
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลผางาม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมแม่ออกรู หมู่ที ่1 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมให้
การระบายน้้าดยีิ่งขึ้น  
ป้องกันอุทกภัย 

ท่อเหลี่ยม ขนาด  
1.80x1.80 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายอ่างเก็บน้้า
ห้วยยาง หมู่ที ่1 

ปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม.  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายหนองหก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตร  สายหนอง
หก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายป่าเคียน
งาม หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตร  สาย 
ป่าเคียนงาม 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายบ่อขยะ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงให้ถนน
สามารถใช้การได้ดี 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล.  
บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รางระบายน้้า คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40-
0.50 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 134  ม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างท่อ 
เหลี่ยมสบร่อง หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายน้้า
ป้องกันปัญหาอุทกภัย 

ท่อเหลี่ยม ขนาด  
1.80x1.80 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงซ่อม 
แซมถนน คสล. ซอย ๖ 
หมู่ที่ ๒  
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนให้ใช้การได้ดี 

ปรับปรุงซ่อม 
แซมถนน คสล.  
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง 
หมู่ที่ ๒ - ๑๓ ถนนเส้น
กลาง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ ๒ 
– ๑๓   

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายอ่างเก็บน้้า 
หนองบัว  หมู่ที่ ๓  

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ห้วยฮ้อม 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว 120 ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอ่างเก็บน้้า
หนองบัว หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถ 
ใช้การได้ด ี

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ปรับปรุงระบบ
ประปา   
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๒/๗ บา้นนาย
มานพ  มหาวรรณ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๒/๗ 

ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 107 ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๔/๗ นายสอง
เมือง  เครือจักร หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๔/๗ 

ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๓ นายตา  ตาวงค์  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๓ 

ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๔/๒ นายทอง  
โสดใส หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๔/๒ 

ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๕ บา้น นางค้า  
ต่อมใจ หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๕ 

ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงและ
ติดต้ังไฟกิ่ง หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงและติดต้ัง
ไฟกิ่ง 

ปรับปรุงและติดต้ังไฟ
กิ่ง  
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า เร่ิมตั้งแต่ บ้านนางนวล  
พุทธจันทร์ ถึง บ้านนายปัน 
บัวอินทร์  หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้้า  ใหก้ารระบายน้้าดี
ยิ่งขึ้น 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
50  ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. แบบ 
มีฝาปิด จุดเริ่มต้น 
บ้านเลขที่ ๑๐๘ นางสม  
ทาเอ้ย  จุดสิ้นสุด 
บ้านเลขที่ ๙๙ นายศรีมูล  
ค้าตื้อ หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้้า  ใหก้ารระบายน้้าดี
ยิ่งขึ้น 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.60 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
146  ม. แบบมีฝา
ปิด 

- - 190,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ข้างบ้าน
หมอนาค หมู่ที ่5 

เพื่อปรับปรุงระบบราง
ระบายน้า้ให้สามารถใช้
การได้ดี 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
50  ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการเพิ่มพื้นที่ของถนน
สายหว้ยปา่กล้วย ป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ของถนน 
และป้องกันการบุกรุก 

เพิม่พื้นที่ถนนสาย
ห้วยปา่กลว้ย  
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ถนนสาย
กลาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ขึ้นป้องกันน้้าทว่มขัง 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.70 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.40-0.50 ม. 
หนา 0.08 ม. ยาว 
195  ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง     
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้มีแสงสว่างที่
เพียงพอต่อการสัญจร 

ติดต้ังไฟกิ่ง หมู่ที่ ๖ 
บ้านร่องคือ 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมน้้าแม่ต๊าก หมู่ที ่6 

เพื่อให้มีการระบายน้า้ดี
ขึ้น 

ท่อเหลี่ยม ขนาด  
1.80x1.80 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

-50- 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความสะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
เข้าหมู่บ้าน   
 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบอ่างห้วยตุ้ม 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีการคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนเลียบคลอง, 
ซอย 2 บา้นเนินสยาม 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว
รวม 120 ม. มีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
480 ตร.ม. 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 14, ซอย 5 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 -
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาวรวม 128 ม. 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 482.10 
ตร.ม. 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. แบบมีฝา
ปิด ซอย ๖ บ้านดงมะตื๋น 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.40 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.30-0.40 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
200 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมถนน
รอบล้าน้้าหว้ยกิ่วนก เขต
ติดต่อ หมู่ที่ ๘ กับหมู่ที ่
๑๒ หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
คมนาคมสะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย   
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

-51- 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระหนองบัว 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้มีการคมนาคม 
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
100 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
หมู่บ้านหนองบวั เช่ือม
ต้าบลดอนศิลา หมู่ที ่๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย   
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรรอบสระน้้า
หนองบัว  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ด ี

ถนนกว้างเฉลี่ย   
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรภายในหมู่บา้น   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว
รวม 120 ม.  

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการวางท่อระบายน้้า
ถนนสายร่องบัวทอง – 
พญาเม็งราย หมู่ที ่10 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพกั  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมถนนสายบ้านร่อง
บัวทอง – สบเปา 
กิโลเมตร ที่ ๗ – ๘      
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ท่อเหลี่ยม ขนาด  
1.80x1.80 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๑/๒ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-52- 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายหนองบัว
และส้านักสงฆ ์หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนกว้างเฉลี่ย   
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการติดตั้งพลังงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตยก์ับระบบ
ประปาหมู่บา้นไฟกิ่ง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อประหยัดพลังงาน ติดต้ังพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์กับระบบ
ประปาหมู่บา้นไฟกิ่ง   

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๑๖/๑, 10, 8 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.40-4.00 ม.  
หนา 0.15 ม. ยาว 
135 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้สายกลาง
หมู่บ้านและฝาปิดราง
ระบายน้า้ ซอย 8, 9, 10 

เพื่อความปลอดภัย
ให้กับประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้า้  
หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านทุ่งยั้งใหม่ 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

43 โครงการขยายถนน คสล. 
สายกลางหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
100 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการถนนการเกษตร
เช่ือมระหว่างหมู่ที ่๑๓ 
ต้าบลผางาม เช่ือมกบั
อ้าเภอพญาเม็งราย 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย   
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เช่ือมระหวา่ง
หมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๑๓    
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เช่ือมระหว่างหมู่ที ่๒ 
กับหมู่ที่ ๑๓  

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

-53- 
 



 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยป่ากล้วย 
เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 
๙,๑๔,๕,๑๒ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
100 ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล.  
ซอย ๕ หมู่ที่ ๑5 

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายน้า้ที่ดียิ่งขึ้น 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
50  ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4  หมู่ที่ ๑5 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาวรวม 120 ตร.
ม. 

3๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ซอยอา่ง
เก็บน้้าห้วยขี้เหล็ก  
หมู่ที่ ๑5 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
85  ม. 

3๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 3 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น ป้องกันน้า้ท่วมขัง
และอุทกภัย 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
50  ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนสาย
การเกษตร หลังอ่างเก็บน้า้
ห้วยขี้เหลก็ หมู่ที ่15  

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนสายการเกษตร 
หลังอ่างเก็บน้้าหว้ย
ขี้เหล็ก 

- - 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน้้า คสล. แบบ
เปิด บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที ่2 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน้้า คสล.   

รางระบายน้้า คสล. 
แบบเปิด บ้านทุ่งยั้ง  

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการซ่อมแซมถนน 
บ้านสันง้อนไถ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ถนนบ้านสันง้อนไถ 
หมู่ที่ 4 

38,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. แบบมีฝา
ปิด ซอย ๒ บ้านร่องหา้ 
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างรางระบายน้า้
เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ขึ้นป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าทว่มขัง 

รางระบายน้้า คสล. 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 
75 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.30 – 0.40 ม. 
หนา 0.10 ม. 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนเลียบคลอง 
บ้านเนินสยาม  หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชน
คมนาคมสะดวก สบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาวรวม 160 ม. 

4๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยฮ้อม 
บ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้การสัญจรและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
2.40 - 2.50 ม. 
หนา 0.06 ม. ยาว
รวม 1,140 ม. 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงถนน 
การเกษตร ซอย ๒ – อ่าง
เก็บน้้าห้วยยาง หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ด ี

ถนนกว้างเฉลี่ย 3 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว
รวม 860 ม. 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. แบบเปิด 
ซอยป่าสุสาน  
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น ป้องกันน้า้ท่วมขัง
และอุทกภัย 

รางระบายน้้า คสล. 
พร้อมวางท่อ คสล. 
27 ท่อน จุดเร่ิมต้น
บ้านเลขที่ 20  
จุดสิ้นสุด ป่าสุสาน 

300,000 - 
 

- 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. ซอย 2 หมู่ที ่1  
 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น ป้องกันน้า้ท่วมขัง
และอุทกภัย 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. จ้านวน 
180 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จา้นวน  18 บ่อ 

200,000 - 
 

- 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายทุ่งยั้ง – 
หนองบัว  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนกว้าง  3.00 
เมตร หนา 0.07 ม. 
ยาว  750 ม. 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายผาหินแตก   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 
1,300 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 224 ลบ.ม. 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน  
คสม. ซอย 5/2  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
65 ม. 

165,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายก็อดฮางเพิ้ง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวรวม 
750 ม. หนา 0.07 
ม. หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 
181.30 ลบ.ม. 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายทุ่งหลวง      
หมู่ที่  5 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาวรวม 750 ม. 
หนา 0.07 ม. 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยโป่ง
นอก  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.00-
3.00 ม. ยาว 950 
ม. หนา 0.05 ม.  

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยกิว่นก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. 
ยาว 1,250 ม. หนา 
0.05 ม.  

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยคุรุ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้ง 2.50 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.05 ม.  

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายบ่อค้าหว้ย
โป่ง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้ง 2.50 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายหลัง
สหกรณ์  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3 
ม. ยาวรวม 620 ม. 
หนา 0.09 ม.  

100,000 - 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-57- 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุงงถนน
การเกษตร ซอย 9 ถึง 
ผาหินแตก หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- 100,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยโป่งปู้ด  
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. 
ยาว 2,700 ม. หนา 
0.05 ม.  

- 200,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายดงป่าลัน     
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล. ซอย 5  หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง  4.00 
เมตร ยาว  41 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 94,500 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล. ซอย 3  หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง  4.00 ม. 
ยาวรวม  89  ม.  
หนา 0.15 ม. 

- 205,500 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายสันปา่ขยุ –
ฮ่องก้อม  หมู่ที ่14 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,300 ม. หนา 
0.05 ม.  

150,000 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-58- 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยส้าน     
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ซอย 7  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั 

ถนนกว้าง  4.00 
เมตร ยาว  91 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

- 209,300 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

78 โครงการติดตั้งระบบขยาย
เสียง ระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง อาคารอเนกประสงค์
(โดม) หลังที่ท้าการ อบต.
ผางาม 

เพื่อติดต้ังระบบขยาย
เสียง ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง อาคาร
อเนกประสงค์ (โดม)  

ติดต้ังระบบขยาย
เสียง ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง ตามแบบ ที่ 
อบต.ผางาม กา้หนด 

216,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายป่าอ้อ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.50-
3.00 ม. ยาวรวม 
1,300 ม. หนา 
0.10 ม.  
 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายก็อดไม้ทุง 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 
 

การลงหินคลุกถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
2.50-3.00 ม. ยาว
รวม 960 ม. หนา 
0.05 ม.  

40,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน    
คสม. ซอย ๑๕ หมู่ที ่9 

เพื่อให้มีการคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนขนาดกว้าง  
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 57 ม. 

140,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

-59- 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายป่ายาง –   
ผาหินแตก  หมู่ที ่๒ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,300 ม. หนา 
0.05 ม.  

