าสนามกีฬา
ต าบลป่าอ้อดอนชัย 
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะวังไม ้

- - - 200,000 - 
 

100,000 

ขยายเขต
ไฟฟ้า 2 
หน่วย 

หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
หม้อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ความยาว 50 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. หน้าโรงเรยีนบ้านหนอง
หม้อ  

- - - - 200,000 
 
 

 

วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
หม้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 400 เมตร ซอย
วังไม้ 

- - - - 800,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

56 โครงการขยายไหล่ทาง 
หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขยายไหล่ทาง คสล. ความยาวรวม 450 
เมตร พร้อมทางเชื่อม ตั้งแต่ปากซอย 5 
ไปซอย 7 
 

- - 250,000 - - 
 
 

ขยายไหล่
ทางถนน 1
สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีลานส าหรับใช้ใน
การท ากิจกรรม 

ก่อสร้างลาน คสล. พ้ืนท่ี 500 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกขอบลาน บริเวณ
ข้างอาคารอเนกประสงค ์
 

- - - 250,000 - ลาน คสล. 1
แห่ง 

สถานท่ี
ส าหรับใช้ท า
กิจกรรมไดร้ับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. มอก. ช้ัน 3 หมู่ที ่
10 บ้านป่าตึง 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมบอ่พัก
น้ า คสล. ซอย 2  

- 250,000 - - - วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. มอก. ช้ัน 3 หมู่ที่ 
11 บ้านป่าอ้อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาว 70 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. ต่อจากโครงการป ี2562 

- - 300,000 - - 
 

 

วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการจ้างเหมาลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 
10 บ้านป่าตึง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 2 ยาว 
1,000 ม. หนา 0.05 ม. 
-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ทางเข้าฝาย
ขอน ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. 

- - - - 100,000 
 

70,000 

ลงหินคลุก 2 
สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 11 บ้านป่าอ้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ปรับปรุงถนน คสล. รื้อผิวทางเดิม ยาว 
20 เมตร สามแยกชลประทาน บรเิวณ
หน้าบ้านนางนงนุช 

- - - 50,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 11 บ้านป่าอ้อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

-วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 ม. ยาว 150 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. สามแยกชลประทานไปวัดปา่อ้อ 
-วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 ม. ยาว 30 เมตร หน้าบ้านนาย
สมศักดิ์ สมจติร 

- - - 300,000 150,000 
 
 

100,000 
 

วางท่อ 
คสล. 2 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. มอก. ช้ัน 3 หมู่ที่ 
12 บ้านสันทรายยาว 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 70 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. หน้าอาคารอเนกประสงค์ไปบ้าน
ป่าไผ ่

- - 300,000 - - 
 

วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 12 บ้านสัน
ทรายยาว 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 ม. ยาว 100 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. จากประปาหมู่บ้านไปชลประทาน 

- - - 250,000 - 
 

วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 บ้านสัน
ทรายยาว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางดี ยาว 
150 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางจ าปี 
ยาว 50 ม. 

- - - - 300,000 
 

100,000 
 

ถนน คสล.  
2 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

66 โครงการวางท่อ  คสล. 
มอก. ช้ัน 3 พร้อมขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 13 
บ้านสันกลาง 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 60 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. ยาว 120 
เมตร ซอย 4  

- - 300,000 - - 
 

วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. มอก. ช้ัน 3 หมู่ที่ 
13 บ้านสันกลาง 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 ม. ยาว 20 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. บริเวณแยกชลประทาน  

- 40,000 - - - 
 

วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

68 โครงการวางท่อ  คสล. 
พร้อมขยายผิวทาง คสล. 
หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 60 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. และขยายผิวทาง คสล. ซอย 1  

- - - 300,000 - 
 

วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

69 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 13 บ้านสัน
กลาง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณโรงเรียนบ้านสัน
กลาง ความลึกประมาณ 100 เมตร 

- - - - 300,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 1 
บ่อ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าส าหรับใช้
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้าน
สันกลาง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 3 - - - -  ขยายเขต
ไฟฟ้า 1 
หน่วย 

หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสัน
กลาง 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 ม. ยาว 100 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ทางเข้าสุสานสันทรายน้อย 

- - - - 100,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้าน
ปุยค า 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าประปา
หมู่บ้าน 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 3 แยกบ้านดง
เจริญทางเข้าหมู่บ้านปุยค า 

- - 400,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้า 2 
หน่วย 

หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 บ้านปุยค า 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 25 เมตร พร้อม
ทางเชื่อม ซอย 11/2 

- 50,000 - - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

74 โครงการจ้างเหมาลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 
14 บ้านปุยค า 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ทางเข้าห้วย
ปู ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. 
-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ทางเข้าห้วย
โป่งแดง ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. 
-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ทางเข้าห้วย
หินฝน ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. 
-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ทางเข้าห้วย
โป่ง ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. 

- - - - 140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 

ลงหินคลุก 4 
สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
ระบายน้ า PVC หมู่ที่ 15 
บ้านหล่ายลาว 

เพื่อปรับปรุงการ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า PVC ความ
ยาวรวม 300เมตร พร้อมบ่อพักน้ า และ
อุปกรณ์การติดตั้ง ต่อจากรางระบายน้ า
ทิ้งระบบประปาหมู่บ้าน  

- - 250,000 - - 
 

วางท่อ
ระบายน้ า 1 
แห่ง 

แก้ไขปัญหา
น้ าขัง  

กองช่าง 

 
 



47 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 บ้านปุยค า 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11/2  ยาว 
400 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 ยาว 400 
ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมวดบ้าน
ลีซอ ยาว 300 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล. หมวดบ้านมูเซอ 
ยาว 400 ม. 

