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ค าน า 
 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548    
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวปฏิบัติตามแนวทางการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) ในการนี้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า และประชาคมระดับต าบล ได้พิจารณามีมติเห็นชอบในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562             
ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า พิจารณาแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2562 
 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าก่อด า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลต าบลป่าก่อด า จะได้น า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลป่าก่อด า ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ของ  เทศบาลต าบลป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 
------------------------------------ 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ส านักงาน ตั้งอยู่เลขท่ี 333 หมู่ที่ 8 ต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านปุายาง หมู่ที่ 6 ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต ้ ติดต่อกับล าน้ าห้วยส้าน หมู่ที่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลปุาอ้อดอนชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 โดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มีอุณหภูมิสูงสุด 37 
องศาเซลเซียส ต่ าสุด 8.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 24.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1 ,500 
มม. ต่อปี 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 โดยทั่วไปในพ้ืนที่จะเป็นลักษะ ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะส าหรับการปลูกข้าว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีสายน้ าหลักคือ แม่น้ าลาว , ล าน้ าห้วยส้าน 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 อยู่ในเขต หมู่ที่ 8 บ้านปุาก่อด าใต้ และหมู่ท่ี 12 และบ้านปุาก่อด าใหม่   
2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 ประกอบด้วย 7 ชุมชน คือ 
 1. ชุมชนบ้านปงปุาสัก  หมู่ที่ 2  ต าบลปุาก่อด าบางส่วน 
 2. ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ที่ 3  ต าบลปุาก่อด าบางส่วน 
 3. ชุมชนบ้านปากกอง  หมู่ที่ 7  ต าบลปุาก่อด า 
 4. ชุมชนบ้านปุาก่อด าใต้ หมู่ที่ 8  ต าบลปุาก่อด า 
 5. ชุมชนบ้านปุาก่อเหนือ หมู่ที่ 9  ต าบลปุาก่อด า 
 6. ชุมชนบ้านปุาก่อด า  หมู่ที่ 10 ต าบลปุาก่อด า 
 7. ชุมชนบ้านปุาก่อด าใหม่ หมู่ที่ 12 ต าบลปุาก่อด า 
 2.2 การเลือกตั้ง 
 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) จ านวน  3,643  คน 
 2. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา   จ านวน  2  เขตเลือกตั้ง 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3- 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ชาย 2,068 2,072 2,046 2,052 
หญิง 2,217 2,229 2,214 2,226 
รวม 4,285 4,301 4,260 4,278 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0 – 10 ปี 185 180 365 
11 – 20 ปี 201 167 368 
21 – 30 ปี 296 306 602 
31 – 40 ปี 295 289 584 
41 – 50 ปี 299 326 625 
51 – 60 ปี 365 451 816 
61 - 70 ปี 257 328 585 
71 – 80 ปี 109 97 206 
81 – 90 ปี 41 73 114 
91 ปีขึ้นไป 4 9 13 

รวม 2,052 2,226 4,278 
 ***หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 มีสถานศึกษารวม 3 แห่ง โดยแยกเป็นสถาบันทางการศึกษาสังกัดต่างๆ รวม 3 สังกัดดังนี้ 

ล าดับ สังกัด จ านวน (แห่ง) 
1 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

- โรงเรียนเทศบาล 1 (ปุาก่อด า) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปุาก่อด า 

2 

2 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 
- โรงเรียนชุมชนบ้านปุาก่อด า 

1 

3 สถานศึกษาสังกัดกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ 
- โรงเรียนวัดบุญเรืองวิทยา 

1 

 4.2 สาธารณสุข 
 1. โรงพยาบาลแม่ลาว  จ านวน 1 แห่ง 
 2. รพ.สต.ปุาก่อด า  จ านวน 1 แห่ง 
 3. สาธารณสุขอ าเภอแม่ลาว จ านวน 1 แห่ง 
 4. สถานพยาบาล  จ านวน 2 แห่ง 
 5. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 2 แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม 
 1. ตู้ยามบริการประชาชนปุาก่อด า จ านวน 1 แห่ง 
 2. ศูนย์ ศตส.อปพร.ปุาก่อด า  จ านวน 1 แห่ง 
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 4.4 ยาเสพติด 
  ในเรื่องของปัญหายาเสพติดก็ได้รับความร่วมมือ จาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่ในการช่วยเหลือ
สอดส่อง ในส่วนของเทศบาลก็ด าเนินโครงการปูองกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง   

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลต าบลปุาก่อด า มีการรับลงทะเบียน และจ่ายเบี้ย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ โดยการรับเบี้ยผ่าน
บัญชีธนาคาร และการรับเงินสด โดยการลงพื้นที่ท้ังวันท าการ และวันหยุดราชการ เป็นประจ าทุกเดือน   
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ า , ทางราง , ฯลฯ) 
 เทศบาลต าบลปุาก่อด า ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ในการคมนาคมขนส่งระหว่าง
อ าเภอ จังหวัด 

5.2 การไฟฟ้า 
 การบริการด้านไฟฟูาและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด าเป็นของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟน.) จังหวัด
เชียงราย ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด า ทั้งระบบไฟฟูาภายในอาคาร และระบบไฟฟูา
ส่องสว่างทางสาธารณะที่มีก าลังการผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆของจังหวัดเชียงราย 

5.3 การประปา 
1. หมู่ที่ 2 ใช้น้ าจากระบบประปาของหมู่บ้าน 
2. หมู่ที่ 3 ใช้น้ าจากระบบประปาของหมู่บ้าน 
3. หมู่ที่ 7 ใช้น้ าจากระบบประปาของหมู่บ้าน 
4. หมู่ที่ 8 ใช้น้ าจากระบบประปาของหมู่บ้าน 
5. หมูท่ี่ 9 ใช้น้ าจากบ่อบาดาลภายในบ้านของแต่ละคน 
6. หมู่ที 10 ใช้น้ าจากระบบประปาของหมู่บ้าน 
7. หมู่ที่ 12 ใช้น้ าจากระบบประปาของหมู่บ้าน  

5.4 โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่  
 5.5 การไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 1. ในพ้ืนที่ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ แต่ใช้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ไทย สาขาแม่ลาว 
 2. สถานีวิทยุคนแม่ลาว FM 106.75 MHz เลขที่ 290 หมู่บ้านปุาก่อด า หมู่ที่ 10 ต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 
 3. สถานีวิทยุมวลชนแม่ลาว FM 105.50 MHz เลขที่ 148 หมู่ที่ 10 ต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 57250    
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 การเกษตรส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จะเป็นการ ปลูกข้าว รองลงมาคือพืชไร่ สวนผลไม้ 
 6.2 การประมง 
 ส่วนมากจะเป็นการขุดบ่อเก็บน้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ปล่อยปลาธรรมชาติเข้ามาอาศัยแล้วจึงจับเป็นอาหาร เหลือก็
จ าหน่าย  
 6.3 การปศุสัตว์ 
 การปศุสัตว์ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จะเป็นการเลี้ยง สุกร วัว เป็ด ไก ่
 6.4 การบริการ 
 มีแหล่งบริการในพ้ืนที่ครอบคลุมทั่วถึงภายในเขตเทศบาล เช่น การไฟฟูาส่วนมิภาคสาขาอ าเภอแม่ลาว  สถานี
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของ ร้านขายอาหาร ร้านขายยา อู่ซ่อมรถ ตลาดสด โรงสี 
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 6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปุาก่อด ายังไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 6.6 อุตสาหกรรม 
 มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน 6 แห่ง ขนาดกลาง จ านวน 2 แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 1. เกษตรกรรม (เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ) เช่น ข้าว ข้าวโพด 
 2. เกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์) เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก ่
 3. ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าวหลาม น้ าพริก 
 6.8 แรงงาน 
 ประชากรในเขตเทศบาลในวัยท างานมีประมาณ ร้อยละ 60 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถาน จ านวน 3 แห่ง คือ  
 1. วัดบุญเรือง 
 2. วัดห้วยส้านดอนจั่น 
 3. วัดศรีดอนมูล  
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 จะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ , ประเพณีหล่อเทียนแห่
เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภาษาเหนือ 