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยบ้าน 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. 
ยาวรวม 930 ม. 
หนา 0.07 ม.  

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน  
คสม. ซอย 5/1  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว
รวม 90 ม. 

135,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

85 โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. บ้านป่าบง หมู่ที ่5 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้้า  ใหก้ารระบายน้้าดี
ยิ่งขึ้น 

วางท่อระบายน้้า 
จ้านวน 3 ชว่ง ความ
ยาวรวม  185  ม.
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
จ้านวน  24  บ่อ   

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายหว้ยเมี้ยง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาวรวม 800 ม. 
หนา 0.07 ม.  

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายกิ่วผา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 1,800 ม. หนา 
0.05 ม.  

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-60- 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. แบบมีฝาปิด  
ซอย ๕ หน้าโรงเรียน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การระบายน้า้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

รางระบายน้้าขนาด
กว้าง 0.60 ม. ลึก
0.40 - 0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว
ประมาณ 74 ม. 

- - 98,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายรอบห้วย
ร่องโจ้  หมู่ที ่๘ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,340 ม. หนา 
0.05 ม.  

100,000 - -  - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. แบบมี  
ฝาปิด  ซอย 4 หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การระบายน้า้ 
ดียิ่งขึ้น 

รางระบายน้้า ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.50 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
20 ม. 

50,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

91 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร ซอย 4  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 
 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาวรวม 750 ม. 
หนา 0.07 ม.  

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

92 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายร่องไผ่ – 
ห้วยตุ้ม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.50 
ม. ยาว 960 ม. หนา 
0.07 ม.  

150,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วย
ทรายขาว หมู่ที ่๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาวรวม 1,300 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 224 ลบ.ม. 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-61- 
 
 



 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการก่อสร้างถนน   
คสม. สายกลางบ้าน     
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 40 ม. 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

95 โครงการติดตั้งพลังงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตยก์ับระบบ
ประปา อบต.ผางาม 

เพื่อประหยัดพลังงาน ติดต้ังพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์กับระบบ
ประปา อบต.ผางาม 

- 
 

500,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประหยัดพลังงานมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

96 โครงการปรับภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
ดีขึ้น 

ปรับภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้าน 

- 
 

380,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายทุ่งหลา่ย  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
ยาวรวม 700 ม. 
หนา 0.10 ม.  

- 
 

170,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 13  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาวรวม 100 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

99 โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 ม. ยาวรวม 
89.00 ม. พร้อม
ก่อสร้างบ่อพกั 
จ้านวน 9 บอ่ 

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

100 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีต ซอย 1-7 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 1 ม. ยาว
รวม 260 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 260 ตร.ม. 

- 150,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-62- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเส้นสบร่อง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. 

-  470,000- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
(แก้ไข

งบประมาณจาก
ปี 62 เป็น 63) 
ครั้งที่ 2/2562 

102 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยป่าซาง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. 
ยาวรวม 470 ม. 
หนา 0.07 ม.  

- 70,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

103 โครงการปรับปรุงถนนการ 
เกษตรสายโล๊ะไม้เติม   
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.00-
3.00 ม. ยาว 950 
ม. หนา 0.05 ม.  

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. แบบเปิด 
บ้านป่าบง  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้า คสล. 
แบบเปิดขนาดกว้าง 
1.00 ม. ลึก 1.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ความยาวรวม 
92.00 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้า้ คสล. 
จ้านวน 13 ท่อน 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 8  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 127 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 508 ตร.ม. 

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-63- 
 
 



 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 6/3  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 45.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 104,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยโป่งใน   
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- 85,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 8  หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว90 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม. 

- 235,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

109 โครงการวางท่อระบายน้้า 
ตั้งแต่บ้านนายอุ่น  แก้ว
น้อย ถึง บ้านนายดวง
จันทร์  ไร่เรืองธานี       
หมู่ที่ 1 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

วางท่อระบายน้้า 
คสล.ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 ม.
จ้านวน 180 ทอ่น 
พร้อมบ่อพกั จา้นวน  
18 บ่อ 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรรอบร่องโจ ้    
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
2.50 ม. ยาวรวม 
1,000 ม. หนา 
0.07 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 201.25 
ลบ.ม. 

- 110,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

111 โครงการขยายไฟกิ่งใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการสัญจร 
ป้องกันอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

ขยายไฟกิ่ง - - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-64- 
 



 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องกอก – 
ทุ่งจอ  หมู่ที ่5 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวรวม 
1,200 ม. หนา 
0.05 ม.  

- 170,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล. สายห้วยโป่ง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว
รวม 130 ม. หนา 
0.15 ม.  

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 1  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม. 

- 457,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

115 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยโป่ง   
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวรวม 
1,500 ม. หนา 
0.05 ม.  

- 210,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

116 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร ซอย 3         
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. ยาวรวม 
845 ม. หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 340.11 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า้ คสล.  

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 2  หมู่ที่ 10  

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 45.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 98,500 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

. -65- 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 10  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 75.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 172,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

119 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่11 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการสัญจร 
ป้องกันอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

ขยายไฟฟ้า - - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล. ซอย ๑2  หมู่ที่ 12  
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 62.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 127,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 1   
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อความปลอดภัย ฝารางกว้าง 0.40 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
0.50 ม. ความยาว
รวม 133 ม.  

- - - - 70,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างถนนสาย
การเกษตรสายเหมอืงกลาง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 3 ม. 
ยาวรวม 780 ม. 
หนา 0.60 ม.  

- 260,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 5  หมู่ที่ 15 
 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 1,000 
ตร.ม. 

- - - - 470,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

124 โครงการวางท่อระบายน้้า
ล้าห้วยกิ่วนก หมู่ที่ 4 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

วางท่อขนาด Ø 1.00 
ม. จ้านวน 24 ทอ่น 
พร้อมเรียงหินยาแนว
ตามสภาพพื้นที ่

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 10  หมู่ที่ 10  

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
430 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 1,720 
ตร.ม. 

- 758,000 - 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 1-7 
หมู่ที่ ๒  
 

เพื่อความปลอดภัย ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ยาว 
133 ม. ขนาดกวา้ง 
0.40 ม. ยาว 0.50 
ม. หนา 0.15 ม. 

- 70,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย ๑๘ 
หมู่ที่ ๓  
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ขนาดปากรางกวา้ง 
0.70 ม. ท้องราง
กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.35-0.50 ม. หนา 
0.08 ม. ความยาว
รวม 220.00 ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้้า คสล. จ้านวน 55 
ท่อน  

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอ่างเก็บน้้า
หนองบัว  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4  ม. ยาว
รวม 120 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
480  ตร.ม. 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

129 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายก็อด
ป่าเมี้ยง  หมู่ที ่3 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้าง 3.00 ม. 
ยาวรวม 450 ม. 
จุดเร่ิมต้น ที่นานาง
สุข ไร่กันทา 
จุดสิ้นสุด ที่นานาย
สิงห์ค้า  อินต๊ะวงค์  

- 35,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายป่าสุสาน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวรวม 
1,100 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 189.75 
ลบ.ม. 

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

131 โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร สายก็อดฮังเพิ้ง 
(ส่วนที่เหลือ)  หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. ยาวรวม 
2,000 ม. หนา 
0.07 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 563.50 
ลบ.ม. 

- 310,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๒/๑ หมู่ที ่4  

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 – 
4.00 ม. ยาวรวม 
149 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
561 ตร.ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

133 โครงการปรับปรุงถนนการ 
เกษตรสายก็อดป่าออ้   
หมู่ที่ 4  
 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 3 ม. 
ยาวรวม 1,200 ม. 
หนา  0.07 ม. หรอื
มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 289.80 
ลบ.ม. 

- 160,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหว้ยโปร่งใคร้ หมู่ที่ 6  
 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาวรวม 130 ม. 
หนา  0.15 ม.  

-  -300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
(แก้ไข
ปีงบประมาณ
จาก 62 เป็น 
63)ครั้งที่ 
2/2562 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ๑ หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนจ้านวน 2 จุด จุด
ที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 
16 ม. จุดที่ 2 กว้าง  
4 ม.ยาว 73 ม. 

- 196,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๖ ถึง ซอย ๑๗ 
หมู่ที่ ๘  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
270 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,080 ตร.ม. 

-  533,000- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
(แก้ไข
ปีงบประมาณ 
จาก 62 เป็น 
63)ครั้งที่ 
2/2562 

137 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 2  
หมู่ที่ ๘  
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ขนาดปากรางกวา้ง 
0.35 ม. ก้นกว้าง 
0.35 ม. ลึก 0.30 ม. 
หนา 0.08 ม. ยาวรวม 
327 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า้ คสล. 
จ้านวน 61 ท่อน 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

138 โครงการปรับปรุงถนนรอบ
ผาบ่ม  หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 2.50 
ม. ยาวรวม 450 ม. 
หนา  0.07 ม.  

- 50,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. รอบวัดหนองบัว   
หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50-
4.00ม. ยาวรวม 
221 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
836 ตร.ม. 

- 470,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอยอนามัย        
หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
430 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,720 ตร.ม. 

- 805,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-69- 
 



 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

141 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ระบบประปาหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

งานแก้ไขซ่อมแซมหอ
ถังสูงพร้อมเปลี่ยนท่อ
เมนประปา 

- 422,800 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๑๓  หมู่ที่ 11  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 55.00 ม. หนา  
0.15 ม. 

- 128,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. บริเวณหน้าวัดป่าบง 
หมู่ที่ 12 
 
  

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว140 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
560 ตร.ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประหยัดพลังงานมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๖ หมู่ที ่12  
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 87.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 173,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

145 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ ๑๔  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

วางท่อ PE 3” (PN 
6) ยาว 450 ม. และ
วางท่อ PE 2” (PN 
6) ยาว 741 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายการเกษตร จาก
ร่องกอกถึงก็อดไม้ทุง   
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว100 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
400 ตร.ม. 

- - - - 250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-70- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

147 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๔ หมู่ที ่๑5  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง  4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
จ้านวน 2 จุด จุดที่ 1 
ยาว 112 ม.  จุดที ่
2 ยาว 18 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. ถนนการ 
เกษตรสายหว้ยขี้เหลก็  
หมู่ที่ 15 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ชนิด 2 ช่อง ขนาด
กว้าง 1.80x1.80 
ม. ยาว 5.00 ม. 

- - - - 137,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๔/๕ ศาล
พ่อบ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง  4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
147 ม. หรือมพีื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
588 ตร.ม.  

- - 312,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๑๓ หมู่ที ่๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
60ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 142.50 
ตร.ม. 

-  150,000- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
(แก้ไข
ปีงบประมาณ 
จาก 62 เป็น 
63)ครั้งที่ 
2/2562 

151 โครงการต่อเติมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่11 

เพื่อต่อเติมระบบ
ประปาให้ใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ต่อเติมระบบประปา
หมู่ที่ 11    
 

- 1,๒3๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

152 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. และคลองส่งน้้าทาง
ไปอ่างเก็บน้้าหว้ยยาง   
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนน   
คสล.  

ถนน คสล. กวา้ง
เฉลี่ย 4.00 ม. หนา   
0.15 ม. ยาว 
1,200 ม. 

- - 2,201,900 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

-71- 
 
 



 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

153 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่๒ 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านใช้การได้ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปา  
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

154 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องตอง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง  3.00 
เมตร หนา 0.07 ม. 
ยาว  750 ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

155 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต ซอย 1-7      
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 10 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 50 ตร.ม. 

- - - 108,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ล้าเหมือง
กลางบ้าน  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้า คสล. 
แบบเปิด ยาว 440 ม. 
ขนาดปากกวา้ง 0.35 
ม. ท้องรางกว้าง 0.35 
ม. ลึก 0.30 ม. หนา 
0.08 ม. 