- - - 300,000 300,000 
 

800,000 
 

600,000 
 

800,000 
 

ถนน คสล.  
4 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 15 บ้านหล่าย
ลาว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร 
หมวดสันปา่ก่อ 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 200 เมตร 
ซอย 1 

- - - 300,000 
 

400,000 

- ถนน คสล.  
2 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 15 บ้านหล่าย
ลาว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ยาว 20 
เมตร 

- 30,000 - - - 
 
 

ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

79 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 
บ้านห้วยทราย 

เพื่อปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 28 เมตร 

- - 250,000 - - ศาลาอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้านห้วย
ทราย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 120 เมตร ซอย 
15 

- - 250,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้านห้วย
ทราย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 60 เมตร ซอย 
2/3 

- - - 
 
 

150,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้าน
ห้วยทราย 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าสุสานบ้าน
ห้วยทราย 

- - - 100,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า 1 
หน่วย 

หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงศาลา
สุสาน หมู่ที่ 16 บ้านห้วย
ทราย 

เพื่อปรับปรุงศาลา
สุสานของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลาสสุาน โดยปรับปรุงพ้ืน
และหลังคา  

- - - 200,000 - ศาลาสุสาน 
1 หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 16 
บ้านห้วยทราย 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 150 เมตร ซอย 15 

- - - - 300,000 
 

 

รางระบาย
น้ า คสล. 1  
จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. หมู่ที่ 17 บ้านดง
เจริญ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีลานส าหรับใช้ใน
การท ากิจกรรม 

ก่อสร้างลาน คสล. พ้ืนท่ีรวม 700 
ตารางเมตร บริเวณสุสานบ้านดงเจริญ 
 

- - 250,000 - - ลาน คสล. 1
แห่ง 

สถานท่ี
ส าหรับใช้ท า
กิจกรรมไดร้ับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้านห้วย
ทราย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 ยาว 50 
เมตร 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 ยาว 50 
เมตร 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 ยาว 50 
เมตร 
-ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 16 ยาว 300 
เมตร 

- - - - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
600,000 

ถนน คสล.  
4 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 
บ้านดงเจรญิ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมวด  
ก๊อดยาว โดยปรับปรุงพื้นอาคาร ขยาย
หลังคา  

- - - 200,000 - อาคารอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ หมู่ที่ 17 บ้านดง
เจริญ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดหุมวดก๊อดยาว 
บริเวณทีส่าธารณะของหมู่บา้น 

- - - - 300,000 อาคารเก็บ
พัสดุ 1 หลัง 

ประชาชนมี
อาคารส าหรับ
เก็บพัสด ุ

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านดง
เจริญ   

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี สูง 1.50 เมตร ยาว 
100  เมตร บริเวณอาคารอเนกประสงค์
บ้านดงเจรญิ 

- - - - 200,000 รั้ว 1 แห่ง ประชาชนมีรั้ว
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. หมู่ที่ 17 บ้านดง
เจริญ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีลานส าหรับใช้ใน
การท ากิจกรรม 

ก่อสร้างลาน คสล. พ้ืนท่ี 600 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกขอบลาน บริเวณ
อาคารอเนกประสงค ์
 

- - - - 300,000 ลาน คสล. 1
แห่ง 

สถานท่ี
ส าหรับใช้ท า
กิจกรรมไดร้ับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 17 บ้านดง
เจริญ   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร ซอย 
13 

- - - - 300,000 ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  คสล. หมู่ที่ 17 
บ้านดงเจรญิ   

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. ซอย 11 หมวด
ก๊อดยาว ยาว 6 เมตร 

- - - - 300,000 ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 
คสล. 1 จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

93 โครงการจ้างเหมาลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 
17 บ้านดงเจริญ   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 2 หน้า 
รพ.สต.ไปบ้านปยุค า ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.05 ม. 
-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 12 
หมวดก๊อดยาวไปบ้านห้วยทราย ยาว 
1,500 ม. หนา 0.05 ม. 

- - - - 140,000 
 
 

210,000 

ลงหินคลุก 2 
สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18 บ้านป่าตึง
งาม   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร 
พร้อมทางเชื่อม ซอย 9 

- - 300,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18 บ้านป่าตึง
งาม   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 200 เมตร 
ซอยป่าเปา 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร 
ซอยภูตะวัน 

- - - 300,000 100,000 
 

300,000 

ถนน คสล.  
2 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 19 บ้านหนอง
หม้อใหม ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 80 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. หน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน 

- - 250,000 
 

 

- 
 

 

- วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 19 บ้านหนอง
หม้อใหม ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 60 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ซอย 16 

- - - 
 

 

200,000 - วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

98 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 19 บ้าน
หนองหม้อใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 

เจาะบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะ 
ความลึกประมาณ 100 เมตร 

- - - 200,000 - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 1 
บ่อ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าส าหรับใช้
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  คสล. หมู่ที่ 19 
บ้านหนองหม้อใหม ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 8 ยาว 6 
เมตร 
-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณหน้า
ร้านกาแฟแสงทอง ยาว 6 เมตร 

- - - - 300,000 
 

300,000 

ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 
คสล. 2 จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 19 บ้านหนอง
หม้อใหม ่

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 60 เมตร ซอย 
9 

- - - 120,000 - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 19 บ้านหนอง
หม้อใหม ่

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 ม. ยาว 200 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ซอย 9 

- - - 
 

 

- 300,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

102 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 20 บ้าน
โพธิ์งาม   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 3 , ซอย 
4 , ซอย 5 และซอย 6 

- - - - 200,000 ขยายเขต
ไฟฟ้า 4 
หน่วย 

หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์
งาม   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 100 เมตร 
พร้อมทางเชื่อม ซอย 5 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 20 เมตร ซอย 
3 

- - 250,000 - - ถนน คสล.  
2 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

104 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 20 
บ้านโพธ์ิงาม   

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดย
ปรับปรุงพื้นอาคาร ผนังอาคารและ
หลังคา  

- - - 200,000 - อาคารอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

อาคารส าหรับ
ใช้ท ากิจกรรม
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์
งาม   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร 
ซอย 4 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 50 เมตร ซอย 
8 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 200 เมตร 
ซอย 13 

- - - - 300,000 
 

100,000 
 

400,000 

ถนน คสล.  
3 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์
งาม   

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 ม. ยาว 200 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. สามแยกร้านค้าถึงแยกหน้า
โรงเรียนเชียงรายปญัญานุกลู 

- - - 
 

 

- 300,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

107 โครงการวางท่อเมนจา่ย
น้ าระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 21 บ้านประตูล้อ 

เพื่อวางท่อจ่ายน้ า
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

วางท่อเมนจ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 
ชนิดท่อพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว 
ความยาวรวม 1,100 เมตร ต่อจากท่อ
เมนจ่ายน้ าประปาหมู่บ้านป่าตึง 