7.4 สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก 
 1. ข้ามหลาม 
 2. น้ าพริก 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 1. แม่น้ าลาว  เป็นล าน้ าที่มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาในอ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ไหลผ่านอ าเภอ     
แม่สรวย อ าเภอแม่ลาว อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเวียงชัย และไหลไปบรรจบแม่น้ ากกที่เขตท้องที่ อ าเภอเวียงชัยรวม
ความยาว 117 กม. 
 2. ล าน้ าห้วยส้าน  เป็นล าน้ าที่แยกมาจากแม่น้ าลาว ผ่านอ าเภอแม่สรวย อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และ
ไหลลงสู่แม่น้ าลาว เป็นแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับล าน้ าอ่ืนๆ ที่มีน้ าไหลผ่าน
ไม่มีพ้ืนที่ปุาไม้และสัตว์ปุาในพ้ืนที่ คุณภาพแหล่งน้ าไม่มีปัญหา ไม่มีมลพิษทางอากาศ 
 8.2 ป่าไม้ 
 ในส่วนของพ้ืนที่ปุา จะอยู่ในเขต หมู่ที่ 8 บ้านปุาก่อด าใต้ และหมู่ท่ี 12 และบ้านปุาก่อด าใหม่ 
 8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แม่น้ าลาว และแม่น้ าห้วยส้าน เป็นแหล่งน้ าส าคัญในการท าการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
มี 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน ล าปาง น่าน แพร่) 
วิสัยทัศน์  “ประตูทองการค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถ่ินที่ ” 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

1.5 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 - 2565) 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดท าขึ้นโดยมีคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปุาก่อด า ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่อยู่ในเขต มาร่วมแสดงความ
คิดเห็น และพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัด ตามล าดับความส าคัญ ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ดังต่อไปนี้ 
 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  สร้างแนวร่วมมวลชนจิตอาสา 
 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญา  เสริมสร้างการศึกษาทุกช่วงวัย 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดความยากจน 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 
 2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
  - ปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมระบบการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
  - พัฒนางานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และการบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
  - ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร. และต ารวจบ้าน ให้ได้มีรถตรวจการณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ส่งเสริมระบบเครือข่าย อปพร. และต ารวจบ้านในแต่ละชุมชน 
  - ส่งเสริมการฝึกทบทวนความรู้ การเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนสวัสดิการให้แก่
เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. และต ารวจบ้าน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  - พัฒนาส่งเสริมรายได้เฉลี่ยให้มีอัตราที่สูงขึ้นและมีมาตรฐาน 
  - ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ  
  - ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ 
  - ส่งเสริมให้มีมาตรการทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ และผลผลิตทางการเกษตร 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
  - ส่งเสริมด้านการศึกษา 
  - ส่งเสริมการศาสนา 
  - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
  - ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ 
  - ส่งเสริมการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 
  - ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเด็กและสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
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  - พัฒนาความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชน 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างอนุรักษ์ 
  - พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
  - ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย  
  - ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบ  
  - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและนอกเหนือภัยธรรมชาติ 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
  - ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 
  - ส่งเสริมแหล่งงาน และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
  - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีผลผลิตที่มีมาตรฐานสู่ระดับจังหวัด  
  - พัฒนาเทศบาลต าบลปุาก่อด าให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  - พัฒนาระบบคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้เทศบาลต าบลปุาก่อด าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีน่าอยู ่ 
  - พัฒนาด้านการคมนาคมให้เชื่อมต่อทั่วทั้งเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด า 
 2.4 ตัวช้ีวัด 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ 
  - ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการพัฒนาและบริหารจัดการปัญหาท้องถิ่น 
  - ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนมีความร่วมมือด้านต่างๆ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  - ประชาชนมีรายได้ท่ีเพ่ิม  
  - ประชาชนมีอาชีพในการด ารงชีวิต 
  - ประชาชนมีการประกอบอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามทฤษฏีใหม่ 
  - กลุ่มอาชีพมีการสนับสนุนด้านการผลิตภัณฑ์ 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  - นักเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้ และความสามารถในการประเมินจากหน่วยงาน 
  - จ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  - การเพ่ิมข้ึนของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
  - ส่งเสริมด้านกิจกรรมด้านศาสนาของเทศบาล 
  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
  - ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติ และได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
  - ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน ที
คุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 
  - ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้า
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ท าให้ชุมชน สังคม มีความสมานฉันท์และสันติสุข และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ่ือน
บ้านกลุ่มอาเซียน 
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 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  
  - ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม  
  - เพ่ือความสมบูรณ์ของปุาไม้และความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ให้ท าลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หรือสวนหย่อมรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบล  
  - มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะด าเนินการก าจัดอย่างเป็นรูปธรรม 
  - มีการก าหนดรูปแบบวิธีการ การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
   - ประชาชนมีรายรับเพ่ิมข้ึนรายจ่ายลดลง 
   - ประชาชนมีการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
   - มีการขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจในชุมชนมากขึ้น  
   - มีกลุ่มอาชีพ ที่เพ่ิมข้ึนและผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริม  
   - มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ทุกๆด้าน (ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์) 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  
  - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  มีระบบสาธารณูปโภค จ านวนถนน สะพาน ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้
ตามปกติ 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  - จ านวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการปัญหาท้องถ่ิน 
  - ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
  - จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
  - ประชาชนในท้องถิ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
  - จ านวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  - จ านวนรายได้ของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
  - จ านวนอาชีพและผลิตภัณฑ์มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
  - การเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรในด้านการประกอบอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การเพ่ิมข้ึนของการจ้างแรงงานและอาชีพ 
  - ปัญหาความยากจนที่เกิดข้ึนมีจ านวนลดลง 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  - จ านวนนักเรียนที่ได้รับบริการการศึกษาได้รับการพัฒนาที่ดีเพ่ิมข้ึน 
  - จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพด้านการศึกษา ด้านสุขภาพท่ีดี 
  - จ านวนประชาชนและเด็กนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา 

- ผู้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมดีขึ้น 
- การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างปลอดภัย 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  - จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 
  - จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึน จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 
  - จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  - จ านวนหมู่บ้านไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
  - จ านวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
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  - ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
  - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
  - ผลิตภัณฑ์ otop ต าบลมีขายตามท้องตลาด  
  - กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
  - ผลผลิตทางการเกษตรมีเพ่ิมข้ึนและได้ราคาดี 
  - พ้ืนที่ท าการเกษตรมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพ 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  - จ านวนการก่อสร้าง และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  - จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
  - จ านวนลดลงของอุบัติเหตุ 
 2.6 กลยุทธ์ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
  - การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 
  - การพัฒนาด้านเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  - การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  - การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
  - การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  - ส่งเสริมประชาชนในทุกๆด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และปราศจากความยากจนอันเกิดจากการไร้การ
ประกอบอาชีพ ท าให้ไม่มีรายได้ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลให้มีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ 
  - ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพในการด าเนินงานทั้งจากภายนอกและภายใน 
  - สนับสนุนด้านงบประมาณในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคง ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เพ่ือการด ารงชีพแบบยั่งยืน 
  - การส่งเสริมและสนับสนุน ด้านบุคลากรในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน และกลุ่มอาชีพ 
  - ส่งเสริมด้านการหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมรายได้จากสินค้า 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  - การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้
เรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  
  - ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและวัฒนธรรม อันดีงามแก่เด็กและเยาวชน และเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มประเทศ
ในอาเซียน 
  - การส่งเสริมและสนับสนุน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกัน
และควบคุมโรคการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจให้ประชาชนมีความสุข ภาวะที่สมบูรณ์ พัฒนา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
  - การส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม จากภาครัฐและเอกชน เช่น เบี้ยยังชีพ 
การเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ  
  - การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย 
  - ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
 
 



10 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  - อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนิเวศน์ และการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  - พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
  - พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่
การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
  - ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  - พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการประชาชน 
  - พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวในด้านการขนส่ง 
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณูปโภคทั้ง ถนน ทางระบายน้ า สะพาน ไฟฟูา
สาธารณะ โทรศัพท์ กิจการประปา ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และรองรับความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่นในอนาคต 
  - พัฒนาเส้นทางการคมนาคมในชุมชน โดยก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ใช้ในการคมนาคม ขนส่งสินค้า และ
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวก ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและทั่วถึง   
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  - ประชาชนในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างดี ท าให้การ
บริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบง่าย 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  - พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลปุาก่อด าอยู่ติดกับตัวจังหวัดเชียงราย ท าให้การค้าขายสะดวกรวดเร็ว และพ้ืนที่
เทศบาลต าบลปุาก่อด าเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง ท าให้สะดวกในการขนส่ง หรือการด าเนินการต่างๆ 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  - เทศบาลต าบลปุาก่อด าอยู่ติดกับตัวจังหวัด ท าให้ประชาชน เยาวชน ในพ้ืนที่มีสถานที่ในการศึกษาหา
ความรู้ให้เลือกมาก ทั้งสะดวกในการติดต่อส่วนราชการ แหล่งสถานศึกษา และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการ 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  - ในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด า โดยรวมพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม และเป็นภูเขาบางส่วน แต่มีทรัพยากรคือ 
แหล่งน้ าที่เพียงพอและอุดมสมบูรณ์ในการท าเกษตร และอ่ืนๆ 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
  - เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด า อยู่ติดถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นทางผ่าน
ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้า สะดวกในการส่งสินค้า หรือ
ค้าขาย 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  - เนื่องจากพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลปุาก่อด ามีพ้ืนที่ไม่มาก ท าให้ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานเริ่มครอบคลุม
ทั่วทั้งในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด าแล้ว ซึ่งก็ได้เปรียบในการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
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  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด
เชียงราย 

การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าการ
ลงทุน และบริการโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

การส่งเสริมการผลิต   
สินค้าการเกษตร คุณ 
ภาพ มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวด 
ล้อม 
 

การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และคุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์ 
และยั่งยืน 
 

การรักษาความม่ันคง และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 
  
  
ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐ 
กิจและการท่องเที่ยว 
 

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบริหาร 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบล
ป่าก่อด า 

ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านการขจัดความ
ยากจน 

ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคม และ
การเมือง 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริการ
สาธารณะ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (1) ด้านเศรษฐกิจ 
  จุดแข็ง 
   พ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพด ล าไย ฯลฯ และยังมีกลุ่มอาชีพที่ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกัน เช่น กลุ่มข้าวหลาม และกลุ่มน้ าพริก  
  จุดอ่อน 
   ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตร ส่งผลให้มีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และยังท าให้ต้นทุนในการผลิตสูง และประชาชน
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง 
  โอกาส 
   การบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการบูรณาการร่วมกัน และมีหน่วยงานอ่ืนๆให้การสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ รวมถึงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน ท าให้มีโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพมากขึ้น และมีความ
หลากหลาย 
  อุปสรรค 
   ประชาชนยังยึดติดกับแนวคิดเดิมๆ วิถีเดิมๆ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น หนี้สินในครัวเรือน ความเจริญทาง
เทคโนโลยีรวมถึงค่านิยมของประชาชนที่เปลี่ยนไป ความต้องการมีมากขึ้น แต่รายได้มีเท่าเดิม 
  (2) ด้านสังคม 
  จุดแข็ง 
   เนื่องจากในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า มีจ านวนประชากรและจ านวนหมู่บ้านไม่มาก และหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ติดกับถนนสายหลัก ประชากรมีการตั้งบ้านเรือนใกล้กับถนนสายหลัก และประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้ในการประสานงาน หรือการขอความร่วมมือจากประชาชน มีความสะดวก และประชาสัมพันธ์ได้
อย่างทั่วถึง 
  โอกาส 
   เนื่องจากประชากรมีจ านวนไม่มากท าให้ สภาพสังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงไปซักเท่าไหร่ ท าให้ปัญหาสังคมยัง
ไม่มีมากเท่าท่ีควร 
  อุปสรรค 
   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเยาวชน ประชาชน อาจได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ผิดๆ ไม่ถูกต้อง แล้วน ามาปฏิบัติใช้ ท าให้เกิดปัญหาตามมา  
  (3) ด้านการศึกษา 
  จุดแข็ง 
   เนื่องจากพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดท าให้มีแหล่งศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ให้เด็กนักเรียน หรือประชาชน สามารถเลือกสถานที่ศึกษา แหล่งเรียนรู้ และสะดวกต่อการสัญจรด้วย อีกทั้งเทศบาล
ต าบลป่าก่อด ายังให้ความส าคัญกับการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนไม่ต้องไปเรียนไกลบ้าน โดยการเปิดโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่า
ก่อด า) เปิดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และยังท าการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการให้
ความรู้ผู้สูงอายุในชุมชนให้มีการศึกษา  
  จุดอ่อน 
   จ านวนบุคลากรในด้านการศึกษามีไม่เพียงพอครอบคลุมทุกภาควิชา ปัญหาข้าราชการครู ในเรื่องของการ
ย้ายกลับบ้าน 
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  โอกาส 
   เทศบาลต าบลป่าก่อด าอยู่ใกล้ตัวจังหวัด ในการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบท าให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และเทศบาลยังได้รับการให้ความไว้วางใจจากประชาชนในเรื่องของการศึกษา ซึ่งมีนโยบายจะขยายชั้น
เรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ไม่ต้องไปเรียนไกลบ้าน ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  
  อุปสรรค 
   ประชาชนบางกลุ่มยังให้ค่านิยมในการส่งบุตรไปเรียนในตัวจังหวัด ซึ่งทางเทศบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นกับ
ประชาชนในเรื่องการเรียนการสอนของทางโรงเรียน 
  (4) ด้านผังเมือง 
  จุดแข็ง 
   ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนน ขยายเขต
ไฟฟ้า ระบบประปา 
  จุดอ่อน 
   การด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการด าเนินงานที่ใช้งบประมาณในแต่ละโครงการค่อนข้างเยอะ ซึ่งท า
ให้การด าเนินการโครงการบางโครงการไม่เสร็จสิ้นภายในปีเดียว  
  โอกาส 
   ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกินศักยภาพ การด าเนินงานใช้งบประมาณมากสามารถส่งไปยัง
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
  อุปสรรค 
   การขยายเขตไฟฟ้า อยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และใช้งบประมาณมากพอสมควร ท าให้
บางครั้งไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมในพื้นท่ี 
  (5) ด้านเทคโนโลยี 
  จุดแข็ง 
   เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้น าเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการปฏิบัติงานต่าง เพื่อเพ่ิมการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว
ขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการประสานงานต่างๆ รวมถึงระบบการจั ดซื้อจัดจ้างต่างๆ ในการประมูลซื้อ 
ประมูลจ้างของทางภาครัฐ ซึ่งช่วยลดการทุจริต และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก  
  จุดอ่อน 
   เนื่องจากเทคโนโลยีบางอย่างมีราคาที่ค่อนข้างสูง และบางอย่างล้ าหน้ามากเกินไป ท าให้ในเรื่องของการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมล่าช้า และค่าใช้จ่ายสูง 
  โอกาส 
   ภาครัฐเริ่มให้การส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การคมนาคม การ
สาธารณูปโภค ซึ่งมีการพัฒนาตลอดเวลา 
  อุปสรรค 
   การท าความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายสูง ความเชื่อมม่ันของประชาในการใช้เทคโนโลยี 
  (6) ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จุดแข็ง 
   เทศบาลต าบลป่าก่อด ามีการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการทางด้านการบริหารจัดการขยะ  และให้
ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก   
  จุดอ่อน 
   ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการก าจัดขยะ ซึ่งไม่แยกขยะก่อนทิ้ง  ปัญหาสถานที่ทิ้งขยะ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับขยะ 
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  โอกาส 
   ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสที่มีการรณรงค์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก มีหน่วยงานด าเนินงานสนับสนุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรที่ ไม่แสวงหาก าไร ให้มีการสร้างจิตส านึก และรณรงค์ ให้มีการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า (Recycle) 
  อุปสรรค 
   ปัญหาขยะภายในครัวเรือน ซึ่งมีการใช้พลาสติกเป็นจ านวนมาก ซึ่งการน าไปก าจัดย่อยสลายได้ยาก  และ
การไม่แยกขยะก่อนทิ้ง 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจุบัน กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย , สิงคโปร์ , อินโดนีเชีย , มาเลเซีย , 
ฟิลิปปินส์ , บรูไน , เวียดนาม , ลาว , พม่า , และกัมพูชา ได้มีการร่วมจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
เสาหลัก คือ 
 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) มุ่งให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน 
 2) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งให้การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อ่ืน ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 
 3) ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) เพ่ือให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคง
ทางสังคม 
 ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น การสรรหาและขยาย
อัตราข้าราชการ ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียนประจ าหน่วยงานต่างๆมากขึ้น 
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางด้านบวกและ
ด้านลบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผดิชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ ด้ านส่ ง เ ส ริ มการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ด้านส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

- บริหารงานท่ัวไป 
- รักษาความสงบ
ภายใน 
- สาธารณสุข 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองสาธารณสุขฯ 

- กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดความ
ยากจน 

ดา้นการขจัดความ
ยากจน 

- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- บริหารงานท่ัวไป 
- สาธารณสุข 

- ส านักปลัด 
- กองสาธารณสุขฯ 

- กองคลัง 

3 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์  สั งคม  และ
การเมือง 

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม และการเมือง 

- บริหารงานท่ัวไป 
- สาธารณสุข  
- การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- การศึกษา 
- งบกลาง 

- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
- ส านักปลัด 

- กองคลัง 

4 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกา รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