- - 457,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายสบรอ่ง-ผา
หินแตก – ดงยาง  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุกถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว
รวม 1,597  ม. 
หนา  0.05 ม.  

- - 230,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

158 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยฮ้อม 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยฮ้อม 

ลงหินคลุกถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.50 ม. หนา 
0.07 ม. ยาว 
2,500 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

159 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต ซอยกลางบ้าน 
หมู่ที่ 3   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00  ม. 
ยาว 30.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
120 ตร.ม. 

- - - 143,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-72- 
 



 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

160 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 4/12 – บ้าน
นายนิยม อุปรยี์  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 27 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
108 ตร.ม. 

- - 132,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

161 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ปรับปรุงต่อเติมระบบ
ประปาหมู่บา้น 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

162 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายโล๊ะปา่ตุ้ม 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา  0.05 ม.  

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

163 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องไผ่    
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวรวม 
1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ ซอย ๔ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น 

รางระบายน้้าแบบมี
ฝาปิด กว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว
รวม 295 ม. 

- - 350,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างราง  
ระบายน้า้ ตั้งแต่บ้านนางพูล 
รัตนชมพู สิ้นสุด บ้านนาง
ประเสริฐ ค้าชุ่ม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
50  ม. 

- - 
 

200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

166 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายทุ่งหลวง  
บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

ลงหินคลุกถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.50 ม. หนา 
0.07 ม. ยาว 
2,500 ม. 

- - 
 

- 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ จุดเร่ิม ต้น บ้าน
นายเชิด แก้วนินตา
จุดสิ้นสุด บ้านนางอาภรณ์ 
ฤทธิแผลง หมู่ที่ 5 

เพื่อความปลอดภัย รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.40-0.50 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
85  ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

168 โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพักเร่ิม
ตั้งแต่ บ้านนายจ้านง  
อาษา ถึง บ้านนาย
สงกรานต์  ค้าตื้อ หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

วางท่อขนาด Ø 
0.40 ม. ยาวรวม 
120 ม. 

- - -110,000  - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
(แก้ไข
ปีงบประมาณ
จาก 64 เป็น 
63)ครั้งที่ 
2/2562 

169 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายทุ่งตะวันตก  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาวรวม 1,200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกวา่ 417.82 
ลบ.ม. 

- - - - 170,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๔  หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 95 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
285 ตร.ม. 

- - 226,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

171 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย ๘  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ขึ้น 

รางระบายน้้าขนาด
กว้าง 0.40 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว
ประมาณ 200 ม. 

- - 250,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

172 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5 หมู่ที ่6 

เพื่อให้มีคมนาคมที่
สะดวก สบายยิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50-4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
128 ม. 

- - 150,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างถนน
เช่ือมต่อต้าบลผางามกับ
ต้าบลดอนศิลา หมู่ที ่6 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ
ต้าบลผางามกับตา้บล
ดอนศิลา 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

174 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

175 โครงการปรับปรุงถนนการ 
เกษตรสายหว้ยโปร่งใคร้  
หมู่ที่ 6  
 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
ยาวรวม 3,000 ม. 
หนา  0.07 ม. หรอืมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 966 ลบ.ม. 

- - 540,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

176 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๓ หมู่ที ่6  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
508 ตร.ม. 

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

177 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องกอ้ม  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 3 ม. 
ยาวรวม 1,835 ม. 
หนา  0.05 ม. หรอื
มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 317.06 
ลบ.ม. 

- - 180,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

178 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ระบบประปาหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ความยาวท่อ PE 
1,500 ม. พร้อม
อุปกรณ์ 

- - 202,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

179 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทางขึ้นประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 10 หมู่ที ่8 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
57 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 142.50 
ตร.ม. 

- - 142,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามน้้าร่องโจ ้เช่ือมผาบ่ม  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้มีการคมนาคม
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างสะพานขา้ม
น้้าร่องโจ้ เช่ือมผาบ่ม  

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

182 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องไผ ่   
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้ง 2.50 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

183 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายก็อดต้นกอ้  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาวรวม 750 ม. 
หนา 0.07 ม.  

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 ส่วนที่เหลอื 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. ยาว 46 ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 184 ตร.ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

185 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนสายทางไปโรง
โม่หิน หมู่ที ่9 

เพื่อให้มีการคมนาคม 
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

186 โครงการต่อเติมถนน คสล. 
สายบ่อค้า ซอย 8 หมู่ที ่9 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว
รวม 100 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
400 ตร.ม. 

- - 238,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

187 โครงการปรับปรุงขยายไฟ
กิ่งในหมู่บ้าน หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการสัญจร 
ป้องกันอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

ปรับปรุงขยายไฟกิ่ง - - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

188 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้เส้นฝายท้าย
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้า คสล. 
แบบเปิดขนาดกว้าง 
1.00 ม. ลึก 1.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ความยาวรวม 100 
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า้ คสล. 
จ้านวน 13 ท่อน 

- - 310,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

189 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีระบบประปา 
ที่ดีขึ้น 

ความยาวท่อรวม
ทั้งหมด PE ขนาด 3 
นิ้ว 1,500 ม.  
ขนาด 2 นิว้ 1,890 
ม. พร้อมอุปกรณ์  

- - 580,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอยข้างวัด หมู่ที ่9  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

- - 238,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

191 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ตัวย ูซอย 5   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น 

รางระบายน้้าแบบ
รางปิด ขนาดกว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 40 ม. 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ ซอย 
๑๑ ร่องเต่า  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 48.00 ม. วางท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.20 ม. จ้านวน 46 
ท่อน บ่อพกั 4 บ่อ 

- 241,500 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ถนนเลียบคลอง    
หมู่ที่ 10  

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 1,369 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,791 ตร.ม. 

- 
 

- 2,120,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

194 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 1  ข้างวัด   
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น ป้องกันน้้าท่วมขัง
และอุทกภัย 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  ยาว 
197 ม. 

       430,000      ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

195 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๔  หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,040 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
4,160 ตร.ม. 

- - 1,772,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

196 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๖ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชน
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - 250,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

197 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายเลียบ
แม่ต๊าก  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.05 ม. (ระยะทาง
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที ่11)  

- 1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

198 โครงการเทถนนคอนกรีต 
ซอย 11/1  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
70 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 280 ตร.ม. 

- - 202,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

199 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 2  หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

- - - 241,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

200 โครงการเสริมไหล่ทางถนน 
คสล. ซอย ๓ และ ซอย ๙   
หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 1 ม. ยาว
รวม 240 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
240 ตร.ม. 

- - - 140,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

201 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายริมน้า้ร่องห้า  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

202 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
สายหว้ยตุ้ม  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ท่อเหลี่ยม ขนาด  
1.80x1.80 ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

203 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ ซอย ๑๗  หน้า
โรงเรียนป่าบง  หมู่ที ่12 

เพื่อให้รางระบายน้า้ดี
ยิ่งขึ้น 

ขนาดปากรางกวา้ง 
0.35 ม. ลึก 0.30 ม. 
หนา 0.08 ม. ความ
ยาวรวม 440 ม.  

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

204 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่1๒ 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านใช้การได้ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปา  
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
สายคลูกต้นเดื่อ  หมู่ที่ 12 
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ท่อเหลี่ยม ขนาด  
1.80x1.80 ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

206 โครงการเทคอนกรีตถนน
การเกษตรสายห้วยลึก  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีน้้าใช้บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 700 ตร.ม. 

- - - 400,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

207 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยตุ้ม-จ้า
ปูดิน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุกถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว
รวม 1,300 ม. หนา  
0.05 ม.  

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย ๑๔  
หมู่ที่ 12  
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ขนาดปากรางกวา้ง 
0.35 ม. ลึก 0.30 ม. 
หนา 0.08 ม. ความ
ยาวรวม 440 ม.  

- - - 457,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

209 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย ๑  หมู่ที่ 12  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
200 ตร.ม. 

- - 170,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-80- 
 
 
 
 



 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

210 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 4   
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อความปลอดภัย ฝารางกว้าง 0.40 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
0.50 ม. ความยาว
รวม 110 ม.  

- - 50,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 9   
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อความปลอดภัย ฝารางกว้าง 0.40 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
0.50 ม. ความยาว
รวม 110 ม.  

- - 50,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

212 โครงการขยายถนนสาย
กลางบ้านทุ่งยั้งใหม ่
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 1 ม. ยาว
รวม 395 ม. หนา 
0.15 ม.  

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

213 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ ๑๓  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

214 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 10   
หมู่ที่ 13 

เพื่อความปลอดภัย ฝาปิดรางระบายน้า้
ขนาดกวา้ง 0.40 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
0.60 ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 2 
หมู่ที่ 13 

เพื่อความปลอดภัย ฝาปิดรางระบายน้า้
ขนาดกวา้ง 0.40 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
0.60 ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. ซอย 7     
หมู่ที่ 13 

เพื่อความปลอดภัย ฝาปิดรางระบายน้า้
ขนาดกวา้ง 0.40 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
0.60 ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-81- 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

217 โครงการวางท่อระบายน้้า 
ซอย 2 ขา้งตลาดสดบ้าน
ป่าบง หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อการระบายน้้าที่ด ี 
แก้ไขปัญหาน้า้ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้้า 
 ซอย 2  
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

218 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายการเกษตร 
ทางเข้าสะพานล้าน้า้ต๊าก 
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้มีการคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

219 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า้ คสล. จุดเร่ิมต้น 
บ้านนายวิจิตร เขือ่นทา 
จุดสิ้นสุด บ้านนางจันทนา 
ค้าชุ่ม หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

รางระบายน้้ากวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
85  ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

220 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๑๐ ซอย ๑๑  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ด ี

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

221 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร ซอย ๖/๑         
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นไป
อย่างสะดวกปลอดภัย 

ลงหินคลุกถนนกว้าง
เฉลี่ย   3.50 ม. 
หนา 0.07 ม. ยาว 
2,500 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

222 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายรอบห้วยบง  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา  
0.05 ม. 

- - 100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

223 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่๑5 

เพื่อให้มีระบบประปาที่
ดียิ่งขึ้น 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น    
 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

-82- 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยขี้เหล็ก  
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา  0.05 ม.  

- 
 

- 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

225 โครงการวางท่อพร้อมเท
คอนกรีต  ซอย ๔  
หมู่ที่ ๑5 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภยั 

วางท่อพร้อมเท
คอนกรีต  ซอย ๔  
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

226 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบบ่อประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ ๑5 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

227 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต เส้นป่าสุสาน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม.  

- - - 150,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

228 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่  15 

เพื่อให้ได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า   200,000  - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

229 โครงการต่อเติมรางระบาย
น้้าล้าเหมืองกลางบ้าน   
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้า คสล. 
แบบเปิด ยาว 
1,000 ม. ขนาด
กว้าง 2.00-2.50 ม. 
ลึก 1.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - 4,500,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

230 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยซ้อ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก ถนนกวา้ง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
รวม 700 ม. หนา 
0.10 ม.   

- 
 

- 100,000 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

231 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบท่อ
ประปา โดยการวาง
ท่อพีซี 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

232 โครงการต่อเติมถนน คสล. 
ซอย 1 หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 1 ม. ยาว
รวม 260 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 260 ตร.ม. 

- - - 145,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

233 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล. ซอย 5 บา้นนางค้า  
ต่อมใจ บ้านสันง้อนไถ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. หนา 
0.15 ม.  

- 45,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

234 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 2 บา้นสันง้อนไถ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
750 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. 

- - - 1,425,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

235 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล. แบบมีฝา
ปิด ช่วงปากซอย 6/2 ถึง 
ห้วยปู่ลาว  หมู่ที ่7 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้า คสล. 
ขนาดกวา้ง 0.35 ม. 
ลึก 0.35 ม. หนา 
0.10 ม. ความยาว
รวม 105 ม. พร้อม
ท่อ 10 ลกู 

- - - 150,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

236 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบวัดดงมะตื๋น   
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. 