- - 250,000 - - วางท่อจ่าย
น้ าระบบ
ประปา 1 
แห่ง 

หมู่บ้านได้ใช้
ประปาเพื่อ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 21 บ้านประตู
ล้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 100 เมตร 
ซอย 9 ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 170 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร 
ซอย 2/1 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 200 เมตร 
ซอย 5 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 100 เมตร 
ซอย 9/1 
-ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร 
ซอยประปา 

- - - 200,000 - 
 

300,000 
 

400,000 
 

200,000 
 

300,000 
 

ถนน คสล.  
5 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

109 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 21 บ้าน
ประตลู้อ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 9 - - - 100,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า 1 
หน่วย 

หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างวางท่อ  
คสล. หมู่ที่ 21 บ้านประตู
ล้อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 ม. ยาว 100 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ถนนสายหลักผ่านหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ 

- - - 
 

 

- 150,000 วางท่อ 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 21 
บ้านประตลู้อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝา 
คสล. ซอย 9 

- - - - 300,000 รางระบาย
น้ าคสล. 1  
จุด 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

112 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 21 
บ้านประตลู้อ 

เพื่อปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ความยาว 8 เมตร 

- 50,000 - - - ศาลาอเนก 
ประสงค์ 1 
หลัง 

อาคารได้รับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการจดัท าป้าย
หมู่บ้าน ป้ายบอกทาง 
ป้ายแนะน าสถานท่ี ป้าย
บอกเขต และป้ายอื่นๆ 

เพื่อเป็นการบอก
ทาง บอกเขตพื้นท่ี 
และสถานท่ีต่างๆ 

ก่อสร้าง ปรับปรุงป้ายหมู่บ้าน ป้ายบอก
ทาง ป้ายแนะน าสถานท่ี ป้ายบอกเขต 
หลักแนวเขตท้องถิ่น และป้ายอื่นๆ 

- - 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้าง 
จัดท าป้าย
จ านวน 1 
แห่ง 

-ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
-หมู่บ้านและ
เทศบาลมีปา้ย
ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

114 โครงการติดตั้ง ปรับปรุง
และขยายระบบไฟฟ้า  
แสงสว่าง 

เพื่อให้เส้นทาง
สัญจรมีแสงสว่าง
ทั่วถึง 

-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
-ติดตั้ง ปรับปรุงโคมไฟ ไฟสาธารณะ 
-ติดตั้งไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

- - 500,000 500,000 500,000 ระบบ
จ าหน่าย
ไฟฟ้า
สาธารณะที่ 
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่ 
และหมู่ที่ 13 บ้านสัน
กลาง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณแยกรา้น    
วงเดือนพาณิชย์ บ้านป่าไผ่และบ้าน   
สันกลาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตาราง
เมตร หนา 0.20 เมตร  
 

- - 1,600,000 - - ถนน คสล.  
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก  

กองช่าง 

116 โครงการปรับปรุงสะพาน  
หมู่ที่ 11 บ้านป่าอ้อ 

เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม 

ปรับปรุงสะพานกว้าง 2.60 เมตร ยาว 
11.20 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.บริเวณ
บ้านป่าอ้อ 
 

- 550,000 - - - สะพาน 1
แห่ง 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางหมู่ที่ 18 บ้านป่า
ตึงงาม 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic 

Concrete) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร บริเวณหนองคือเวียง 

- - 500,000 - - ถนนลาด 
ยาง 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

กองช่าง 
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                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่  2  ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 

2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเข้าวัดปฏิบตัิ
ธรรมในเทศกาล
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปฏิบัติ
ธรรมตามหลักค า
สอนทางศาสนา 

จัดกิจกรรมเข้าวดัปฏิบัติธรรมในวันพระ 
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
เข้าวัดวัน
พระตลอด
พรรษา 

ประชาชน
สามารถน าค า
สอนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองการ 
ศึกษา 

2 โครงการหล่อเทียนพรรษา
ต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมการหล่อ
เทียนพรรษา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียน  และถวายเทียน
พรรษา  
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้สบืทอด
วัฒนธรรมการ
หล่อเทียน 

กองการ 
ศึกษา 

3 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง
ล้านนา 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปดนตรีพื้นเมือง 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมลา้นนา 
และดนตรีพื้นเมือง 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

- 30,000 30,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถ
อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรม 
ดนตรีพื้นเมือง 

กองการ 
ศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรมส่งเสรมิ
ศักยภาพสภาเด็กและยาว
ชนต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อให้เกิดสภาเด็ก
และเยาวชนท่ีมี
บทบาท เข้มแข็งใน
การพัฒนาชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้แกส่ภาเด็กและยาว
ชนต าบลป่าอ้อดอนชัย 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
เยาวชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

สภาเด็กและ
เยาวชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาเด็ก 

กองการ 
ศึกษา 

5 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีที่ดีงาม 

จัดกิจกรรมสืบสานศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

30,000 - 50,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถสืบ
สานศิลป 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

6 โครงการวันวสิาขบูชา วัน
ส าคัญโลก 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมในวัน   
วิสาขบูชา 

จัดกิจกรรมปฏิบตัิธรรมในวันวิสาขบูชา - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
สามารถน าค า
สอนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองการ 
ศึกษา 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ
แก่เด็กและเยาวชน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านภาษา
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

จัดอบรมส่งเสริมการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศแก่เด็กและเยาวชน 

- - 50,000 50,000 50,000 เด็กมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

เด็กมีความ
พร้อมในการ
สื่อสารกับ
ต่างประเทศ 

กองการ 
ศึกษา 

8 โครงการเข้าวัดปฏิบตัิ
ธรรมในวันมาฆบูชา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 

จัดกิจกรรมปฏิบตัิธรรมในวันมาฆบูชา - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
สามารถน าค า
สอนไปใช้ 

กองการ 
ศึกษา 

9 โครงการสืบสานประเพณี
บวงสรวงเจ้าพ่อดอนชัย 

เพื่อสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี
งาม 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบวงสรวง
เจ้าพ่อดอนชัย 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถ
อนุรักษ์
ประเพณ ี

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอบรมส่งเสรมิ
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
สืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นตามวิถีชีวิต
ชุมชน 

จัดอบรมให้ความรูด้้านภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

เด็ก เยาวชน  
สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

11 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
วัฒนธรรมต าบล 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับศักยภาพ
และหน้าท่ีของ
เครือข่ายวัฒนธรรม 