- บริหารงานท่ัวไป 
- รักษาความสงบ
ภายใน 
- สาธารณสุข 
- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- ส านักปลัด 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองช่าง 

- กองคลัง 

5 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- ส านักปลัด - กองคลัง 

6 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
สาธารณะ 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการ
สาธารณะ 

- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 

- กองช่าง - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการ

บริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป -  - -  - 44      3,390,000 44      3,390,000 45      3,853,000 133     10,633,000

   1.2 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
-  - -  - 15      2,805,000 19      3,605,000 20      4,505,000 54     10,915,000

   1.3 แผนงานสาธารณสุข -  - -  - 6         190,000 10      1,300,000 8         790,000 24      2,280,000

รวม -  - -  - 65      6,385,000 73      8,295,000 73      9,148,000 211     23,828,000

2) ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดความ

ยากจน
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
-  - -  - 40      1,315,000 40      1,315,000 40      1,315,000 120      3,945,000

รวม -  - -  - 40      1,315,000 40      1,315,000 40      1,315,000 120      3,945,000

3) ยุทธศาสตร์พฒันาทรัพยากร

มนษุย์สังคมและการเมอืง

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  - 1         200,000 1         300,000 1         400,000 3         900,000

   3.2 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  - 20      1,603,800 20      1,603,800 20      1,603,800 60      4,811,400

   3.3 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนนัทนาการ
 -  -  -  - 8         500,000 8         500,000 8         500,000 24      1,500,000

   3.4 แผนงานการศึกษา  -  -  -  - 104     17,396,000 104     17,896,000 104     18,346,000 312     53,638,000

   3.5 แผนงานงบกลาง  -  -  -  - 5     11,780,000 5     11,990,000 5     12,200,000 15     35,970,000

รวม -  - -  - 138     31,479,800 138     32,289,800 138     33,049,800 414     96,819,400

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

4) ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -  - 3         570,000 3         570,000 6      1,140,000

   4.2 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
 -  -  -  - 1          30,000 1          30,000 1          30,000 3          90,000

   4.3 แผนงานสาธารณสุข -  - -  - 1      1,000,000 10      1,020,000 10      1,020,000 21      3,040,000

   4.4 แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา
-  - -  - 2         200,000 8      8,200,000 7     12,200,000 17     20,600,000

รวม -  - -  - 4      1,230,000 22      9,820,000 21     13,820,000 47     24,870,000

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ

   5.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง

ของชุมชน
-  - -  - -  - 5      2,380,000 5      8,030,000 10     10,410,000

รวม -  - -  - -  - 5      2,380,000 5      8,030,000 10     10,410,000

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานและการบริการ

สาธารณะ

   6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา
26      6,220,000 25      4,736,000 26      5,757,900 283   153,292,300 236   211,836,300 596   381,842,500

   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 1         500,000 2         442,100 21      7,980,000 14      8,900,000 #VALUE! #VALUE!

รวม 26      6,220,000 26      5,236,000 28      6,200,000 304   161,272,300 250   220,736,300 #VALUE! #VALUE!

รวมทั้งสิ้น 26     6,220,000 26     5,236,000 275    46,609,800 582  215,372,100 527    286,099,100 1436 559,537,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร.....

    1. ยุทธศาสตร์.....1 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

        1.1 แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

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

1 โครงการอบรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและความสามัคคี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้สูงอายุที่

เข้าร่วมโครงการ

ความเข้มแข็งและ

ความสามัคคี

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่

คณะผู้บริหาร,พนักงาน, 

สมาชิกสภา, ผู้น าชุมชน

อบรมทัศนศึกษาคณะ

ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก

สภา ผู้น าชุมชน

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประสิทธิในภาพ

การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อเพิ่มความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล, ลูกจ้าง

ประจ า,พนัก งานจ้าง

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

มีทักษะความรู้ใน

การปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อข้อมูลสะท้อนการ

ท างานของเทศบาล

การบริการที่มีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

- - 12,000 12,000 12,000 การด าเนิน

โครงการแล้วเสร็จ

การบริหารมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้

ให้แก่บุคลากรของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

เพื่อเสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติทั่วไป

บุคลากรเทศบาลต าบลป่า

ก่อด า

- - 170,000 170,000 170,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

น าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงาน

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพควบคุมภายใน

เพื่อเสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติทั่วไป 

แก่บุคลากร

บุคลากรเทศบาลต าบลป่า

ก่อด า

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

การปฏิบัติงาน

น าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงาน

งานตรวจสอบ

ภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ. 02 
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

7 โครงการอบรมความรู้ประชาธิปไตย

หมู่บ้าน

เพื่อเสริมสร้างการ

ปกครองและความมีส่วน

ร่วมของประชาชน

จัดการอบรมจ านวน 7 

หมู่บ้าน

- - 50,000 50,000 50,000 การด าเนิน

โครงการแล้วเสร็จ

ประชาชนมีการ

แสดงถึงระบอบ

ประ ชาธิปไตย

ส านักปลัด

8 โครงการอบรมผู้น าชุมชนผู้น ากลุ่มใน

เขตเทศบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

พัฒนาท้องถิ่นของผู้น า

ชุมชนในเขตเทศบาล

ผู้น าชุมชนและแกนน า

ชุมชน 7 ชุมชน

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

น าความรู้ที่ได้รับ

มาพัฒนาการบริ 

หารงาน

ส านักปลัด

9 โครงการอบรมราษฎรเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและ การเมืองการ

ปกครองไทย

เพื่อให้ประชาชน มี

ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและ

การเมืองการปกครองไทย

ประชาชนในเขตเทศบาล - - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

เพื่อส่งเสริมการ

ปกครองใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

10 โครงการเพื่อขอรับการประ เมิน

ประสิทธิภาพและประ สิทธิผลการ

ก าหนดประ โยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ (เงินรางวัล) ประจ าปี

งบประมาณ

เพื่อขอรับการประเมิน

ประสิทธิภาพและประ

สิทธิผของ ทต.ป่าก่อด า

คณะผู้บริหาร พนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง 

ลูกจ้าง

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ัง ทต.ป่าก่อด า  

ได้รับการพิจารณา

ประเมิน

ส านักปลัด

11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

แก่ผู้น าชุมชนและผู้น าท้องที่ในเขตเทศ

 บาล

เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่

ผู้น าชุมชนและผู้น าท้องที่

ในเขตเทศบาล

ผู้น าชุมชนและผู้น าท้องที่

ในเขตเทศบาล

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้น าชุมชนและ

ผู้น าท้องที่ ในเขต

เทศบาลมีความรู้

เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

12 โครงการวันสตรีสากล เพื่อส่งเสริมสตรีให้มีกิจ 

กรรมมีความแข็งแรง

สตรีในเขตเทศบาลต าบล

ป่าก่อด า

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนสตรีที่เข้า

ร่วมโครงการ

สตรีมีความ

เข้มแข็งและสามัคคี

ส านักปลัด

13 โครงการหมู่บ้านจัดการจิตอาสา หมู่ที่ 

10

เพื่อการจัดการจิตอาสา

ในชุมชน

อุดหนุน หมู่ที่ 10 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนจิตอาสา ความมีวินัยของจิต

อาสา

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

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

14 โครงการหมู่บ้านจัดการตนเอง ม.8 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ประชาชนในพื้นที่ ม.8 - - 30,000 30,000 30,000 กลุ่มต่างๆในชุมชน ประชาชนใน

ชุมชนมีความ

เข้มแข็งขึ้น

ส านักปลัด

15 โครงการสนับสนุนกลุ่มจิตอาสา

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ - - 30,000 30,000 30,000 การด าเนินการ

กิจกรรมของกลุ่ม

มีจิตอาสาเพิ่มมาก

ขึ้น

ส านักปลัด

16 โครงการหมู่บ้านจิตอาสา  ม.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

มีความเป็นจิตอาสา

ประชาชนในพื้นที่ - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่

มีความเสียสละ

ส านักปลัด

17 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

“กัญชา”

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยว

 กับประโยชน์โทษ และ

กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา

อุดหนุน สภ.แม่ลาว - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยว 

กับกัญชา

ส านักปลัด

18 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่  2

เพื่ออบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน

อุดหนุน หมู่ที่ 2 - - 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพการ

ท างาน

ชุมชนมีความ

เข้มแข็งขึ้น

ส านักปลัด

19 โครงการหมู่บ้านจัดการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 เพื่อจัดการบริหารดูแล

ผู้สูงอายุในชุมชน

อุดหนุน หมู่ที่ 3 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สูงอายุที่

ร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุในชุมชนมี

สุขภาพ 

สุขภาพจิตที่ดี

ส านักปลัด

20 โครงการหมู่บ้านจัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต หมู่ที่ 8

เพื่อมีการเรียนรู้ในชุมชน

ตลอดเวลา

อุดหนุน หมู่ที่ 8 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เกิดการเรียนรู้ใน

ชุมชนตลอดเวลา

ส านักปลัด

 รวม  -  -  -  -    1,882,000    1,882,000    1,882,000  -  -  - 

20



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร.....