- - - 285,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

237 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล. แบบมีฝาปิด ช่วง
หน้าบ้าน นายแหลง  
ธรรมขันธ์ ถึง ห้วยปู่ลาว  
หมู่ที่ 7 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้า คสล. 
ขนาดกวา้ง 0.35 ม. 
ลึก 0.35 ม. หนา 
0.10 ม. ความยาว
รวม 200 ม. พร้อม
ท่อ 10 ลกู 

- - - 280,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

238 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ระบบประปา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภค เพียงพอ  

ความยาวท่อรวม
ทั้งหมด PE ขนาด 3 
นิ้ว 2,123 ม.  
ขนาด 2 นิว้ 1,280 
ม. พร้อมอุปกรณ์  

- - 650,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

239 โครงการต่อเติมถนน คสล. 
สายหว้ยโป่ง หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว
รวม 310 ม. หนา 
0.15 ม.  

- - 589,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

240 โครงการเทคอนกรีตถนน
หลังฝายห้วยปูแกง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 700 ตร.ม. 

- - - 400,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

241 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการบริโภค หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
 

  เจาะบ่อบาดาล - 323,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

242 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ หนา้วัดปา่บงใต้ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

รางระบายน้้า คสล. 
ขนาดกวา้ง 0.60 ม. 
ลึก 0.70 ม. หนา 
0.10 ม. ความยาว
รวม 215 ม.  

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องออ้ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก ถนนกวา้ง
เฉลี่ย 2.00-2.50 ม. 
ยาวรวม 690 ม. 
หนา  0.10 ม.  

- 
 

- - 50,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

244 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายก็อดปา่ข่า  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาวรวม 
1,000 ม. หนา 
0.10 ม.  

- 
 

- - 
 

100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

245 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายเหมอืงแว ่ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก ถนนกวา้ง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
รวม 1,000 ม. หนา 
0.10 ม.  

- 
 

- - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

246 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายดอยโตน   
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก ถนนกวา้ง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
รวม 700 ม. หนา 
0.10 ม.  

- 
 

 100,000- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
(แก้ไข
ปีงบประมาณ 
จาก 62 เป็น 
63)ครั้งที่ 
2/2562 

247 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ล้าน้้าห้วยบง  หมู่ที่ 14 
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 
 

ท่อเหลี่ยม  2 ช่อง 
ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 
สูง 1.80 ม. ยาว 
4.00 ม. 

- - 347,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

248 โครงการท้ารางคอนกรีต 
ล้าเหมืองฝายหว้ยบง  
หมู่ที่ 14 
 

เพื่อการระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ท้ารางคอนกรีต - - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

249 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบท่อ
ประปา  

- - 33,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

250 โครงการก่อสร้างถนน
การเกษตรสายรอบห้วยบง  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3 ม. ยาว
รวม 250 ม. หนา 
0.01 ม.  

- - 120,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

251 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4 บา้นดงมะตื๋นใหม ่
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว
รวม 127 ม. หนา 
0.15 ม.  

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

252 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายก็อดต้นกอ๊  
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
700 ม. พร้อมวางท่อ 
คสล. จ้านวน 11 ท่อน  

- 
 

80,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

253 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายจอในน้้า  
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.05 ม.  

- 
 

- - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

254 โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยโป่ง  
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา  0.05 ม.  

- 
 

- - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

255 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสหกรณ์  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว
รวม 127 ม. หนา 
0.15 ม.  

- - 193,700 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

256 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอ่างเก็บน้้าห้วยฮ้อม  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4  ม. ยาว
รวม 127 ม. หนา 
0.15 ม.  

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

257 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้า 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 
 

ทุกหมู่บ้านในเขตต้าบล
ผางาม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

อบต.ผางาม 
-การไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

                                                                                                7,484,000    16,458,100  21,523,600   14,784,000   5,397,000                                                              
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้มีลานกีฬาประจ้า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น  
 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างศาลา 
ผาบ่ม หมู่ที ่8 
 

เพื่อพัฒนาให้เป็น
สถานที่ท่องเท่ียว 

อาคาร ขนาดกวา้ง 5 
ม. ยาว 8 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ด ี

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมูบ่้าน  
 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ด ี

ปรับปรุงลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น  
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

อาคาร ขนาดกวา้ง 5 
ม. ยาว 8 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้มีลานกีฬาประจ้า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น        

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น  หมู่ที่ 13 
 

เพื่อปรับปรุงลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้นให้
สามารถใช้การได้ดี 

ปรับปรุงลานกีฬา
ประจ้าหมู่บา้น        

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการต่อเติมอาคาร
ส้านักงาน อบต.ผางาม 

เพื่อต่อเติมอาคาร
ส้านักงาน อบต.ผางาม 
เพิ่มพื้นที่บริการ
ประชาชน 

อาคารขนาดกว้าง 4 
ม. ยาว 36 ม. 2 ชั้น 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง
และป้าย ศพด. 1 , 2 

เพื่อบอกให้ประชาชน
ทราบ 

หมู่ที่ ๑ – ๑๕  
ต้าบลผางาม 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างประตูเปิด
ปิดฝายหว้ยฮ่องต่ง หมู่ที่ ๑  
 

ก่อสร้างประตูเปิดปิด
ฝายเพื่อการกักเก็บน้้า
และการระบายน้า้ 

ก่อสร้างประตูเปิดปิด
ฝายหว้ยฮ่องต่ง  
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นห้วยชา้งเผือก หมู่ที ่๒  
  

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ห้วยชา้งเผือก 

 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างประตู
แบบปิดเปิดห้วยคองู 
จ้านวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการน้้ามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างประตูแบบ
ปิดเปิดห้วยคองู 
จ้านวน ๒ จุด  

  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นห้วยบา้น หมู่ที ่๓  
 

เพื่อก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ห้วยบา้น 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ห้วยบา้น  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้้าห้วยปาอ้อ ปูอ่ินทร์  
หมู่ที่ ๓  
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
การเกษตร การประมง 
และการอปุโภคบริโภค 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า
ห้วยปาอ้อ ปู่อินทร ์

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างฝายร่อง
อ้อห้วยกิว่นกพรอ้มประตู
เปิดปิดและคลองส่งน้้า  
หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้นกัก
เก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายร่องอ้อ
ห้วยกิ่วนกพร้อม 
ประตูเปิดปิดและ
คลองส่งน้้า 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นโล๊ะป่าเดือย  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างฝายน้า้ล้น
โล๊ะป่าเดือย 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น
โล๊ะป่าเดือย  
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ ๗ ต้าบลดอน
ศิลา หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ก่อสร้างคลองส่งน้้า
เช่ือมต่อ หมู่ที่ ๗ 
ต้าบลดอนศิลา 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างประตูเปิด
ปิดเขื่อนห้วยตุ้มและ
ก่อสร้างฝายชะลอน้้าเขื่อน
ห้วยตุ้ม หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การกกัเก็บและ
การระบายน้้ามีประ
สิทฺธิภาพมากขึ้น 

ก่อสร้างประตูเปิดปิด
เขื่อนห้วยตุ้มและ
ก่อสร้างฝายชะลอน้้า
เขื่อนห้วยตุ้ม 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างประตูปิด
เปิดน้้าสระหนองบัว  
หมู่ที่ ๘ 
 

เพื่อให้มีการคมนาคม
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างประตูปิดเปิด
น้้า สระหนองบวั 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นล้าน้้าต๊าก  หมู่ที ่๘ 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้า
น้้าต๊าก 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นห้วยเฮ้ีย  หมู่ที ่๙ 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ห้วยเฮ้ีย 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้้าฝายแม่ตา๊ก หมู่ที่ ๙ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

ก่อสร้างคลองส่งน้้า
ฝายแม่ต๊าก 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างฝาย
แม่ต๊าก หมู่ที่ ๙ 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายแม่ตา๊ก - - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างฝายหว้ย
ขี้เหล็ก หมู่ที ่๑๐ 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายหว้ย
ขี้เหล็ก 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นแบบมีประตูเปิดปิด 
ห้วยฮ่องต่ง หมู่ที ่๑1 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น
แบบมีประตูเปิดปิด 
ห้วยฮ่องต่ง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นกั้นล้าห้วยปูแกง  
หมู่ที่ ๑๑ 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้นกั้น
ล้าห้วยปูแกง  
 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างฝายกั้น 
ล้าน้้าต๊าก หมู่ที่ ๑4 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นล้าน้้า
ต๊าก 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้้าล้นวังมน หมู่ที่ ๑5 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้นวัง
มน 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
-91- 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงประตู
อ่างเก็บน้้าหว้ยขี้เหลก็ 
หมู่ที่ ๑5 
 

เพื่อให้อ่างเก็บน้้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงประตูอ่าง
เก็บน้้าห้วยขี้เหล็ก 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้้าล้นล้าห้วยกิว่นก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝาย 
น้้าล้นล้าห้วยกิว่นก  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้มีน้้าใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 

เพื่อใช้เป็นโรงเก็บขยะ 
และสามารถคัดแยก
ขยะได ้

ก่อสร้างอาคาร - - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีพื้นที่คัด
แยกขยะ 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม 
ห้องประชุม องค์การ
บริหารส่วนต้าบลผางาม 

เพื่อท้าให้ห้องประชุมมี
ความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานและประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ปรับปรุง/ต่อเติม ห้อง
ประชุม อบต.ผางาม 

3๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นในการใช้
บริการ 

กองช่าง 

33 โครงการท้าแนวปอ้งกัน
ตลิ่งล้าห้วยบา้น หมู่ที ่3 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ท้าแนวปอ้งกันตลิ่งล้า
ห้วยบา้น 

47,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้้าล้นหว้ยขี้เหล็ก ฝาย2 
บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้้าล้น 

ฝายน้้าล้นหว้ยขี้เหล็ก 
ฝาย2 บา้นเนินสยาม 

48,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

35 โครงการเทลานคอนกรีต 
ป่าสุสาน หมู่ที ่ 6 

เพื่อให้มีพื้นที่บริการ
ประชาชนมากขึ้น 

เทลานคอนกรีต 
ป่าสุสาน หมู ่6 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร 

ลานตากขนาดกวา้ง 
20 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 
 

- 
 

- 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน    
หมู่ที่ 14 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ
ประชาชน 

 ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้าน
ป่าบงเหนือ หมู่ที ่14 

25๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นในการใช้
บริการ 

กองช่าง 

38 โครงการต่อเติมราวสะพาน
เหล็ก บ้านปา่บงเหนือ  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ราวสะพานยาวด้าน
ละ 9.70 ม. สูง 
1.00 ม.   