จัดอบรมให้ความรูส้มาชิกสภาเครอืข่าย
วัฒนธรรม 

- - 20,000 20,000 20,000 เป้าหมายมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

เป้าหมายมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

12 โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อลดความเสี่ยง
จากยาเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพตดิ  และ
เพศสัมพันธ์ 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศและยาเสพ
ติด 

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

เด็กเยาวชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับภัย
ของยาเสพติด   

กองการ 
ศึกษา 

13 โครงการสืบสานประเพณี
ปีใหม่ลีซอ (ชาติพันธ์ุลีซู) 

เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีของ

ชนเผ่าลีซอ 

จัดท ากิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่
ลีซอ 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถ
อนุรักษ์
ประเพณีชน
เผ่า 

กองการ 
ศึกษา 

14 โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนไดรู้้จัก
การแสดง ออกอย่าง
ถูกต้อง 

จัดท ากิจกรรมในวันเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความสมบรูณ์
ทั้งร่างกาย 
จิตใจ 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมเยาวชน
ต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
และเยาวชนมีความ
สามัคคี  และการมี
ส่วนร่วม     

จัดท าโครงการส่งเสรมิเยาวชนต าบล  
ป่าอ้อดอนชัย 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความสามัคค ี

กองการ 
ศึกษา 

16 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพส าหรับ
เยาวชนและประชาชน 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

17 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลชาย 7 คน ป่าอ้อ
ดอนชัยคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

แข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ป่าอ้อ
ดอนชัยคัพ 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

18 โครงการส่งเสริมทักษะ
การกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีทักษะ
ด้านการกีฬา 

ฝึกทักษะกีฬาด้านต่างๆ - - 50,000 50,000 50,000 เยาวชนมี
ทักษะด้าน
กีฬาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ70 

เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะด้าน
กีฬา 

กองการ 
ศึกษา 

19 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
สนามกีฬา ลานกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา ดังนี ้
ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาบ้านปา่ก๊อ,
บ้านป่าตึง 
ปรับปรุงสนามกีฬาต าบลป่าอ้อดอนชัย 

- - 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง
สนามกีฬา 2 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

20 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการ
ส่งเสริมการ
กีฬา 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพเยาวชนและ
ประชาชนต าบลปา่อ้อ
ดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

22 โครงการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายใน
สถานศึกษา 

จัดการแข่งขันกีฬาสสีัมพันธ์สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนและ
บุคลากรมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

23 โครงการแข่งขันกีฬา
ตะกร้อเยาวชนและ
ประชาชนต าบลปา่อ้อ
ดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

24 โครงการแข่งขัน
วอลเลย์บอลเยาวชนและ
ประชาชนต าบลปา่อ้อ
ดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

25 โครงการแข่งขันเปตอง
เยาวชนและประชาชน
ต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

จัดการแข่งขันเปตอง - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการฝึกทักษะกีฬา
ว่ายน้ าเพื่อชีวิตเด็กและ
เยาวชนต าบลปา่อ้อดอน
ชัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชน มี

ทักษะกีฬาว่ายน ้า 

จัดอบรมโครงการฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ า 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษา 

27 โครงการสืบสานประเพณี
ปีใหม่มูเซอ (ชาติพันธ์ุ   
ลาหู่) 

เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีของ

ชนเผ่ามูเซอ 

จัดท ากิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่
มูเซอ 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถ
อนุรักษ์
ประเพณี    
ชนเผ่า 

กองการ 
ศึกษา 

28 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
กีฬา 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์กีฬาส าหรบั
ประชาชนน าไปฝึกซ้อมและออกก าลัง
กาย 

- - 300,000 300,000 300,000 จัดหาตาม
เป้าหมาย   

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 
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2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษาสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู ้

พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล 
ประกันคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา
สังกัดเทศบาล 

25,000 80,000 50,000 50,000 50,000 สถานศึกษา
ที่ได้พัฒนา
หลักสตูร 

สามารถจัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษา
เป็นปัจจุบัน 

กองการ 
ศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็ก นักเรียนมี
สุขภาพดตีามเกณฑ์
กรมอนามัย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตลอดทั้งปี 1,600,000 

 
1,600,000 

 
1,610,000 

 
1,620,000 

 
1,630,000 

 
จัดซื้อได้ตาม
เป้าหมาย 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) 
อย่างทั่วถึง 

กองการ 
ศึกษา 

3 โครงการการซักซ้อม
ป้องกันอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหวในสถานศึกษา          

เพื่อเตรียมความ
พร้อมเรื่องอัคคีภยั  
แผ่นดินไหว   

จัดกิจกรรมซักซ้อมป้องกันอัคคภีัยและ
แผ่นดินไหวในสถานศึกษา          

- - 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการซักซ้อม
ป้องกันอัคค ี
ภัยและแผ่น 
ดินไหว 

กองการ 
ศึกษา 

4 โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู ้

-เพิ่มประสิทธิภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
-พัฒนามาตรฐานสถานศึกษาในสงักัด 
-อบรมการผลิตสื่อการสอนปฐมวยั 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนา
สถานศึกษาได้
ตามมาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษา 

5 โครงการปรับปรุงอาคาร
และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

-ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล 
-ปรับปรุงรั้วและอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล บ้านหนองหม้อ 

200,000 200,000 
 

150,000 

200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
การปรับปรุง 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูสู้่ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถ
เรียนรูด้้วยตนเอง 

ปรับปรุงช่องทางเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน ศูนย์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- - - 100,000 100,000 ช่องทาง
เผยแพร่
ข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร 

กองการ 
ศึกษา 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู ้

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) , ค่า
หนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรยีน , ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน , ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

200,000 300,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ได้ส่งเสรมิการ
พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

กองการ 
ศึกษา 

8 ค่าอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู ้

จัดซื้ออาหารกลางวันของเด็กในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

500,000 550,000 650,000 660,000 670,000 อาหารกลาง 
วันในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

กองการ 
ศึกษา 

9 โครงการก่อสร้างห้องส้วม
และพื้นที่ส าหรับใช้ท า
ความสะอาดร่างกายเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กได้ใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมที่ถูกสุขอนามัย 

ก่อสร้างห้องส้วมและพื้นท่ีส าหรับใช้ท า
ความสะอาดร่างกายเด็กเล็กศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองหม้อ 