    1. ยุทธศาสตร์.....1 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

        1.1 แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

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

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อจัดท าข้อมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

จัดท าแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินของ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - 500,000 500,000 500,000 การด าเนิน การ

ตามโครง การแล้ว

เสร็จ

มีข้อมูลแผนที่และ

ทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง

2 โครงการประชาพิจารณ์แยกเขตและ

การรวมเขต หมู่ 3

เพื่อประชาพิจารณ์แยก

เขตและการรวมเขต

จัดประชุมประชาพิจารณ์

แยกเขตและ การรวมเขต 

หมู่ 3

- - - - 400,000 การด าเนิน การ

ตามโครง การแล้ว

เสร็จ

ได้ข้อมูลในการ

ด าเนินการ

ส านักปลัด

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมและสร้าง

ความเข้ม แข็ง ความ

สามัคคีของท้องถิ่น

ประชาชน เจ้าหน้าที่ของ

ท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมวัน

ท้องถิ่นไทย

- - 10,000 10,000 10,000 การด าเนิน งาน

ตามโครง การ

ความเข้มแข็งและ

ความสามัคคีของ

ท้องถิ่น

ส านักปลัด

4 โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อสนับสนุนส่ง เสริมให้

ชุมชนมีแนวความคิดใน

การพัฒนาท้อง ถิ่นด้วย

ตนเอง

แผนชุมชน จ านวน 7 

หมู่บ้าน

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่ บ้านที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ตามโครงการ

ชุมชนมีแนว 

ความคิดในการ

พัฒนาท้องถิ่นด้วย

ตนเอง

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

5 โครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้

ความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ

ในการให้ความร่วมมือ

เป็นการใช้ข้อมูลในการ

บริหาร และใช้เป็นหลักใน

การด าเนินโครงการที่

เกี่ยวข้อง

- - 30,000 30,000 30,000 การด าเนิน งาน

ตามโครง การแล้ว

เสร็จ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพใน

การพัฒนา

ส านักปลัด

6 โครงการ 5 ส เทศบาลต าบลป่าก่อด า เพื่อส่งเสริมการประหยัด

พลังงาน

การสร้างความเป็น

ระเบียบลดระยะเวลา

- - 30,000 30,000 30,000 การลดปริมาณการ

ใช้และการจัด

ระเบียบ

เพื่อประหยัด

งบประมาณ

ส านักปลัด

7 โครงการเลือกสมาชิกสภา   เทศบาล 

และผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อการเสริม สร้างการ

ปกครองประชาธิปไตย

การจัดการเลือกต้ังสมาชิก

สภาและผู้บริหาร

- - 400,000 400,000 400,000 การจัดการ

เลือกต้ังแล้วเสร็จ

ประชาชนมีการ

แสดงถึงระบอบ

ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้

เพื่อเป็นการอ า นวย

ความสะดวกประชาชน

สามา รถจัดเก็บภาษีได้

อย่างรวด เร็ว

ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาล - - 50,000 50,000 50,000 การด าเนินงานตาม

โครงการ

ประชาชนได้รับ 

ความสะดวกใน

การช าระภาษีและ

การจัดเก็บ ภาษี

ครบถ้วน

กองคลัง

9 โครงการสนับสนุนการออก แบบเมือง

อัจฉริยะ (SMAR Cities-Clean Energy)

เพื่อรองรับการเป็นเมือง

พลังงานสะอาด มีความ

ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในด้านชีวิตและ

ความทันสมัยรวดเร็วด้าน

การบริการ

- - 150,000 150,000 150,000 การด าเนินงานตาม

โครงการ

ความปลอดภัยใน

การด ารง ชีวิตและ

ความทันสมัย

ส านักปลัด

10 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

ในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ศูนย์รวบ รวมข้อมูลข่าว 

สารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าว 

สารการจัดซ้ือจัดจ้าง

- - 20,000 20,000 20,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

การปฏิบัติงาน

ศูนย์รวบรวม

ข้อมูลข่าวสารการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

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

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

11 งานรัฐพิธีเฉลิมพระชนม์ พรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในพระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 5,000 5,000 5,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

12 โครงการจัดท าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน

การทุจริตขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

เพื่อรับเร่ืองราวร้องทุกข์

จากประชาชน

เพื่อเป็นไปตามการบริหาร

 กิจการบ้านเมืองที่ดี

- - 10,000 10,000 10,000 การด าเนิน แล้ว

เสร็จตามระยะเวลา

การด าเนินการที่

รวดเร็ว

ส านักปลัด

13 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่า

ก่อด า

เพื่อให้การส ารวจ 

ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้

ถูกต้องตามความเป็นจริง

เป็นการใช้ในการบริหาร 

และใช้เป็นหลักในการ

ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง

- - 30,000 30,000 30,000 การด าเนินการ

โครงการ

มีข้อมูลที่น่า 

เชื่อถือและเป็น

ปัจจุบัน

ส านักปลัด

14 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อเผยแพร่กิจ กรรมของ

เทศ บาลสู่สาธารณชน

ประสิทธิภาพมากสุด - - 100,000 100,000 100,000 การด าเนินการ

โครงการ

สร้างความสัม 

พันธ์อันดีระ หว่าง

เทศบาลและ

ประชาชน

ส านักปลัด

15 โครงการวันสตรีสากล เพื่อความสามัคคีของ

ประชาชนในชุมชน

ประชาชนในพื้นที่ - - 30,000 30,000 30,000 การด าเนินการ

โครงการ

ความร่วมมือของ

กลุ่มสตรี

ส านักปลัด

16 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ ประชาชนในพื้นที่ - - 30,000 30,000 30,000 การด าเนินการ

โครงการ

ความสามัคคีของ

ประชา ชน

ส านักปลัด

17 โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติ 

และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้าย

วันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้า

หลวง)

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในพระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 2,500 2,500 2,500 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

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

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

18 โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติ

และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในพระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 4,000 4,000 4,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

19 โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ า

พระธาตุดอยตุง

เพื่ออนุรักษ์ประ เพณีที่ดี

งาม

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 10,000 10,000 10,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

20 โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติ 

และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในพระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 5,000 5,000 5,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

21 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

เพื่ออนุรักษ์ประ เพณีที่ดี

งาม

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 7,000 7,000 7,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

22 โครงการด าเนินการและสนับสนุนการ

ด าเนินงานจัดกิจกรรมมวลชน อ าเภอ

แม่ลาว

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในเขตเทศบาล

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 15,000 15,000 15,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

23 โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย

มหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในพระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 31,000 31,000 31,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

24 โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติ 

และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้าย

วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระ บาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในพระมหา กรุณาธิคุณ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 7,000 7,000 70,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

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

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

25 โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในพระมหา กรุณาธิคุณ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่ลาว

- - 1,500 1,500 1,500 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วม

กิจกรรม

ส านักปลัด

รวม - - - - 1,508,000 1,508,000 1,971,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย.....

    1. ยุทธศาสตร์.....1 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

        1.2 แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน.....

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

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดCCTV 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV

 ภายในเขตเทศบาล

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดCCTV 

ถนนสายหลัก (ถนนพหลโยธิน)

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV

 ถนนสายหลัก (ถนน

พหลโยธิน)

- - 500,000 500,000 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

3 โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 

CCTV หมู่ 2

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 

CCTV หมู่ 2

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

4 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  หมู่ 3 เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน

ชุมชนหมู่ที่ 3

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 

ภายในชุมชน หมู่ที่ 7

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV

 ภายในชุมชน หมู่ที่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 

ภายในชุมชนหมู่ที่ 8

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 

(CCTV) ภายในชุมชนหมู่ที่

 8

- - 500,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

7 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ในเขต

ชุมชนหมู่ 9

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้อง CCTV ในเขต

ชุมชนหมู่ที่ 9

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

8 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 

หมู่ที่ 10

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 

(CCTV) ซอยข้างวัด หมู่ที่ 

10

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

9 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน

ชุมชนหมู่ที่ 12

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังกล้อง CCTV ภายใน

ชุมชนหมู่ที่ 12

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

10 โครงการติดต้ังแผงเหล็กกั้นแนวจราจร 

ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 หมู่ 9

เพื่อความปลอดภัยของ

ชุมชน

ติดต้ังแผงเหล็กกั้นแนวจรา

 จร ซอย2 เชื่อมซอย 4หมู่

 9

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

11 โครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขต

เทศบาล

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

เร่ืองวินัยจราจร

ประชาชนในเขตเทศบาล - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้

เร่ืองวินัยจราจร

ส านักปลัด

12 โครงการศูนย์ยาเสพติด ศพจ. /ศพอ./

ศตส.ทต.ป่าก่อด า)

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ

ติด

การป้องกันภัยจากยาเสพ

ติด

- - - 100,000 100,000 การด าเนินงาน

เกี่ยวกับยาเสพติด

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

13 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ

ติด

การป้องกันภัยจากยาเสพ

ติด

- - 50,000 50,000 50,000 โครงการที่

ด าเนินงาน

เกี่ยวกับยาเสพติด

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากยา

เสพติด

ส านักปลัด

14 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

(ค่าตอบแทน)/วัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์ อป

พร.เทศบาล/ชุมชนในเขตเทศบาล

เพื่อความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์ อปพร.เทศบาล/

ชุมชนในเขตเทศบาล

- - 10,000 10,000 10,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การปฏิบัติหน้าที่

เป็นไปอย่างมีประ

 สิทธิภาพ

ส านักปลัด

15 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน อปพร.