50,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้้าล้นห้วยโป่ง หมู่ที ่9 
 
 

เพื่อให้มีการกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น - 150,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างประตูปิด
เปิดน้้าห้วยกิ่วนก   
หมู่ที่ 12 
 
 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้้าให้ดียิ่งขึ้น 

ก่อสร้างประตู ปิด
เปิดน้้า 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างพนัง
คอนกรีตกันตลิ่งห้วยกิ่วนก 
หมู่ที่ 12 
 
 

เพื่อให้มีการกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างพนังคอนกรีต
กันตลิ่ง 

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว หมู่ที ่14 

เพื่อให้หอกระจายข่าวมี
สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว 

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร   
หมู่ที่ 2  
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
พื้นที่ในการตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ลานตากขนาดกวา้ง 
22.00 ม. ยาว 
37.20 ม. หนา 
0.10 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้้าพร้อมประตูเปิดปิด  
น้้าแม่ต๊าก  หมู่ที ่1 

ก่อสร้างฝายเพื่อกักเกบ็
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้้า
พร้อมประตูเปิดปิดน้้า
แม่ต๊าก ขนาดกว้าง  
10 เมตร 

- - 385,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้้าก็อดหญา้ไซไปถ้้าแม่
ออกรู หมู่ที ่๑  
 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า้
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้้าก็
อดหญ้าไซไปถ้้าแม่
ออกร ู
 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนก ประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - 255,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างราวสะพาน 
ซอยไปอ่างเก็บน้้าหนองบัว 
หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ซอย 6 จ้านวน 1 จุด 
ซอย 8 จ้านวน 2 จุด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

อาคาร ขนาดกวา้ง 5 
ม. ยาว 8 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ซอยในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ซอยในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย
ในหมู่บ้าน  
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
-94- 

 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการซ่อมแซมฝาย 
ห้วยบง หมู่ที่ ๕  

เพื่อซ่อมแซมฝายหว้ย
บงให้ใช้การได้ดี 

ซ่อมแซมฝายห้วยบง     - - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างคลอง 
ส่งน้้าร่องข่อย หมู่ที ่๖ 
 

เพื่อให้การส่งน้้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ก่อสร้างคลองส่งน้้า
ร่องข่อย 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างประตูปิด
เปิดฝายร่องก้อม  หมู่ที่ ๖  
 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้้าให้ดียิ่งขึ้น 

ก่อสร้างประตู ปิด
เปิดฝาย 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้้าล้นห้วยโป่ง หมู่ที ่๗ 
 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ห้วยโป่ง ขนาดกวา้ง 
6 เมตร 

- - 231,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว หมู่ที ่๗ 
 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
ของหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างฝาย
ระบายน้า้ล้าเหมืองตื้นบ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้มีการกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างประตูระบาย
น้้า ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.50 ม. 

- - 105,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านหนองบัว หมู่ที ่8 
 

เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

อาคาร ขนาดกวา้ง 5 
ม. ยาว 8 ม. สูง 
3.50 ม. 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน้้าห้วยหก หมู่ที ่๙ 
 

เพื่อให้มีการคมนาคม
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้้าห้วยหก 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้มีลานกีฬาของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงลานกีฬา
หมู่บ้าน   
 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้หมู่บ้านสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมูบ่้าน  
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

60 โครงการท้าบันไดข้างฝั่ง
ฝายแม่น้้าตา๊ก ๒ ขา้ง เขต
ติดต่ออ้าเภอพญาเม็งราย 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ท้าบันไดข้างฝั่งฝาย
แม่น้้าต๊าก ๒ ขา้ง  
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น  
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
ของหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

อาคารกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - 321,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร  
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
พื้นที่ในการตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ลานตากขนาดพื้นที่ 
913 ตร.ม. 

- - 491,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร   
หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้เกษตรกรมีลาน
ตากข้าว 

ก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร  

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

65 โครงการต่อเติมลานตาก
พืชผลทางการเกษตร   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
พื้นที่ในการตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ลานตากขนาดพื้นที่          
808.67 ตร.ม. 

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

66 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้
ประโยชน ์

อาคารกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - - 255,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณที่
สาธารณะจา้ป่าเหีย้   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

อาคารกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - - 255,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้
ประโยชน ์

อาคารกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - 255,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน   
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

อาคารกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - - - 255,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
ซอยในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ซอยในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย
ในหมู่บ้าน  
 

- - - - 100,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น  
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
ของหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

72 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้านด้านทิศเหนือ   
หมู่ที่ 14 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์มากขึ้น 

อาคารกวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
3.50 ม. 

- - 255,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. ผางาม 1 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
รั้วของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ 
 

รั้วขนาดสูง 0.90 ม. 
ยาว 2.30 ม. 
จ้านวน  13  ชุด 

- 56,000 56,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

74 โครงการก่อสร้างป้ายของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ผางาม 1 
 
 

เพื่อก่อสร้างป้ายของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ขนาดป้ายสูง 1.60 
ม. ยาว 2.30 ม. 

- 12,500 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างป้ายของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ผางาม 2 
 
 

เพื่อก่อสร้างป้ายของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ขนาดป้ายสูง 2.00 
ม. ยาว 2.50 ม. 

- 36,900 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

76 โครงการก่อสร้างป้ายชี้ทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.
1 และ ศพด.2) 
 

เพื่อก่อสร้างป้ายชี้ทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ขนาดป้ายชี้ทาง สูง 
0.75 ม. ยาว 2.10 
ม. จ้านวน  6 ชุด 

- 66,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

                                                                                                4,595,000     1,441,400     4,954,000    3,510,000    2,855,000                                                              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล้าน้้า
แม่ต๊ากและแม่ออกร ู
หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อขุดลอกล้าน้า้ต๊าก
และแม่ออกรูให้สามารถ 
กักเก็บน้้าได้มากขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกเหมืองกลาง 
(สายอ่างเก็บน้า้หว้ยยาง)  
หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อขุดลอกให้สามารถ
กักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตรได้มากยิ่งขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกเหมือง 
ป่ายาง หมู่ที่ 2  
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าในช่วงฤดูแล้งได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า้
ห้วยปา้อ้อ หมู่ที ่๓  
 

เพื่อขุดลอกอา่งเก็บน้้า
ห้วยปา่อ้อ 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า้ 
ก๊อดเจ็ดก้า หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อขุดลอกแหล่งน้้าไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดเปิดทางน้้าอ่าง 
น.ส.ร ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อขุดเปิดทางน้้าอ่าง 
น.ส.ร ในหมู่บ้าน 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกล้าหว้ย 
ก็อดป่าบอน หมู่ที ่๔  
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วย 
ก๊อดป่าบอน ล้าห้วยโล๊ะ
ไม้เติม 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อขุดเจาะบอ่บาดาล
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรหว้ยฮ้อม 
ห้วยโป่ง หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกฝายห้วย
โป่งและห้วยโป่ง หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าได้มากขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้การส่งน้้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกล้าหว้ย 
กิ่วนก หมู่ที่ ๑2 
 

เพื่อให้กักเก็บน้า้ได้มาก
ขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ห้วยตุ้ม หมู่ที่ ๑2 
 

เพื่อให้กักเก็บน้า้ได้มาก
ขึ้น 

ขุดลอกขนาด กวา้ง
เฉลี่ย 1.80-3.00 ม. 
ลึก0.60 ม. ยาว 
1,380 ม.  

- 92,7๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกห้วยบง 
หมู่ที่ ๑2 
 

เพื่อให้กักเก็บน้า้ได้มาก
ขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการเจาะบ่อน้า้บาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

เจาะบ่อน้า้บาดาล
เพื่อการเกษตร 
จ้านวน ๒ จุด 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกข้างถนน 
สาย ๑๑๕๒ หมู่ที ่๑4 
 

เพื่อให้กักเก็บน้า้ได้มาก
ขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกและทา้คัน
กั้นน้้าอ่างเก็บน้า้หว้ย
ขี้เหล็ก  หมู่ที่ ๑5 
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าได้มากยิ่งขึ้น 

ขุดลอกและทา้คันกั้น
น้้าอ่างเก็บน้้าห้วย
ขี้เหล็ก 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอก ปรับปรุง
คลองส่งน้้าอ่างเก็บน้้าห้วย
ขี้เหล็ก หมู่ที ่๑๕ 
 

เพื่อให้การส่งน้้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขุดลอก ปรับปรุง
คลองส่งน้้าอ่างเก็บ
น้้าห้วยขี้เหล็ก 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ห้วยร่องโจ้ บา้นหนองบัว 
หมู่ที่ 8  
 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

15๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกล้าหว้ย
โป่งปู๊ด บ้านทุ่งยั้งใหม ่
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้กักเก็บน้า้ได้มาก
ขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

312,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกห้วย 
ฮ่องต่ง  หมู่ที่ 1  
 

เพื่อขุดลอกหว้ยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าสายผาหินแตกและดง
ยาง  หมู่ที่ 2  

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอก จา้นวน 4 
จุด ยาวรวม 3,370 
ม. ขุดลึกจากเดิม
เฉลี่ย 0.20-0.50 ม. 

50,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอกล้าหว้ย 
ก็อดปู่แสน  หมู่ที่ 5  

เพื่อขุดลอกล้าห้วยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

 พื้นที่ 1,750 ตรม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
2,625 ลบ.ม. 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ห้วยร่องโจ้  หมู่ที่ 8  

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกล้าหว้ยหก  
หมู่ที่ 9  
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอก ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 16 
ม. ท้องล้าห้วยกว้าง 
8 ม.ยาวรวม 250 
ม. ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 
ม.  

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการขุดลอกห้วยปูแกง  
หมู่ที่ ๑1  
 

เพื่อขุดลอกหว้ยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอก ขนาดกวา้ง
เฉลี่ย 10 ม. ยาวรวม 
120 ม. ขุดลึกเฉลีย่ 
2.50 ม.  

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าอ่างเก็บน้้าห้วยขี้เหล็ก  
หมู่ที่ ๑5  
 

เพื่อขุดลอกคลองส่งน้้า
ให้สามารถกกัเก็บน้้าไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก ขนาด
ปากกว้าง 2.00 ม. 
ท้องคลองกว้าง 1.00 
ม. ยาว 800 ม. ขุดลึก
เฉลี่ย 0.60 ม. 

100,000 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

29 โครงการขุดลอกหนอง 
หน้าผา  หมู่ที่  2 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอก กว้าง 8.00 
ม. ยาว 55 ม. ขุดลึก
เฉลี่ย 3.00 ม. 

50,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกล้าหว้ย
ช้างเผือก  หมู่ที ่3 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

ขุดลอก กว้าง 2.50 
ม. ยาว 1,040 ม. 
ขุดลึก 1.00 ม. 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ร่องก้อม  หมู่ที่ 6  
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

ขุดลอก จา้นวน 3 
ช่วง จุดเร่ิมต้น ที่ดิน
นายนาค ไชยวุฒิ 
จุดสิ้นสุด ที่นา นาง
วรรณเพ็ญ ไชยอิ่นค้า 
 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

32 โครงการขุดลอกห้วยโป่ง 
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

ขุดลอก กว้าง 2.50 
ม. ยาว 1,040 ม. 
ขุดลึก 1.00 ม. 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการขุดลอกล้าหว้ย
ขี้เหล็ก หมู่ที ่10                                       
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าได้เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกกว้าง 3.00 -
10.00 ม. ยาว 820  
ม. ขุดลึก 1.00 – 
1.50 ม. 

- - 164,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ฮ่องติ้ว-ก็อดปา่ข่า  
หมู่ที่ 12 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอก จา้นวน 9 
ช่วง จุดเร่ิมต้น ที่ดิน
นายอุดม นิสสยั 
จุดสิ้นสุด ที่ดิน นาย
ดวงตา ใจวงค์ 

 

150,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

35 โครงการขุดลอกล้าหว้ย
ขี้เหล็ก  หมู่ที่ ๑๕ 
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

ขุดลอก จุดเร่ิมต้น 
ที่ดินนายสัน กันธิยะ 
จุดสิ้นสุด ที่นา นาง
ทิพย์วัลย์  วรรณา 

 

150,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

36 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ห้วยบา้น   หมู่ที ่2 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 980 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดรวมไม่น้อยกว่า 
1,960 ลบ.ม.  

- - - - 70,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

37 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
หลุมช้าง - ร่องตอง  
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดรวมไม่น้อยกว่า 
480 ลบ.ม.  

- - 10,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ไส้ไก่หน้าผาหินแตก  
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 1 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า  250 ลบ.
ม.  

- 10,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

39 โครงการขุดลอกหนอง 
หน้าผาหินแตก หมู่ที ่2 
 

เพื่อขุดลอกหนองให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 1 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 
ยาว 500 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า  250 ลบ.ม.  