- - 300,000 - - ก่อสร้างห้อง
ส้วมจ านวน 
1 แห่ง 

เด็กเล็กมีห้อง
ส้วมที่ถูก
สุขอนามัย 

กองการ 
ศึกษา 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา 
การทางด้านร่างกาย
ส าหรับเด็กเล็ก
สถานศึกษาในสังกัด 

จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 600,000 600,000 600,000 จ านวน
เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก  

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

อบรมศึกษาดูงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 40,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูไดร้ับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

กองการ 
ศึกษา 

12 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา - 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
ด้านต่างๆ 

มีแผนพัฒนา
การศึกษาใน
การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

กองการ 
ศึกษา 

13 ค่าอาหารกลางวันของ
นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู ้

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 6 แห่ง 

2,500,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 อาหารกลาง 
วันสถาน 
ศึกษาใน
พื้นที่ต าบล 

เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

กองการ 
ศึกษา 

14 โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนบ้านริมลาว 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู้
ของนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรมิลาวตาม
โครงการส่งเสริมการศึกษา 

42,000 42,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 

15 โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู้
ของนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหม้อตาม
โครงการส่งเสริมการศึกษา 

60,000 60,000 65,000 65,000 65,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู้
ของนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยตาม
โครงการส่งเสริมการศึกษา 

40,000 40,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 

17 โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกลาง 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู้
ของนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกลางตาม
โครงการส่งเสริมการศึกษา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 

18 โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนบ้านปุยค า 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู้
ของนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุยค าตามโครงการ
ส่งเสริมการศึกษา 

50,000 50,000 55,000 55,000 55,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 

19 โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู้
ของนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายตาม
โครงการส่งเสริมการศึกษา 

38,000 38,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 

20 โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 

เพื่อส่งเสริมการ 
ศึกษา การเรียนรู้
ของนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมตาม
โครงการส่งเสริมการศึกษา 

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ีส าหรับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูจ้ากสภาพ 
แวดล้อมจริง 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาส าหรับนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลป่าอ้อ
ดอนชัย 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เด็กได้เรยีนรู้
สภาพแวด 
ล้อมจริง 

กองการ 
ศึกษา 

22 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรมิลาวตาม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน 

- 45,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

นักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย 
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 
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2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งแก้ไขปัญหาเอดส์
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก
โรคเอดส ์

เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้
ติดเชื้อเอดส์ได้มี
อาชีพเสริม   

ผู้ติดเชื้อและผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากโรค
เอดส์จ านวน 30 ครัวเรือน 

- - - 30,000 30,000 เป้าหมาย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการและ
พัฒนาอาชีพผู้พิการ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
ให้ความรู้ด้าน
สวัสดิการและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ผู้พิการในต าบลป่าอ้อดอนชัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เป้าหมาย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 80 

ผู้พิการได้รับ
การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตครัวเรือนที่ยากไร้และ
ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิต
ให้แก่ครัวเรือนที่
ยากไร ้

ครัวเรือนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส,
ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. จ านวน 
30 ครัวเรือน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ครัวเรือนผู้
ยากไร้และ
ด้อยโอกาส
ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน ของอาสา 
สมัครดูแลผู้สูงอายุ        

เพื่อให ้อผส. ได้
ทบทวนฟ้ืนฟู
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง   

พัฒนาความรู้ ทบทวนฟ้ืนฟูบทบาท
หน้าท่ีของอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 
จ านวน 30 คน 

- 25,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัคร
ดูแลผูสู้ง 
อายุ ร้อยละ 
80 

อผส. ได้
พัฒนาความรู้ 
บทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 

ส านักปลดั 

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบลป่าอ้อดอนชัย 15,500,000 16,200,000 17,500,000 18,000,000 18,500,000 กลุ่มเป้า 
หมายได้เบี้ย
ยังชีพร้อย
ละ 100 

ผู้สูงอายไุด้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

คนพิการในต าบลปา่อ้อดอนชัย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 เป้าหมาย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 90 

คนพิการไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 

7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในต าบลป่าอ้อดอนชัย 360,000 330,000 380,000 400,000 420,000 เป้าหมาย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 80 

ผู้ป่วยโรค
เอดสไ์ด้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ส านักปลดั 
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2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าชุมชนด้านสุขภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนน าชุมชนด้าน
สุขภาพ 

-ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ 
-พัฒนาทักษะให้แก่แกนน าชุมชน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

แกนน าชุมชน
มีศักยภาพใน
การดูแล
สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

-ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ 
-เตรียมความพร้อม การแก้ไขโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ปฏิบัติตัวได้
ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

-ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ 
-ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
-พ่นหมอกควันควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การแพร่
ระบาดของ
โรคลดลง
ร้อยละ 60 

ไม่เกดิการ
แพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ 
-ส ารวจข้อมลูและขึ้นทะเบียนสัตว ์
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าแก่สัตว์ที่
ขึ้นทะเบียน 

60,000 100,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนสัตว์
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่เกดิการ
แพร่ระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 

อบรม ประชุม สัมมนา รณรงค ์เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือกิจกรรมอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง
กับภารกิจของโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- 420,000 420,000 420,000 420,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

ประชาชนเข้า 
ถึงการบริการ
ด้าน
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าอุปโภคบรโิภค 

เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคในต าบล   
ป่าอ้อดอนชัย 

ตรวจสอบน้ าท่ีใช้อุปโภค บริโภคใน
หมู่บ้าน สุ่มตรวจสถานท่ีผลิตและ
จ าหน่ายน้ าดืม่ ตู้น้ าหยอดเหรียญ 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
สถาน
ประกอบ 
การ 

น้ ามีคุณภาพ
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ  
สุนัขบ้า ปี 2563 

เพื่อลดจ านวนสัตว์
กลุ่มเสี่ยง 

อุดหนุนส านักงานปศสุัตว์จังหวัด
เชียงราย เพื่อผ่าตัดท าหมันให้กับสุนัข
และแมว 

5,000 20,000 20,000 - - จ านวนสัตว์
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

สัตว์กลุม่เสี่ยง
ต่อโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเพิม่
ศักยภาพและพัฒนา
บทบาทของผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

-อบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผูส้งูอายุ 
-ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ 

35,000 25,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มศักยภาพ
และพัฒนา
บทบาทของ
ผู้สูงอาย ุ