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหน้าที่

อปพร. เทศบาลต าบลป่า

ก่อด า

- - 30,000 30,000 30,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การปฏิบัติหน้าที่ 

มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

16 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพื่อความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหน้าที่

จ านวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติ

หน้าที่

- - 25,000 25,000 25,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ลดอุบัติเหตุช่วง

เทศกาล

ส านักปลัด

17 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธรรมชาติเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อความรวดเร็วในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม - - 200,000 200,000 200,000 การช่วยเหลือใน

เหตุการณ์ที่ไม่

สามารถคาดการได้

ช่วยเหลือได้อย่าง

รวดเร็วมีประสิทธิ

 ภาพ

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

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

18 โครงการจัดงานวัน อปพร.เทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อระลึกถึงความ

เสียสละผู้ท าประโยชน์

จ านวนสมาชิก อปพร. ที่

เข้าร่วมโครงการ

- - 20,000 20,000 20,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ลดอุบัติเหตุช่วง

เทศกาล

ส านักปลัด

19 โครงการติดต้ังป้ายเคร่ือง หมายจราจร

 กระจกโค้ง ไฟกระพริบป้ายซอย ฯลฯ 

ในเขตเทศบาล

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคมของ

ประชาชน

ติดต้ังป้ายเคร่ือง หมาย

จราจร กระจกโค้ง ไฟ

กระพริบป้ายซอย ฯลฯ ใน

เขตเทศบาล

- - 100,000 100,000 100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

20 โครงการติดต้ังแผงกั้นจราจร ซ.5 ม.9 

ฝ่ังตะวันออก

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

เพื่อติดต้ังจราจร ซ.5 ม.9 

ฝ่ังตะวันออก

- - - 100,000 100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

21 โครงการอบรม อปพร. เทศบาลต าบล

ป่าก่อด า (รุ่นจัดต้ังใหม)่

เพื่อให้ อปพร. มีความรู้

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ถูกต้อง

อปพร. ในเขตเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

- - 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

การปฏิบัติงานของ

 อปพร. มีประ 

สิทธิภาพ

ส านักปลัด

22 โครงการอบรม อปพร. เทศบาลต าบล

ป่าก่อด า

เพื่อให้ อปพร. มีความรู้

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ถูกต้อง

อปพร. ในเขตเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า
- - 140,000 140,000 140,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

การปฏิบัติงานของ

 อปพร. มีประ 

สิทธิภาพ

ส านักปลัด

23 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่ภาคประชาชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจาก

การลักลอบเผาป่า การเผาในที่โล่งและ

พื้นที่การเกษตร

เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่

ลดปัญหาไฟป่า และหมอก

ควัน

- - 50,000 50,000 50,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

ส านักปลัด

24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน

เตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย 

อ าเภอแม่ลาว

เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ บุคลากรจากภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องในการ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

- - 10,000 10,000 10,000 บุคลากรภาคี

เครือข่ายมีส่วน

ร่วมร้อยละ 80

เข้าใจบทบาท

หน้าที่ในการ

ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

ส านักปลัด

รวม - - - - 2,805,000 3,605,000 4,505,000 - - -
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที.่....4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สขุ.....

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด.....3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสขุ.....

    1. ยทุธศาสตร์.....1 ดา้นสง่เสริมการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี.....

        1.3 แผนงาน.....สาธารณสขุ.....

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

1 โครงการสนับสนุนงานกิ่งกาชาดอ าเภอ

แม่ลาว

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชนในเขตเทศบาล

อุดหนุนอ าเภอแม่ลาว - - 10,000 10,000 10,000 การด าเนิน

โครงการแล้วเสร็จ

ความช่วยเหลือ

จากกิ่งกาชาด

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการกลุ่มผู้รักสุขภาพ หมู่ที่ 3 เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน

อุดหนุน หมู่ที่ 3 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

สุขภาพของคนใน

ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 9 เพื่อการบริหารงาน

ภายในกลุ่ม

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมของกลุ่ม ความเข้มแข็งของ

กลุ่ม อสม.

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการหมู่บ้านจัดการอาหาร

ปลอดภัย หมู่ที่ 7

เพื่อการบริหารงาน

ภายในกลุ่ม

อุดหนุน หมู่ที่ 7 - - - 30,000 - กิจกรรมของกลุ่ม สุขภาพของคนใน

ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้าน

พลังงาน/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับต าบลและอ าเภอ

เพื่อการต้ังศูนย์ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน - - - - 200,000 การด าเนินการ

โครงการ

ประชาชนได้รับ

ความรู้

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมความรู้และลด

ค่าไฟฟ้า

ประชาชนในต าบล - - - 800,000 - การด าเนินการ

โครงการ

ความรู้ และลดค่า

ไฟฟ้า

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED เพื่อเสริมความรู้และลด

ค่าไฟฟ้า

ประชาชนในต าบล - - 40,000 40,000 40,000 การด าเนินการ

โครงการ

ประชาชนได้

ประโยชน์

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มรายได้ ประชาชนในต าบล - - - 200,000 - การด าเนินการ

โครงการ

ประชาชนได้รับ

ความรู้

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า อ าเภอแมล่าว จงัหวัดเชยีงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

9 โครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากฟาร์ม

สุกรในชุมชน

เพื่อเปล่ียนมูลสัตว์เป็น

พลังงาน

ประชาชนในต าบล - - - - 400,000 การด าเนินการ

โครงการ

ประชาชนได้รับ

ความรู้

กองสาธารณสุขฯ

10 การรณรงค์ปิดไฟในเขตเทศบาล 

สัปดาห์ละ 30 นาที

เพื่อลดค่าไฟฟ้า ประชาชนในต าบล - - - - - การด าเนินการ

โครงการ

ประหยัดค่าไฟ กองสาธารณสุขฯ

11 กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานแทนการ

ใช้รถ

เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ประชาชนในต าบล - - - - - การด าเนินการ

โครงการ

ลดมลพิษทาง

อากาศ

กองสาธารณสุขฯ

12 การอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานใน

พื้นที่

เพื่อความรู้เกี่ยวกับ

พลังงาน

ประชาชนในต าบล - - - 80,000 - การด าเนินการ

โครงการ

ประชาชนได้รับ

ความรู้

กองสาธารณสุขฯ

13 การรับอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อเพิ่มอาสาสมัครใน

ชุมชน

ประชาชนในต าบล - - - - - การด าเนินการ

โครงการ

การรับรู้ข่าวสาร

เร่ืองพลังงาน

กองสาธารณสุขฯ

14 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อ

ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

เพื่อพื้นฟูป่าชุมชน ป่าชุมชน - - - - - การด าเนินการ

โครงการ

พื้นที่ป่ามีความ

อุดมสมบูรณ์

กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการรณรงค์ปลูกป่าภายในชุมชน เพื่ออนุรักษ์ป่า ป่าชุมชน - - 50,000 50,000 50,000 การด าเนินการ

โครงการ

พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น กองสาธารณสุขฯ

16 โครงการสนับสนุนกลุ่มมิตรภาพบ าบัด 

หมู่ที่ 3

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

และอาชีพ

อุดหนุน หมู่ที่ 3 - - 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมของกลุ่ม สุขภาพของคนใน

ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

รวม - - - -      190,000    1,300,000      790,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว.....

    2. ยุทธศาสตร์.....2 ด้านการขจัดความยากจน.....