- 10,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

40 โครงการขุดลอกห้วยโล๊ะ 
ไม้เติม หมู่ที่ 4 
 
 
 

เพื่อขุดลอกหว้ยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 6 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 
2,200 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 13,200 ลบ.
ม. โดยดินที่ขุดขึ้นมา
น้ามาปรับแต่งโดยรอบ 

- - - - 510,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้า้ห้วยทรายขาว 
ถึง ห้วยทุ่งโจ้  หมู่ที่ 13 
 

เพื่อขุดลอกหว้ยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกจ้านวน 2 ช่วง 
ยาวรวม 865.00 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 
5,880.00 ลบ.ม. โดย
ดินที่ขุดขึ้นมาน้ามา
ปรับแต่งโดยรอบ 

 - 250,000- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
(แก้ไข
ปีงบประมาณ
จาก 61 เป็น 
63) ครั้งที่ 
2/2562  

42 โครงการขุดลอกล้าหว้ยสา้น 
หมู่ที่ 15 
 
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 760  
ม. หรือมีปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 760 
ลบ.ม.  

- 28,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการขุดลอกล้าหว้ย
ขี้เหล็กใต้อ่างเก็บน้้าหว้ย
ขี้เหล็ก หมู่ที ่15 
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 1,295 
ม. หรือมีปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 
1,295 ลบ.ม.  

- 49,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

44 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
หนองข่า หมู่ที ่13 
 
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
0.50-0.70 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.70 ม. 
ยาว 3,000 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 1,080 ลบ.
ม. 

- 40,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

45 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
สายโป่งปู๊ด  หมู่ที่ 13 
 
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
0.50-0.70 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.70 ม. 
ยาว 2,000 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 720 ลบ.ม. 

- 20,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

46 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
กลางบ้าน หมู่ที่ 2  
 

เพื่อสามารถกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
2.00-2.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 1,125 ลบ.
ม.  

- - 42,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

47 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า
เพื่อการเกษตรสายห้วยบา้น 
๑-๒-๓ หมู่ที่ ๓  
 

เพื่อสามารถกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกจ้านวน 3 ช่วง 
กว้างเฉลี่ย 1.10 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
1,440 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 792 ลบ.ม.  

- 29,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการขุดลอกล้าหว้ย 
กิ่วนก  หมู่ที่ ๔  

เพื่อสามารถกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 6 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 
1,200 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 7,200 ลบ.
ม.  

- 280,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

49 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า้
ห้วยตุ้ม หมู่ที่ 6 
 

เพื่อสามารถกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอก จา้นวน 2 
ช่วง ช่วงที่ 1 พื้นที่ 
1,600 ตร.ม. ขุดลึก
เฉลี่ย 1.80 ม. ชว่งที่ 
2 ยาวรวม 725 ม. 
ขุดกว้างเฉลี่ย 2.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า้
ห้วยยาง  หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อขุดลอกอา่งห้วยยาง
เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก ความยาวรวม 
630 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
1,173 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

51 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
สบร่อง - ห้วยบ ่  
หมู่ที่ ๒  

  - 71,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอกห้วย 
กิ่วอาน  หมู่ที่ 3  
 

เพื่อขุดลอกหว้ยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอก ความยาวรวม 
630 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
1,173 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. 

- 
 

- - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการขุดลอกล้าหว้ย   
ก็อดป่าออ้  หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อสามารถกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
5.00-11.00 ม. ลกึ
0.60 ม. ยาว 900 ม. 
จุดเร่ิมต้น ที่นานางศรี
มูล บุญศิริ จุดสิ้นสุด ที่
นานายจ้านงค์  ค้ามูล 

- 184,000 - -  ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าโล๊ะป่าตุ้ม  หมู่ที่ ๔  

เพื่อสามารถกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.70 ม. ยาว 3,000 
ม. หรือมีปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 
2,520 ลบ.ม.  

- - - 90,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกล้าน้้า 
ห้วยบง หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อขุดลอกล้าน้า้ห้วย
บงให้สามารถกักเกบ็น้้า
ไว้ใช้ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. ยาว 
1,000 ม.  

- - 165,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอกล้าหว้ยโป่ง 
หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

ขุดลอกกว้าง 4.00 – 
8.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. ยาว 1,330 
ม. หรือมีปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 
3,240 ลบ.ม.  

- - 103,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกล้าหว้ย 
ป่าเฮ้ีย  หมู่ที่ 9  
 

เพื่อขุดลอกล้าห้วยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอก ความยาว
รวม 630 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 1,173 ลบ.
ม. พร้อมวางท่อ 
คสล. 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการขุดลอกร่องน้้า 
ทุ่งมน หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่อขุดลอกร่องน้้าให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
2.00-3.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
1,000  ม. หรอืมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 1,750 ลบ.
ม.  

- - - - 66,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

59 โครงการขุดลอกร่องเสือเต้น 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าได้มากขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. ยาว 741 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 
8,757 ลบ.ม.  

- - 254,800 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
(แก้ไข
งบประมาณจาก 
62 เป็น 63) 
ครั้งที่ 1/2562 

60 โครงการขุดลอกคลองหน้า
ฝายล้าน้้าแม่ต๊ากนอ้ย  
หมู่ที่ 11  

เพื่อสามารถกกัเก็บน้้า
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 6 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 
1,200 ม.  

- - 280,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการขุดลอกเขื่อนหว้ย
ปูแกง  หมู่ที่ ๑3 
 

เพื่อขุดลอกหว้ยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

 ขุดลอก ความยาวรวม 
630 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
1,173 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

62 โครงการขุดลอกห้วยฮ่องแจ ่
หมู่ที่ ๑4 
 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

 ขุดลอก กวา้งเฉลี่ย 
1.50 ม. ยาวรวม
1,680 ม. ขุดลึก
เฉลี่ย 1.00 ม. 

 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

63 โครงการขุดลอกล้าน้้า 
ห้วยบง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อขุดลอกล้าน้า้ให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

 ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 3 
ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 
1,000 ม. 

- - -160,000  - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
(แก้ไข
ปีงบประมาณ
จาก 64 เป็น 
63)ครั้งที่ 
2/2562 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการขุดลอกล้าหว้ยโป่ง  
หมู่ที่ ๑5  
 

เพื่อขุดลอกหว้ยให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้าง 4.00 -  
10.00 ม. ลึก 1.50 – 
2.00 ม. ยาว 1,100 
ม. หรือมีปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 
58,200 ลบ.ม.  

- - 168,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

65 โครงการขยายหนองหน้า
ผาหินแตก  หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้สามารถ
กักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

 ขยายหนองหน้าผาหิน
แตกเพื่อเพิ่มพื้นทีก่ัก
เก็บน้้า 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

66 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ห้วยตุ้ม  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
2.00-3.00 ม. ลึก
0.60 ม. ยาว 830 ม.  

- 67,400 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

67 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ห้วยตุ้ม  หมู่ที่ 14 
 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
2.00-3.00 ม. ลึก
0.60 ม. ยาว 480 ม.  

- 39,400 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

68 โครงการขุดลอกห้วยกิว่นก 
(แยกซ้าย) หมู่ที่ 8 
 

เพื่อขุดลอกล้าเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

 ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 3 
ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 
1,000 ม. 

- 150,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

                             1,912,000     1,670,500     1,986,800    1,950,000    2,246,000 
 
 
 
 
 

-111- 
 
 
 
 



 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านหัตถกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

กลุ่มพัฒนาสตรีและ
กลุ่มอาชีพในเขตต้าบล
ผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความ
เข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านคหกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

กลุ่มพัฒนาสตรีและ
กลุ่มอาชีพในเขตต้าบล
ผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความ
เข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านปศุสัตว์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

กลุ่มพัฒนาสตรีและ
กลุ่มอาชีพในเขตต้าบล
ผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความ
เข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและกลุ่มพัฒนาสตรี 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
กลุ่มพัฒนาสตรี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความ
เข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มยาดมสมุนไพร หมู่ที ่8 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

กลุ่มยาดมสมุนไพรใน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์ และมี
รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
หมู่ที่ 14 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

กลุ่มอาชีพในหมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์ และมี
รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                     115,000      115,000      115,000       115,000      115,000                                                              
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   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวแม่ออกรู หมู่ที ่๑   
 

เพื่อปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแม่
ออกร ู

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบผาหินแตก หมู่ที ่2   
 

เพื่อปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบผา
หินแตก 

- - 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ผาบ่ม หมู่ที ่8   
 

เพื่อปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ผาบ่ม - - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้้าหว้ยปา่กลว้ย 
หมู่ที่ ๕ หมู่ที ่๑๔ 

เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้้าห้วยปา่กล้วย 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

กองช่าง 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวต้าบล
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

6 โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวร่องกลางดง  
หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของต้าบล 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ร่องกลางดง 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวสระเก็บน้้า     
จ้าป่าเฮีย้  หมู่ที ่7 

เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของต้าบลผา
งาม 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
สระเก็บน้้าจ้าป่าเหี้ย 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวรอยพระ
พุทธบาท  หมู่ที ่9   

เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของต้าบลผา
งาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวรอยพระพุทธ
บาท 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต้าบล ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

กองช่าง 

                                                                                                        20,000        220,000     1,420,000        20,000        620,000                                                              

-113- 



 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
สายต่งหล่าย หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงบ่อขยะให้
สามารถรองรับปริมาณ
ขยะที่เพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงบ่อขยะ
สายต่งหล่าย 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพื่อบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ - 15 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยดีขึ้น 

กองช่าง 
ส้านักงานปลัด 

                                                                                                     1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,700,000    1,500,000                                                              
                                                                                             
 
 
 

   แผนงานสาธารณสุข 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัวธิี
ก้าจัดขยะให้ถกูวธิ ี

ประชาสัมพันธ ์อบรม
ให้ประชาชนรู้จักวิธี
ก้าจัดขยะที่ถกูต้อง 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 มีการ
คัดแยกขยะ 

ประชาชนรู้จักวิธกีาร
ก้าจัดขยะที่ถกูต้อง 
 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                        50,000        50,000         50,000        50,000         50,000                                                              
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   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเรียงหินเหมือง
กลาง ข้างบ้านนายศรายุทธ  
หมื่นค้า หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่งล้า
เหมือง 

เรียงหินเหมืองกลาง 
ข้างบ้านนายศรายุทธ  
หมื่นค้า 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในด้านการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนและเยาวชน
ในพื้นที่  60  คน 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

ร้อยละ 60 
ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการ “รักน้้า รกัป่า  
รักแผ่นดิน”   

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในด้านการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนและเยาวชน
ในพื้นที่  60  คน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

ร้อยละ 70 มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

สามารถป้องกันไฟปา่
ได้ 

ส้านักงานปลัด 

4 โครงการเรียงหินกันตลิ่ง 
หน้าบ้านนายบุญเรือง 
พิงค์ชัย  หมู่ที่ 7  

เพื่อป้องกันตลิ่งพังจาก
น้้ากัดเซาะ 

เรียงหินกันตลิ่ง หน้า
บ้านนายบุญเรือง พิงค์
ชัย 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการเรียงหินรอบ 
สระน้้าหนองบัว หมู่ที่ 8  
 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง 

เรียงหินรอบสระน้้า
หนองบัว  

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

                                                                                                      35,000        35,000       235,000       235,000      235,000                                                              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกระจกมอง
โค้งทางแยกซอย ๔ ถึง 
ซอย ๕ หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ติดต้ังกระจกมองโค้งทาง
แยกซอย ๔ ถึง ซอย ๕ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อเฝ้าระวังปัญหา      
ยาเสพติด อุบัติเหต ุ
และ 
อาชญากรรม 

ติดต้ังกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกระจกมอง
โค้ง  แยกซอย ๔,๕ 
หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ติดต้ังกระจกมองโค้ง  
แยกซอย ๔,๕ 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งกล้อง  
โทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อเฝ้าระวังปัญหา      
ยาเสพติด อุบัติเหต ุ
และ 
อาชญากรรม 