ส านักปลดั 

2 โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

อบรมสมันาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของสถาบันครอบครัว 

- - - 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวใน
ต าบลป่าอ้อ
ดอนชัยมี
ความเข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมใส่ใจก่อนวัย
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความพร้อม ด ารง
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

จัดอบรมผู้สูงอาย ุ 30,000 25,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
ความพร้อม 
ในการด าเนิน
ชีวิต 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมเพิม่
ศักยภาพและพัฒนา
บทบาทของสตร ี

เพื่อแสดงออกถึง
ความสามัคคีและ
แสดงพลังของกลุ่ม
สตร ี

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลป่าออ้ดอน
ชัย 

53,000 53,000 55,000 55,000 55,000 จ านวนสตรี
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีบทบาท
ในสังคม มีการ
พัฒนาตนเอง 

ส านักปลดั 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้น 

315,000 350,000 315,000 315,000 315,000 หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ลดปัญหายา
เสพติดใน
ต าบลป่าอ้อ
ดอนชัย 

ส านักปลดั 
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                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่  3  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก าจดัขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

-เพื่อรักษาความ
สะอาดในเขตชุมชน
และที่สาธารณะ 
-เพื่อควบคุมและลด
มลพิษ 

-ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาขยะ 
-รณรงค์เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะ 
-จัดหาถังขยะ,อุปกรณ์ก าจัดขยะและรถ
ขยะ 
-จ้างเหมาก าจัดขยะ 
-รณรงคล์ดการเผา 
-จัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ท้ิงขยะ 

2,600,000 2,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 
10 

-พื้นที่ต าบลมี
ความสะอาด 
สวยงามและ
น่าอยู่ 
-ปริมาณ
มลพิษลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

 

2 โครงการคดัแยกขยะ ลด
โรคร้ายลดโลกร้อน 

เพื่อบริหารจดัการ
ขยะในต าบลปา่อ้อ
ดอนชัย 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์เรื่องการจดัการขยะและ
เรื่องโลกร้อน 

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
การคัดแยก
ขยะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนคัด
แยกขยะ ช่วย
ลดปรมิาณ
ขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการบริหารจัดการ
ขยะหมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ขยะในหมู่บ้าน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะ 
กรรมการหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการขยะ
ในหมู่บ้าน 

- 210,000 600,000 600,000 600,000 หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
แหล่งน้ าสาธารณะ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าเสีย
ในเขตชุมชนและที่
สาธารณะ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลและด าเนินงานตดิตาม
ตรวจสอบและวเิคราะห์คณุภาพน้ า
เป็นไปตามมาตรฐาน 

20,000 20,000 60,000 60,000 60,000 ปัญหาน้ า
เสียลดลง
ร้อยละ 60 

แหล่งน้ ามี
ความสะอาด 
ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการผู้พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจกับเยาวชนใน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน 

20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 เยาวชนมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

เกิดการเฝ้า
ระวังรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าไม ้

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

-ปลูกป่าเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว , ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ , ปลูกหญ้าแฝก 
-พัฒนาแหล่งน้ า 
 

10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 ปลูกป่าเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
ร้อยละ5 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

2 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

เพื่อเพ่ิมปริมาณสัตว์
น้ าในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

ปล่อยพันธ์ุปลาในแหล่งน้ าสาธารณะใน
ต าบลป่าอ้อดอนชัย 

- - - 20,000 20,000 จ านวน
แหล่งน้ าท่ี
ปล่อยพันธ์ุ
ปลา 

สัตว์น้ าใน
แหล่งน้ ามี
ปริมาณ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ในเขตต าบลป่าอ้อดอนชัย 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ในเขตต าบล 

-ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ประดบับริเวณถนน
สายหลัก สายรองและทีส่าธารณะ 
-ปรับถมที่ดิน ปรับเกลี่ยดิน เพื่อใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะ 

- - - 200,000 200,000 จ านวนถนน
ที่ปลูก
ดอกไม ้

ต าบลป่าอ้อ
ดอนชัยมี
สภาพภมูิทัศน์
ที่สวยงาม  

ส านักปลดั 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีประสบภยั 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ประสบภยั 

ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติและ      
สาธารณภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 80 

ผู้ประสบภยั
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค 

ให้บริการน้ าอุปโภค บรโิภคแก่
ผู้ประสบภยัแล้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 80 

เป็นการป้อง 
กันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ส านักปลดั 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟ
ป่า จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับระงับไฟ
ป่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

เป็นการป้อง 
กันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 

ส านักปลดั 
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                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่  4  การรักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์ 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที ่

จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบตัิเหตทุาง
ถนนและด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุ
ลดลงร้อยละ 
50 

ลดการสูญเสยี
ชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหต ุ

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพบุคลากรในด้าน
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมซ้อมแผนแก่ เจ้าหน้าที่และ 
อปพร. 

20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 ผู้อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

เจ้าหน้าท่ีและ 
อปพร.มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอปพร. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
อปพร. 

จัดฝึกอบรมให้กับ อปพร. 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ผู้อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจท่ี
ดี 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่  5  ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อจัดกิจกรรม
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จัดกิจกรรมวันพ่อ 

10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ  

เป็นการเทิด 
ทูนสถาบัน 

ส านักปลดั 

2 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ราชิน ี

เพื่อจัดกิจกรรม
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชิน ี
จัดกิจกรรมวันแม ่
เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการเทิด 
ทูนสถาบัน 

ส านักปลดั 

3 โครงการวันปิยมหาราช เพื่อจัดกิจกรรม
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการเทิด 
ทูนสถาบัน 

ส านักปลดั 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



78 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ส านักงานเทศบาลเพื่อ
บริการประชาชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน รั้ว ป้ายท่ีท าการ
ส านักงาน ป้ายบอกที่ตั้ง อาคาร
ส านักงาน ที่จอดรถ และปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์บรเิวณส านักงาน 

- - - 100,000 100,000 ปรับปรุง
อาคาร
ส านักงาน 1 
แห่ง 

เกิดความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

5 โครงการกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นการจัด
สถานท่ีท างานให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ด าเนินการตามโครงการ 5ส 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถานท่ี
ท างานผ่าน
เกณฑ์ 5ส 

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีมี
ความเป็น
ระเบียบ 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริต 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ ความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