        2.1 แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

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

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม

อาชีพ

กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครง 

การ

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ

ที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีรายได้

ที่เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มวัยทอง เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่มวัยทอง

กลุ่มวัยทองในเขตเทศบาล - - 20,000 20,000 20,000 กลุ่มวัยทองที่เข้า

ร่วมโครงการ

ความเข้มแข็งและ

ความสามัคคี

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟู

สภาพดินเพื่อการเกษตรกรรม

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้

เร่ืองดิน

กลุ่มเกษตรกรในเขต

เทศบาล

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนเกษตรกรที่

เข้าร่วมโครงการ

เกษตรมีความรู้

เร่ืองดิน

ส านักปลัด

4 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

ชุมชน

เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต

เทศบาล

- - 50,000 50,000 50,000 รายได้ที่เพิ่มขึ้น

ของชุมชน

เพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลต าบล

ปุาก่อด า

กลุ่มพัฒนาสตรีมีความ

เข้มแข็ง

กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศ 

บาล

- - 20,000 20,000 20,000 การส่งเสริมของ

เทศบาล

กลุ่มพัฒนาสตรี

ได้รับความช่วย 

เหลือ

ส านักปลัด

6 โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตของ

เกษตรกร

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกร - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนเกษตร กรที่

เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีรายได้ที่

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

7 โครงการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม

อาชีพ

กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครง 

การ

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ

ที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีรายได้

ที่เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

8 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล

ต าบลปุาก่อด า

เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้

ที่เพิ่มขึ้น

ครอบครัวที่มีความเป็นอยู่

ที่ยากจน

- - 20,000 20,000 20,000 การสนับสนุนการ

มีอาชีพในครอบครัว

ครอบครับมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

9 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆใน

เขตเทศบาล

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี

ความรู้ด้านต่าง ๆ

กลุ่มอาชีพที่มี

ความสามารถในการ

บริหารจัดการของกลุ่ม

- - 65,000 65,000 65,000 กลุ่มอาชีพที่เข้ารับ

การฝึกอบรม

สมาชิกของกลุ่ม

อาชีพต่างๆมีความ

 รู้ที่เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่มสตรี

สตรีในเขตเทศบาล - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนสตรีที่เข้า

ร่วมโครงการฯ

ความเข้มแข็งและ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

ของชุมชน

ส านักปลัด

11 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม

อาชีพ

เพื่อการส่งเสริม ประชาชนในเขตเทศบาล - - 15,000 15,000 15,000 การด าเนินโครงการ รายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

เทศบาลต าบลปุาก่อด า

เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและความสามัค 

คีของชุมชน

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาล

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้สูงอายุ

เข้าร่วมโครงการฯ

ความเข้มแข็งและ

ความสามัคคีของ

ชุมชน

ส านักปลัด

13 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

เทศบาลต าบลปุาก่อด า

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

เยาวชน

จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการ

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนเยาวชนที่

เข้าร่วมโครงการ

จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ

ส านักปลัด

14 โครงการศูนย์บริการผู้พิการ เทศบาล

ต าบลปุาก่อด า

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้พิการ

จ านวนผู้พิการ/ด้อยโอกาส - - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ

จ านวนผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ

ส านักปลัด

15 โครงการแผ่นดินธรรม – แผ่นดินทอง 

เทศบาลต าบลปุาก่อด า

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี

ราย ได้ลดค่าใช้จ่าย

ประชาชนในเขตเทศบาล - - 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

เกษตรกรมีความ

เป็นอยู่แบบพอ 

เพียง

ส านักปลัด

16 โครงการขับเคล่ือนชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนมีความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง

ประชาชนในเขตเทศบาล ที่

เข้าร่วมโครงการ

- - 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมีความ

เป็นอยู่อย่าง

เหมาะสม

ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลือ

ส านักปลัด

17 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

ในเขตเทศบาล(เล้ียงไก่ไข/่เล้ียงไก่

พื้นเมือง)

เพื่อให้ประชาชนมีคุณ 

ภาพชีวิตที่ดี

การส่งเสริมอาชีพของ

เทศบาลต่อประชาชนใน

เขตเทศบาล

- - 100,000 100,000 100,000 การสร้างรายได้

จากการจ าหน่าย

รายได้เพิ่มขึ้น

รายจ่ายลดลง

ส านักปลัด
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

18 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ หมู่

ที่ 7 บ้านปากกอง

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาขึ้น - - 30,000 30,000 30,000 การพัฒนาของ

กลุ่มอาชีพ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

19 โครงการหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย ม.7 เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่

ปลอดสารพิษ

ประชาชนในพื้นที่ ม.7 - - 30,000 30,000 30,000 ผักปลอดสารใน

ชุมชน

ความปลอดภัย

จากสารพิษ

ส านักปลัด

20 โครงการหมู่บ้านจัดการการท่องเที่ยว 

หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุดหนุน หมู่ที่ 2 - - 30,000 30,000 30,000 แหล่งท่องเที่ยวใน

ชุมชน

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

21 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 

(กลุ่มท าสบู่/น้ ายาล้างจาน)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 2 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

22 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 

(กลุ่มผู้เล้ียงสุกร)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 3 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

23 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7 

(กลุ่มข้าวซ้อมมือ)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 7 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

24 โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุ่ม

อาชีพ หมู่ที่7

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 7 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

25 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7 

(กลุ่มท าสบู่/น้ ายาล้างจาน)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 7 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

26 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 

(กลุ่มข้าวหลาม)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

27 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 

(กลุ่มหมูฝอย)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

28 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 

(กลุ่มผู้สูงอายุ)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

29 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 

(กลุ่มแม่บ้าน)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

30 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 

(กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

31 โครงการสนับสนุนกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

32 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 

(กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

33 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 8 

(กลุ่มท าน้ าพริก)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

34 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 

(กลุ่มไส้เดือนดิน)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

35 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 10 

(กลุ่มแปรรูปอาหาร)

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ

มีการพัฒนาขึ้น

อุดหนุน หมู่ที่ 10 - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

36 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 

เทศบาลต าบลปุาก่อด า

เพื่อการส่งเสริม ประชาชนในเขตเทศบาล - - 10,000 10,000 10,000 การด าเนินโครงการ ลดปัญหาครอบครัว ส านักปลัด

37 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี เทศบาล

ต าบลปุาก่อด า

เพื่อการส่งเสริม ประชาชนในเขตเทศบาล - - 10,000 10,000 10,000 การด าเนินโครงการ ความเข้มแข็งของ

กลุ่มสตรี

ส านักปลัด

38 โครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เพื่อคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเปูาหมาย

อุดหนุน หมู่ที่ 3 - - 60,000 60,000 60,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

คุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเปูาหมาย

ส านักปลัด

39 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และ

ผู้ยากไร้

เพื่อคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเปูาหมาย

อุดหนุน หมู่ที่ 3 - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

คุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเปูาหมาย

ส านักปลัด

40 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

เพื่อคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเปูาหมาย

อุดหนุน หมู่ที่ 3 - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนสมาชิกใน

กลุ่ม

คุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเปูาหมาย

ส านักปลัด

รวม - - - - 1,315,000 1,315,000 1,315,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร.....

    3. ยุทธศาสตร์.....3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง.....

        3.1 แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

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

1 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ  

ชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการกับ

ชุมชน

เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน

- - 200,000 300,000 400,000 การสมทบงบ 

ประมาณตาม

ข้อก าหนดของรัฐ 

บาล

มีสวัสดิการ

ส าหรับประชาชน

ในพื้นที่

ส านักปลัด

รวม - - - - 200,000 300,000 400,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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         3.2 แผนงาน.....สาธารณสุข.....