ติดต้ังกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการจัดท้าแนวกันไฟ
รอบถ้้าพระผางาม  
หมู่ที่ 9  
 

เพื่อท้าแนวกันไฟ
ป้องกันปัญหาไฟป่า 

แนวกันไฟขนาดกวา้ง 6 
ม. ยาว 3,100 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
18,600 ตร.ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งกระจกมอง
โค้ง หมู่ที่ ๙ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ติดต้ังกระจกมองโค้ง - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดท้าแนวกันไฟ
ป่าชุมชน หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อป้องกันไฟป่า จัดท้าแนวกันไฟป่า
ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งกระจกมอง
โค้ง หมู่ที่ ๑๔ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ติดต้ังกระจกมองโค้ง - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อลดอุบัติเหตุแล
ความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนต้าบลผางาม 
 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงร้อยละ 60 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ส้านักงานปลัด 

10 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพื่อป้องกันไฟป่า ต้าบลผางาม 10,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
60 ตื่นตัว 

ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาไฟป่า 

ส้านักงานปลัด 

11 โครงการติดตั้งกล้อง 
โทรทัศนว์งจรปิดทั่วหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด  อุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

ติดต้ังกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด ทั่วหมูบ่้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 
ที่ท้าการ อบต.ผางาม 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ของที่ท้าการ อบต. 
ผางาม  

ติดต้ังระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) 

2๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ที่ท้าการ อบต.   มี
ความปลอดภยัจาก
การสูญเสียทรัพย์สิน 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                    620,000        20,000       920,000       220,000      620,000                                                              
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   แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริมนม 
 

เพื่อพัฒนาการ
เจริญเติบโตของเด็กใน
ต้าบล 

ระดับประถมศึกษา๕ 
แห่ง ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จ้านวน ๒  
แห่ง 

๑,150,๐๐๐ ๑,150,๐๐๐ ๑,192,๐๐๐ ๑,192,๐๐๐ ๑,192,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับประทานอาหาร
เสริมนม 

เด็กนักเรียนในต้าบล
มีอาหารเสริมนมที่มี
คุณภาพอยา่งถ้วน
หน้าเป็นธรรม  

กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อส่งเสริมการสืบทอด
ประเพณีบรรพชา
อุปสมบทและได้ศึกษา
หลักธรรมเพื่อน้าไป
ประยุกต์ใช ้

เด็กและเยาวชนต้าบล
ผางาม จ้านวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่บรรพชา 

เยาวชน ประชาชน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
หลักธรรม 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการหนูน้อยฟันสวย
และสุขภาพด ี

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักษา
ฟันสวยและสุขภาพด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.ผางาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของเด็ก
ได้รับความรู้ 

เด็กมีฟันสวยและ
สุขภาพดีมากขึ้น 

กองการศึกษา 

4 โครงการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในเด็ก 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในเด็ก 

เด็กและผู้ปกครองใน
เขต อบต.ผางาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ 

มีความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในเด็ก 

กองการศึกษา 

5 โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 
EQ-IQ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดู
เด็กให้มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๒ แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 มีความ
พึงพอใจ 

ผู้ปกครองและผู้เลี้ยง
ดูเด็กมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 
 

กองการศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๒ แห่ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของเด็ก
ได้รับความรู้ 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
แกนน้าเด็กและเยาวชน
ต้าบลผางาม 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
แกนน้าเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลผางาม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ของเด็ก
ได้รับความรู้ 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

-118- 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพ่อแม่สร้างสรรค์
แกนน้าวัยรุ่นร่วมใจ 

เพื่อให้ผู้ปกครองและ
เด็กมีกิจกรรมร่วมกัน 

ผู้ปกครองและเด็กใน
พื้นที่ต้าบลผางาม 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 60 มีความ
พึงพอใจ 

ผู้ปกครองและเด็กมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
 -ค่าอาหารกลางวัน 
 -ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนและวัสดุ
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๒ แห่ง 

766,500 766,500 766,500 766,500 766,500 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่ม เป้าหมายได้รับ
ประโยชน ์

มีค่าอาหารกลางวัน
และค่าจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนและ
วัสดุการศึกษา 

กองการศึกษา 

10 โครงการที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอา่น  
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีที่
อ่านหนังสือ 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลผางาม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนชว่งปิดภาค
เรียน 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ต้าบลผางาม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

เด็กและเยาวชนได้
พัฒนาตนเองมากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารกลางวัน 
อย่างทั่วถึงและถูกหลกั
ทางด้านโภชนาการ 

นักเรียนในเขตพื้นที่
ต้าบลผางาม 

1,920,๐๐๐ 1,920,๐๐๐ 2,028,๐๐๐ 2,050,๐๐๐ 2,050,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอ
ครบถ้วน  

กองการศึกษา 
-ร.ร.บ้านป่าบง 
-ร.ร.บ้านร่องห้า 
-ร.ร.ดงมะตื๋น
เนินสยามวิทยา 
-ร.ร.บ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยา 
-ร.ร.บ้านหนอง
บัวผาบ่ม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการจ้างครูสอนระดับ
ปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั นักเรียน ร.ร.บ้านร่องห้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา 

กองการศึกษา 
-ร.ร.บ้านร่องห้า 

14 โครงการพัฒนาทักษะชวีิต
สู่โลกยุค 4.0 

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาทักษะชวีิตสูโ่ลก
ยุค 4.0 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองบัวผาบ่ม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

กองการศึกษา 
 -ร.ร.บ้านหนองบัว

ผาบ่ม 

15 โครงการค่ายทักษะภาษาจีน เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
ค่ายทักษะภาษาจีน 

นักเรียน ร.ร.ดงมะตื๋น
เนินสยามวิทยา 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนมีทักษะ
ภาษาจีนดีขึ้น 

กองการศึกษา 
-ร.ร.ดงมะตื๋น
เนินสยามวิทยา 

16 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
นาฏศิลป์ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
นาฏศิลป์ท้องถิ่น 

นักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

กองการศึกษา 
-ร.ร.บ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยา 

17 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ป่าบง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

กองการศึกษา 
-ร.ร.บ้านป่าบง 

18 โครงการแหล่งเรียนรู้เสริม
อาชีพส่งเสริมศักยภาพโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
แหล่งเรียนรู้เสริมอาชีพ
ส่งเสริมศักยภาพโดยใช้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นตาม
แนววิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียน ร.ร.ดอนศิลา
ผางามวิทยาคม 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

 กองการศึกษา 
-ร.ร.ดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน ร.ร.บ้านร่อง
ห้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

กองการศึกษา 
-ร.ร.บ้านร่องห้า 

20 โครงการพัฒนาทักษะชวีิต
สู่ศตวรรษที่ 21 

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาทักษะชวีิตสู่
ศตวรรษที่ 21 

นักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยา 

  20,000     20,000     20,000     20,000  ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

กองการศึกษา/
ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝาย
วิทยา 

21 โครงการเกษตรตามรอย
พ่อสู่วิถีชวีิตที่พอเพยีง 

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
เกษตรตามรอยพ่อสูว่ิถี
ชีวิตที่พอเพียง 

นักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยา 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60ของ
นักเรียนมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

กองการศึกษา 
-ร.ร.บ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยา 

22 โครงการไลฟ์สไตล์สร้าง
นิสัยห่างไกลสิ่งเสพติด 

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมโครงการ
ไลฟ์สไตล์สร้างนิสัย
ห่างไกลสิ่งเสพติด 

นักเรียน ร.ร.ดอนศิลา
ผางามวิทยาคม 

-  20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

นักเรียนได้รับความรู้
จากกจิกรรม 

 กองการศึกษา 
-ร.ร.ดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 

                                                                                                  4,076,500    4,216,500   4,366,500   4,388,500   4,388,500            
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   แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

๑๕ หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สุนัขและแมวร้อยละ 
80 ได้รับวัคซีน 

ไม่มีคน สุนัข แมว 
ป่วยตายด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส้านักงานปลัด  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 
 

-เพื่อส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียน 
-เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

สัตว์เล้ียงในเขตพื้นที่
ต้าบลผางาม 

40,000  40,000  83,000  85,000  85,000  ร้อยละ 80 
มีการด้าเนินการ 

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการผ่าตัด-ท้าหมัน 
เพื่อลดจ้านวนสุนัขและ
แมว 
 

เพื่อลดจ้านวนสุนัขและ
แมว 

สุนัขและแมว ในต้าบล
ผางาม 
 

- 10,000  10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ
จ้านวนสุนัขและแมว
ลดลง 

อัตราการเกิดของ
จ้านวนสุนัขและแมว
ลดลง 

ส้านักงานปลัด 

4 โครงการพ่นหมอกควัน เพื่อก้าจัดและท้าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
และป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลผางาม 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 60 ของ
จ้านวนผู้ติดเช้ือ
ไข้เลือดออกลดลง 

จ้านวนผู้ติดเช้ือ
ไข้เลือดออกลดลง 

ส้านักงานปลัด 

5 โครงการครัวสะอาด
อาหารปลอดภัยใส่ใจคัด
แยกขยะ 

เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ประกอบอาหารงาน
เล้ียงในหมู่บ้าน 

ประชาชนต้าบลผางาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม เป้าหมายมี
การด้าเนินการ  

มีการประกอบอาหาร
สะอาดปลอดภัย 
 

ส้านักงานปลัด 
-สปสช. 

6 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
 

เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

ประชาชน  ทีอ่ยู่ในกลุ่ม
เส่ียงหมู่ที่ 1 - 15  

97,500  97,500  97,500  97,500  97,500  ร้อยละ 80 
มีการด้าเนินการ 

ยอดผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมลดลง 

ส้านักงานปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 1 – 15) 
หมู่บ้านละ 
6,500 บาท 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

แม่และเด็กในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 1 - 15 

97,500  97,500  97,500  97,500  97,500  ร้อยละ 80 
มีการด้าเนินการ 

แม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยดขีึ้น 

ส้านักงานปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 1 – 15) 
หมู่บ้านละ 
6,500 บาท 

8 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
 

เพื่อควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ประชาชนทุกครัวเรือน
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - 
15 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 80 
มีการด้าเนินการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 1 – 15) 
หมู่บ้านละ 
6,500 บาท 

9 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 
 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 
 

ประชาชนต้าบลผางาม - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

ส้านักงานปลัด 
-สปสช. 

                                                                                                     450,000     680,000      723,000      725,000      725,000                                                              
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   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวตามรอยพ่อใช้
ชีวิตอยา่งพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมประชาชนมี
ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

ประชาชนต้าบลผางาม 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 60 
มีความรู้ความเข้าใจ 

ประชาชนน้าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด้ารงชีวิต 

ส้านักงานปลัด 

2 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี ผู้ติดเชื้อ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตต้าบล
ผางาม 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กลุ่มสตรี  ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเช้ือในเขต
ต้าบลผางาม 

15,๐๐๐ 
 

 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 60 
มีความรู้ความเข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ , ผูพ้ิการใน
พื้นที่ต้าบลผางาม 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายมีรายได ้

ผู้สูงอายุและผู้พกิารใน
เขตต้าบลผางาม 

15,๐๐๐ 
 

 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 60 
มีความรู้ความเข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

4 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี
การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ฝึกอบรมให้ความรู้
บทบาทสตรีและการ
สร้างความเข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีในเขต อบต. 
ผางาม 

15,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ 

สตรีรู้และเข้าใจ
บทบาทตนเอง 

ส้านักงานปลัด 

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่อส่งเสริมการด้าเนิน
กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ อบต.ผางาม   

ประชาชนต้าบลผางาม 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

ส้านักงานปลัด 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
,ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต้าบล
ผางาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ติดเช้ือเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ติดเช้ือเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ต้าบลผางาม 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

7 อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลา
ผางามวิทยาคมตาม
โครงการ TO BE NO.1 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

นักเรียน ร.ร.ดอนศิลา
ผางามวิทยาคม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70ของ
จ้านวนนกัเรียนที่เข้า
ร่วมพึงพอใจ 

นักเรียนห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 
-ร.ร.ดอนศิลาผา

งามวิทยาคม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระดับ
อ้าเภอ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ผู้น้าในต้าบลผางาม 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

-มีการแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม 

ส้านักงานปลัด 
-ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
เวียงชัย 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุต้าบลผางาม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุในพื้นที ่  85,000  85,000  85,000  85,000  85,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

- ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส้านักงานปลัด 
-สปสช. 