-อบรมป้องกันการทุจริต 
-อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ผู้อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

สามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

7 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ ความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 

25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 ผู้อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

สามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรเทศบาล 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ ความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา การทัศน
ศึกษาดูงานในด้านต่างๆที่เกีย่วข้องกับ
ภารกิจ 

- - 300,000 300,000 300,000 ผู้อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70 

สามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

 
 
 



79 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม พัฒนา 
การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

การเลือกตั้งผู้บรหิารและสมาชิกสภา
เทศบาล 

100,000 300,000 800,000 100,000 100,000 การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการ
ปกครอง 

ส านักปลดั 

10 โครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
จัดกิจกรรมของส่วน
ราชการ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการของส่วน
ราชการ 

อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย 36,000 36,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส่งเสริม
กิจกรรมของ
หน่วยงาน
ราชการ 

ส านักปลดั 

11 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. ระดับอ าเภอ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของหน่วยงาน
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับอ าเภอ   
หรือ อปท. ที่เป็นเจ้าภาพ 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 เป้าหมาย
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ   

ให้ความช่วย 
เหลือประชา 
ชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

12 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนา 

อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวดั
เชียงราย 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนได้
สืบสานงาน
ประเพณ ี

ส านักปลดั 
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+ 

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่  1  เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิ สู่วิถชีีวิตแบบพอเพียง 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดไว้อุปโภค  

-ก่อสร้างระบบประปาเข้าสู่หมู่บ้านท่ีไม่
มีน้ าประปา หมู่ 8,9,13,14,19 
-ปรับปรุงระบบประปาของหมูบ่้านท่ี
ประสบปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค  
-จัดหา จัดสร้างระบบบ่อบาดาลเพื่อใช้
ในการอุปโภค 
-ปรับปรุงระบบส่งน้ าท่อประปาหมู่บ้าน 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้
อุปโภค 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 

2 โครงการขุดลอกแม่น้ า
กรณ์ต าบลป่าอ้อดอนชัย 
เชื่อมกับต าบลสันทราย 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 
 

ขุดลอกแม่น้ ากรณ์ ระยะทาง 6,900 
เมตร คดิเป็นปริมาณดินขุด 108,054 
ลูกบาศก์เมตร จดุเริม่ต้นหมู่ที่ 10,หมู่ที่ 
11,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 ต าบลป่าอ้อดอนชัย
ไปจนสิ้นสุดที่หมู่ที่ 4 ต าบลสันทราย 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขุดลอก
แม่น้ า 1 
สาย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกน้ าแมล่าว
ต าบลป่าอ้อดอนชัย  

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกน้ าแมล่าว ระยะทาง 6,900 
เมตร คดิเป็นปริมาณดินขุด 108,054 
ลูกบาศก์เมตร  

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขุดลอก
แม่น้ า 1 
สาย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
4 โครงการก่อสร้างพนัง

ป้องกันตลิ่งน้ าแม่ลาว 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
เซาะตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งน้ าแม่ลาว 
บริเวณหมู่ที่ 1,2,3,15 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พนังป้องกัน
ตลิ่งแม่น้ า 1 
สาย 

เป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าเซาะ
ตลิ่ง 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
5 โครงการก่อสร้างพนัง

ป้องกันตลิ่งน้ าแม่กรณ ์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
เซาะตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งน้ าแม่กรณ์
บริเวณหมู่ที่ 5,10,11 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พนังป้องกัน
ตลิ่งแม่น้ า 1 
สาย 

เป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าเซาะ
ตลิ่ง 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
6 โครงการก่อสร้างสะพาน

ข้ามน้ าแม่ลาว 
เพื่อปรับปรุงการ
คมนาคม 

-ก่อสร้างสะพานข้ามน้ าแมล่าว บริเวณ
บ้านสันมะหลอด – บ้านหล่ายลาว 
-ก่อสร้างสะพานข้ามน้ าแมล่าว บริเวณ
บ้านริมลาว – บ้านป่าตึงงาม 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สะพาน 2
แห่ง 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
7 โครงการขุดลอกล าเหมือง

เข้าเวียง ต าบลป่าอ้อดอน
ชัยเช่ือมกับต าบลสันทราย 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกล าเหมืองเข้าเวยีง ระยะทาง 
4,900 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขดุ 
23,667 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นหมู่ที่ 
19,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 
6 ต าบลป่าอ้อดอนชัย ไปจนสิ้นสดุที่หมู่
ที่ 4 ต าบลสันทราย 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกล า
เหมือง 1 
สาย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกล าเหมือง
ท่อ ต าบลป่าอ้อดอนชัย
เชื่อมกับต าบลสันทราย 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกล าเหมืองท่อ คิดเป็นปริมาณดิน
ขุด 23,667 ลูกบาศก์เมตร จุดเริม่ต้นหมู่
ที่ 4, หมู่ที่ 5 ต าบลป่าออ้ดอนชัย ไปจน
สิ้นสุดที่หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี ต าบลสัน
ทราย 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกล า
เหมือง 1 
สาย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

9 โครงการขุดลอกล าเหมือง
ป่าไผ่ ต าบลป่าอ้อดอนชัย
เชื่อมกับต าบลสันทราย 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกล าเหมืองป่าไผ่ คิดเป็นปรมิาณ
ดินขุด 23,667 ลูกบาศก์เมตร จดุเริ่มต้น
หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าอ้อดอนชัย ไปจนสิ้นสุดทีห่มู่ที่ 
3 บ้านโป่งสลี ต าบลสันทราย 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกล า
เหมือง 1 
สาย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

10 โครงการขุดลอกหนองปู่
จันทร์ บ้านริมลาว หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกหนองปู่จันทร์ บ้านรมิลาว หมู่ที่ 
3 คิดเป็นปริมาณดินขดุ 11,120 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก
หนองน้ า 1 
แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

11 โครงการขุดลอกหนองบัว
บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกหนองบัวบ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6 คิด
เป็นปริมาณดินขดุ 11,120 ลูกบาศก์
เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก
หนองน้ า 1 
แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

12 โครงการขุดลอกห้วย
ตะเคียน บ้านหนองหม้อ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกห้วยตะเคียน บ้านหนองหม้อ หมู่
ที่ 9 คิดเป็นปริมาณดินขุด 11,120 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกล า
ห้วย 1 แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