10 โครงการตรวจสุขภาพและ
คัดกรองโรคของผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้กับผู้สูงอาย ุ

ตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 60 
ได้รับการตรวจ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงและอายยุืน
มากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
-สปสช. 

11 โครงการติดตามตรวจ
เยี่ยมผู้ติดเช้ือที่บ้าน 

เพื่อแนะน้าวิธกีารดูแล
รักษาสุขภาพ 

ผู้ติดเช้ือต้าบลผางาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ติดเช้ือร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

ผู้ติดเช้ือสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

ส้านักงานปลัด 
-สปสช. 

12 โครงการอาสาสมัครดูแล 
ผู้พิการ  

เพื่อเยี่ยมให้การแนะนา้ 
ท้ากายภาพบ้าบัด 

ผู้พิการในต้าบลผางาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
เป้าหมายมีความพึง
พอใจ 

- ผูพ้ิการมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส้านักงานปลัด 
-สปสช. 

13 โครงการอบรมส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจในโรค
เอดส์ในชุมชน 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจและยอมผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

ประชาชนต้าบลผางาม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

-มีสังคมที่เอื้ออาทร
ซ่ึงกันและกัน 

ส้านักงานปลัด 
-สปสช. 

                                                                                                    350,000      365,000      365,000      365,000      365,000               
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   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้าบลผางาม 

เพื่อการออกกา้ลังกาย
และป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ต้าบลผางาม 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ 60  
พึงพอใจ 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผางามเกมส ์

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านรา่งกาย
และความเคลื่อนไหว 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ผางาม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ 60  
พึงพอใจ 

เด็กมีร่างกายแข็งแรง  กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาวัฒนธรรมต้าบลผางาม 

 เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งาม 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.ผางาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 60  
พึงพอใจ 

มีการสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 

4 โครงการสืบสานประเพณี
แปดเป็ง 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่นต้าบลผางามให้
สืบทอดต่อไป 

ประชาชน, เด็กและ
เยาวชนต้าบลผางาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 60  
พึงพอใจ 

ประชาชนและ
เยาวชนต้าบลผางาม
ได้ร่วมกันท้าบุญ
ประกอบพธิีทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา/
สภาวัฒนธรรม
ต้าบล 

5 โครงการสืบสานประเพณี
รดน้้าด้าหัวผู้สูงอาย ุ

-เพื่อส่งเสริมความ
อบอุ่นในครอบครัวและ
ท้าให้ผู้สูงอายุมีความ
ภูมิใจที่ลูกหลานเห็นถึง
ความส้าคัญของ
ผู้สูงอาย ุ
-เพื่ออนุรักษแ์ละสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีรดน้้าด้าหัวให้
สืบทอดต่อไป 

-เยาวชน ประชาชนและ
ผู้สูงอายุทุกคนและ
ชุมชนทุกชุมชนในเขต
พื้นที่ต้าบลผางาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนได้อนุรักษ์และ
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีรดน้้าด้าหัว
ให้สืบทอดต่อไป 

กองการศึกษา/
สภาวัฒนธรรม

ต้าบล 

6 
 

โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชน
ต้าบลผางาม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลผางาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนได้อนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม 
อีสาน ล้านนา 

กองการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอุ้ยสอนหลาน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลผางาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

8 โครงการปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาติ 

เพื่อปกป้องสถาบัน ชาต ิ
ศาสนา ระมหากษัตริย ์

ประชาชนและเยาวชน
ในต้าบลผางาม 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

ส้านักงานปลัด 

9 โครงการส่งเสริมท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต้าบลผางาม 

เพื่อส่งเสริมท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนต้าบลผางาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 60  
พึงพอใจ 

ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ได้รับการส่งเสริมท้านุ
บ้ารุง 

กองการศึกษา 

10 โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อแข่งขันกีฬาในกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ต้าบลผางาม 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต
ที่ดีและร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

11 โครงการส่งเสริมท้านุบ้ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้าบลผางาม 

เพื่อส่งเสริมท้านุบ้ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลผางาม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษา 

12 โครงการอุดหนุนจัด
กิจกรรมวันส้าคัญของชาติ 
และกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันของชาติและ
ศาสนา 

จัดกิจกรรมวันสา้คัญ ณ 
ที่ท้าการอา้เภอเวยีงชัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนตระหนัก
และเห็นความส้าคัญ
ของสถาบันชาติ และ
ศาสนา 
 

ส้านักงานปลัด 
-ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
เวียงชัย 

                                                                                                    395,000      445,000      445,000      445,000      445,000                                                              
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น 
วินัย สร้างธรรมาภิบาลแก ่
บุคลากร 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น้าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนา 

น้าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส้านักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

ครูและผู้ดูแลเด็ก ของ 
อบต.ผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนา 

น้าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “สื่อการ
เรียนรู้ส้าหรับครูปฐมวัย” 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

ครูและผู้ดูแลเด็ก ของ 
อบต.ผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนา 

น้าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

4 โครงการให้ความรู้
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

เพื่อให้ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง 
 

13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

13,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
คณะกรรมการฯได้รับ
ความรู้ 

มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

กองคลัง 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการจัดท้าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลภาษ ี

ระบบฐานข้อมูลภาษ ี 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 ของข้อมูล
เป็นปัจจุบัน 

สามารถจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 

6 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อส้ารวจความพึง
พอใจ 

ส้ารวจความพึงพอใจ 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 60 มีความพึง
พอใจ 

ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ส้านักงานปลัด 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ด้าเนินกิจกรรม 5 ส. 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 60 มีความเป็น
ระเบียบ 

การท้างานมีระบบ
ระเบียบการมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลผางาม 

เพิ่มขีดความสามารถ
องค์กร 

การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 60 มีความเป็น
ระเบียบ 

การท้างานมีระบบ
ระเบียบการมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

9 โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน 

บริการประชาชนทกุ
หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
บริการอยา่งดี 
 

ส้านักงานปลัด 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  
งานรัฐพิธีและพธิีทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ส้านึกในวันส้าคัญ และ
งานรัฐพิธีต่าง ๆของ
ชาติ 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันส้าคัญของ
ชาติ 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 60 มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีจิตส้านกึ
ในวันส้าคัญ งานรัฐ
พิธี ของชาต ิ

กองการศึกษา 

11 โครงการ การวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชนและวางผังชุมชน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชนและ
วางผังชุมชน 

ประชาชนต้าบลผางาม 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 60 มีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการวางและปรับ 
ปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชนและวางผัง
ชุมชน 

กองช่าง 

12 โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชกิ
สภาท้องถิ่น 
 

การเลือกตั้งทั่วไปและ
การเลือกตั้งซ่อม 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 100 สามารถ
ด้าเนิน การเลือกตั้งตาม
กฎหมาย 

ด้าเนินการเลือกตั้ง
ตามกฎหมาย 

ส้านักงานปลัด 

13 โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลผางาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน 
 

ส้านักงาน  อบต. 5,000 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจ 

อินเตอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลผา
งามมีประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

บุคลากรของ อบต.ผา
งาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ 60 ของ
บุคลากร อบต.ผา
งามมีความรู้ความ
เข้าใจ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 

15 โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป 

เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป ตามที่
กฎหมายกา้หนด 

การเลือกตั้งทั่วไปและ
การเลือกตั้งซ่อม 

- 
 

500,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 100 
สามารถด้าเนิน การ
เลือกตั้งตามกฎหมาย 

ด้าเนินการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย 

ส้านักงานปลัด 

16 ค่าใช้จ่ายการส้ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อส้ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผลส้ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- 13,000 13,000 13,000 13,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 
 

ผลการส้ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการอยู่
ในระดับที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

17 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ในพื้นที่
อ้าเภอเวยีงชัย  

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
และขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งในด้านสา
ธารณภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
โรคติดตอ่หรอืโรคระบาด
ในท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นที่
อ้าเภอเวยีงชัย 
 

40,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
จ้านวน 1 แห่ง 

อปท.ในพืน้ทีอ่้าเภอ 
เวียงชัย มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท. (ระดับ
อ้าเภอ) ที่มกีฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการและ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ช่วย เหลือประชาชนทั้งใน 
ด้านสาธารณภัย  
การส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตโรคติดตอ่
หรือโรคระบาดในทอ้งถิน่ 

ส้านักงานปลัด 
 -อปท. ในเขต

พื้นที่อ้าเภอเวียง
ชัย 

18 โครงการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรมแก่
บุคลากร 

เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น้าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนา 

น้าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                    878,000    1,391,000    891,000     891,000      891,000                                                              
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   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัต่าง ๆ 

สมาชิก อปพร.ผู้น้า
ชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 มีความ
พร้อม 

มีความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                       20,000       20,000        20,000       20,000        20,000                                                              
 
 
 
 
   แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.ผางาม 

เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉกุเฉิน 

การช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินในพื้นที่และนอก
พื้นที่เมื่อมีการร้องขอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 60 มี
ความพึงพอใจ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉกุเฉินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                       20,000       20,000        20,000       20,000        20,000                                                              
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   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชุมประชาคม
ทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนาสี่ปีระดับต้าบล 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนา  

ประชาชนในพื้นที่ต้าบล
ผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจ 

การพัฒนามีทิศทาง
และแนวทางการ
พัฒนาที่ดี 

ส้านักงานปลัด 

2 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท้าแผน
ชุมชน 

เพื่อจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท้าแผน
ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ต้าบล
ผางาม 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจ 
 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการจัดท้า
แผนชุมชนมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกบัการจัดท้าและ
ประสานแผนพัฒนาใน
ระดับต้าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดท้าและประสาน
แผนพัฒนาในระดับ
ต้าบล 

ประชาชนในพื้นที่ต้าบล
ผางาม 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจ 
 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการจัดท้า
แผนและประสาน
แผนมากขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                      15,000       30,000       45,000        45,000        45,000                                                              
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   แผนงานงบกลาง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
  

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
 

สมาชิกกองทุน 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

มีการจัดสวัสดิการ
ชุมชนให้คนในชุมชน 

ส้านักงานปลัด 

2 เงินสมทบเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  
 

เพื่อสมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนท้องถิ่น 

สมาชิกกองทุน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 

มีการจัดสวัสดิการ
ชุมชนให้คนในชุมชน 

ส้านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.
ผางาม 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 100 
ได้รับเบี้ยอย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ 
อบต.ผางามได้รับเบี้ย 

ส้านักงานปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยัง
ชีพ ผู้พิการ 

ผู้พิการในพื้นที่ อบต.  
ผางาม 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ผู้พิการร้อยละ 100 
ได้รับเบี้ยอย่างทั่วถึง 

ผู้พิการในพื้นที่ อบต.
ผางามได้รับเบี้ย 

ส้านักงานปลัด 

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ 
อบต.ผางาม 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 
100 ได้รับเบี้ยอยา่ง
ทั่วถึง 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ 
อบต.ผางามได้รับเบี้ย 

ส้านักงานปลัด 

                                                                                                  17,490,000 17,490,000 17,490,000 17,490,000 17,490,000                                                              
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