13 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าห้วยโป่งผา บ้านห้วย
ทราย หมู่ที่ 16 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยโป่งผา บ้านห้วย
ทราย หมู่ที่ 16 คิดเป็นปรมิาณดินขุด 
11,120 ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกอ่าง
เก็บน้ า 1 
แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกห้วยโป่ง
บ้านปุยค า หมู่ที่ 14 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกห้วยโป่งบ้านปยุค า หมู่ที่ 14 คิด
เป็นปริมาณดินขดุ 11,120 ลูกบาศก์
เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกล า
ห้วย 1 แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

15 โครงการขุดลอกหนองน้ า
หลง หนองโป่ง บ้านหล่าย
ลาว หมู่ที่ 15 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกหนองน้ าหลง หนองโป่ง บ้าน 
หล่ายลาว หมู่ที่ 15 คิดเป็นปรมิาณดิน
ขุด 11,120 ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก
หนองน้ า 2 
แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

16 โครงการขุดลอกห้วยก็อด
โตน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 
17 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกห้วยก็อดโตน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 
17 คิดเป็นปริมาณดินขุด 11,120 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกล า
ห้วย 1 แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

17 โครงการขุดลอกหนอง
ปลาดุกแกง บ้านป่าตึงงาม 
หมู่ที่ 18 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกหนองปลาดุกแกง บ้านป่าตึงงาม 
หมู่ที่ 18 คิดเป็นปริมาณดินขดุ 11,120 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก
หนองน้ า 1 
แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

18 โครงการขุดลอกหนอง
ผักหนาม บ้านโพธิ์งาม หมู่
ที่ 20 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกหนองผักหนาม บ้านโพธ์ิงาม หมู่
ที่ 20 คิดเป็นปริมาณดินขุด 11,120 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก
หนองน้ า 1 
แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

19 โครงการขุดลอกหนองบัว 
หนองกระทิง บ้านประตู
ล้อ หมู่ที่ 21 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขุดลอกหนองบัว หนองกระทิง บ้าน
ประตลู้อ หมู่ที่ 21 คิดเป็นปรมิาณดินขุด 
11,120 ลูกบาศก์เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอก
หนองน้ า 2 
แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

อบจ.
เชียงราย 

20 โครงการซ่อมแซมฝาย 
คสล. 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 

ซ่อมแซมฝายป่ากุ่ม น้ าแม่กรณ์ , ฝายลูก
ที่ 1 , ฝายลูกท่ี 2 เหมืองเข้าเวียง , ฝาย
ห้วยป่าเคาะ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝาย คสล. 4 
แห่ง 

ประชาชนไดม้ี
แหล่งน้ า
ส าหรับใช้
อุปโภค 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
 



84 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างฝาย 
คสล. 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 

-ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยปูแกง หมู่ที่ 16 
บ้านห้วยทราย  
-ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยขี้ติ้ว หมูท่ี่ 17 
บ้านดงเจรญิ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝาย คสล. 2 
แห่ง 

ประชาชนไดม้ี
แหล่งน้ า
ส าหรับใช้
อุปโภค 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
22 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

หนองคือเวียง 
เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ของประชาชน 

ปรับปรุงหนองคือเวียง ในพ้ืนท่ีบ้าน   
ป่าตึงงาม หมู่ที่ 18 โดยวางท่อ คสล. 
ปรับปรุงถนนรอบหนอง ปรับปรุงทางน้ า
ล้น คันตลิ่ง 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุง
หนองน้ า 1 
แห่ง 

พัฒนาสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมของ
ประชาชน 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

คันน้ าแม่กรณ ์
เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ของประชาชน 

ปรับปรุงคันน้ าแม่กรณ์ ในพื้นที่บ้าน   
สันสลี หมู่ที่ 5 โดยปรับปรุงถนนรอบ
หนอง ปรับปรุงทางน้ าล้น คันตลิ่ง 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุง
แม่น้ า 1 
แห่ง 

พัฒนาสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมของ
ประชาชน 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
24 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

หนองอ้อ 
เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ของประชาชน 

ปรับปรุงหนองอ้อ ในพื้นที่บ้านป่าตึงงาม 
หมู่ที่ 18 โดยปรับปรุงถนนรอบหนอง 
ปรับปรุง คันตลิ่ง พัฒนาให้เป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุง
หนองน้ า 1 
แห่ง 

พัฒนาสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมของ
ประชาชน 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
25 โครงการก่อสร้างดาด

เหมืองส่งน้ าคอนกรตี 
เพื่อปรับปรุงเหมือง
ส่งน้ า 

ก่อสร้างดาดเหมืองส่งน้ าคอนกรีตฝาย
ป่ากุ่ม บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 ต าบลปา่อ้อ
ดอนชัย – ต าบลสันทราย 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุง
เหมืองส่งน้ า 
1 แห่ง 

เหมืองส่งน้ า
ได้รับการ
ปรับปรุง 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
 



85 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายทางบ้านรมิ
ลาว - บ้านห้วยทราย 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ระหว่างบ้านป่าตึง
งาม – บ้านห้วยทราย ยาวประมาณ 
5,000 เมตร 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนลาด 
ยาง 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
27 โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางเชื่อมระหว่าง
ต าบลป่าอ้อดอนชัย กับ
ต าบลป่าก่อด า 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic 

Concrete) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
5 - 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาด 
ยาง 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
28 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่ 21 ต าบลป่าอ้อ
ดอนชัยเช่ือมกับหมู่ท่ี 12 
ต าบลแม่กรณ ์

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
29 โครงการขยายผิวทางถนน 

หมู่ที่ 6 ต าบลป่าอ้อดอน
ชัยเชื่อมกับหมู่ที่ 4 ต าบล
สันทราย 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ขยายผิวทาง คสล.  ยาว 300 เมตร 
พร้อมวางท่อเหลี่ยมสะพาน 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผิวทาง 
คสล. 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 
30 โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางเชื่อมระหว่าง 
ต าบลป่าอ้อดอนชัยกับ 
ต าบลบัวสลีและต าบล  
ท่าสาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบคลอง
ชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5 – 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร  

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนลาด 
ยาง 1 สาย 

การคมนาคม
ในท้องถิ่นมี
ความสะดวก 

จังหวัด
เชียงราย
หรือส่วน

ราชการอื่น 

 