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

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

สุขภาพตามพระราชด าริฯ

ประชาชนในเขตเทศบาลมี

สุขภาพแข็งแรง

- - 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณ 

สุขฯ

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ า นวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการป้องกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม

ประชากรสุนัข และแมว

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ

ควบคุมประชา กรสุนัข

และแมว

- - 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงานตาม

โครงการฯ

ป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าและ

ควบคุมประชากร

สุนัขแลแมว

กองสาธารณ 

สุขฯ

4 โครงการสนับสนุนกลุ่มผักปลอดสารพิษ

ในเขตเทศบาล

ส่งเสริมการปลูกผักโดย

วิธีธรรมชาติ

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ - - 10,000 10,000 10,000 มีรายได้จากการ

ปลูกผักปลอด

สารพิษ

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

กองสาธารณ 

สุขฯ

5 โครงการสนับสนุนกลุ่มไส้เดือนดิน 

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

จัดการขยะแบบบูรณาการ

กลุ่มผู้เล้ียงไส้เดือนดินใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - 10,000 10,000 10,000 การลดปริมาณ

การทิ้งขยะ

ขยะที่สามารถ

ก าจัดได้โดยวิธี

ธรรมชาติ

กองสาธารณ 

สุขฯ

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

1 โครงการอุดหนุน สปสช. เพื่อให้การบริการ

ประชาชนมีความเท่า

เทียมกัน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ได้รับบริการที่เท่าเทียม

- มีสุขภาพที่สม 

บูรณ์แข็งแรง

กองสาธารณ 

สุขฯ

- 360,000 360,000 360,000 จ านวนประชนชน

ในเขตเทศบาล

10,000 10,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

6 โครงการอุดหนุน รพ.สต.ต าบลป่าก่อด า เพื่อส่งเสริมการบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาล

เงินอุดหนุน รพ.สต.ต าบล

ป่าก่อด า

- การบริการเป็น

อย่างดี

กองสาธารณ 

สุขฯ

7 โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว

เพื่อลดประชากรสุนัขและแมว

เพื่อลดประชากรสุนัข

และแมวจรจัด

สุนัขและแมวในเขตเทศบาล - - 5,000 5,000 5,000 สุนัขและแมวลดลง ปัญหาสุนัขและ

แมวตจตัดลดลง

กองสาธารณ 

สุขฯ

- 10,000
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

มีความรู้ และการช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

และลดอัตราการเสียชีวิต

บุคลากรโรงพยาบาล 

ส านักงานสาธารณสุข ผู้น า

ชุมชน ครู ผดด. เจ้าหน้าที่

กู้ชีพ อสม. และประชาชน

อ าเภอแม่ลาว

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้

เข้าอบรมมีความรู้

เพิ่มขึ้น

มีความรู้และการ

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐาน และลด

อัตราการเสียชีวิต

กองสาธารณ 

สุขฯ

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการก าจัด

ขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

เพื่อให้มีความรู้ในเร่ือง

การก าจัดขยะติดเชื้อ

อย่างถูกวิธี

กลุ่ม อสม. กลุ่มอาสา 

สมัครประจ าครอบครัว 

จัดซ้ือถึงขยะติดเชื้อในชุมชน

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้

อบรมมีความรู้

ความเข้าใจ

ความรู้การจัดเก็บ

ขยะติดเชื้อ

กองสาธารณ 

สุขฯ

11 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดและควบคุม

ประชากรสุนัข

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

- - 50,000 50,000 50,000 การด าเนินงานตาม

โครงการฯ

สุนัขและแมวใน

เขตเทศบาล 

ปราศจากโรคพิษ

สุนัขบ้า

กองสาธารณ 

สุขฯ

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

เอดส์

เพื่อป้องกันโรคเอดส์ที่จะ

เกิดขึ้น

การรณรงค์และจัดกิจกรรม - - 25,000 25,000 25,000 การจัดกิจกรรม

รณรงค์

เพื่อชี้แจงให้

ผู้สนใจทราบ

กองสาธารณ 

สุขฯ

13 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลือดออก

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า - - 100,000 100,000 100,000 การด าเนินงานตาม

โครงการฯ

ปลอดลูกน้ ายุง 

ลายและไข้ 

เลือดออก

กองสาธารณ 

สุขฯ

14 โครงการป้องกันและควบ คุมโรคพิษ

สุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข/แมว

เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า - - 50,000 50,000 50,000 การด าเนินงานตาม

โครงการฯ

ปราศจากโรคพิษ

สุนัขบ้า

กองสาธารณ 

สุขฯ

15 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้บริการทางด้าน

การแพทย์แก่ประชาชน

เพื่อลดการเสียชีวิตจาก

ภาวะฉุกเฉิน

- - 500,000 500,000 500,000 การด าเนินโครง 

การแล้วเสร็จ

ลดการเสียชีวิต กองสาธารณ 

สุขฯ

8 โครงการอุดหนุนกลุ่มจิตอาสาศูนย์

มิตรภาพบ าบัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานของกลุ่มจิต

อาสา

เงินอุดหนุน กลุ่มจิตอาสา - แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน

กองสาธารณ 

สุขฯ

- 50,000 50,000 50,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

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

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

16 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความ

ปลอดภัยในการบริโภค

อาหาร

ผู้ประกอบการในเขต

เทศบาล

- - 25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ความสะอาดของ

อาหารถูก

สุขลักษณะ

กองสาธารณ 

สุขฯ

17 โครงการนวดแผนไทยเทศบาลต าบล

ป่าก่อด า

เพื่อให้การบริการมีความ

ทั่วถึง

ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การดูแลเอาใจใส่

เป็นอย่างดี

กองสาธารณ 

สุขฯ

18 โครงการผักปลอดสารอาหารปลอดภัย

 หมู่ที่ 9

เพื่อสุขภาพของคนใน

ชุมชน

ประชาชน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 สุขภาพของคนใน

ชุมชน

บริโภคอาหารที่

ปลอดภัยและสร้าง

รายได้

กองสาธารณ 

สุขฯ

19 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมทาง

กาย) หมู่ที่ 9

เพื่อสุขภาพของคนใน

ชุมชน

ประชาชน หมู่ที่ 9 - - 30,000 30,000 30,000 สุขภาพของคนใน

ชุมชน

สุขภาพดีร่างกาย

แข็งแรง

กองสาธารณ 

สุขฯ

20 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อการสาธารณสุข ประชาชนในเขตเทศบาล - - 58,800 58,800 58,800 สุขภาพของคนใน

ชุมชน

สุขภาพดีร่างกาย

แข็งแรง

กองสาธารณ 

สุขฯ

รวม - - - - 1,603,800 1,603,800 1,603,800 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว.....

    3. ยุทธศาสตร์.....3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง.....

        3.3 แผนงาน.....การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

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

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง (ยี่

เป็ง)

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประ 

เพณีท้องถิ่น

การเข้าร่วมกิจกรรม

ของประชาชน

- - 100,000 100,000 100,000 ความส าเร็จของ

โครงการที่ด าเนินการ

ประเพณีได้รับการ

อนุลักษณ์และสืบ

ทอด

กองการศึกษา

2 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุตาม

ประเพณีวันสงกรานต์

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประ 

เพณีท้องถิ่น

การเข้าร่วมกิจกรรม

ของประชาชน

- - 100,000 100,000 100,000 ความส าเร็จของ

โครงการที่ด าเนินการ

ประเพณีได้รับการ

อนุลักษณ์และสืบ

ทอด

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียน

เข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประ 

เพณีท้องถิ่น

การเข้าร่วมกิจกรรม

ของประชาชน

- - 20,000 20,000 20,000 ความส าเร็จของ

โครงการที่ด าเนินการ

ประเพณีได้รับการ

อนุลักษณ์และสืบ

ทอด

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันส าคัญทาง

ศาสนา พิธีการทางศาสนา ฯ

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประ 

เพณีท้องถิ่น

การเข้าร่วมกิจกรรม

ของประชาชน

- - 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จของ

โครงการที่ด าเนินการ

ประเพณีได้รับการ

อนุลักษณ์และสืบ

ทอด

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

5 โครงการธรรมะกับชีวิต ตักบาตร 

วันขึ้นปีใหม่

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประ 

เพณีท้องถิ่น

การเข้าร่วมกิจกรรม

ของประชาชน

- - 20,000 20,000 20,000 ความส าเร็จของโครง

 การที่ด าเนินการ

ประเพณีได้รับการ

อนุลักษณ์และสืบ

ทอด

กองการศึกษา

6 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน

เพื่ออบรมส่งเสริมให้

เยาวชนมีคุณธรรม

เด็ก/เยาวชน - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก/เยาวชน

ที่ร่วมบรรพชา

เด็ก/เยาวชนมี

คุณธรรม

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนประเพณีสรงน้ า

พระธาตุ หมู่ที่ 7 บ้านปากกอง

เพื่อสืบสานประเพณี จัดโครงการสรงน้ า

พระธาตุ หมู่ที่ 7 

บ้านปากกอง

- - 30,000 30,000 30,000 การด าเนินการ

โครงการแล้วเสร็จ

สืบสานประเพณี กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 ส าหรับเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างความรู้

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม

เยาวชนในเขต

เทศบาล ต าบลป่า

ก่อด า

- - 150,000 150,000 150,000 จ านวนเยาวชนที่ร่วม

โครงการ

เยาวชนได้รับ

ประสบการณ์

กองการศึกษา

รวม - - - - 500,000 500,000 500,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข.....

    3. ยุทธศาสตร์.....3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง.....

         3.4 แผนงาน.....การศึกษา.....

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

1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา รร.ท.1 

(ป่าก่อด า) / ศูนย์กีฬา / ศพด.

เพื่อการปฏิบัติกิจกรรม การจัดกิจกรรมมีความ 

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

- - 50,000 50,000 50,000 ปริมาณอุปกรณ์

กีฬาต่อจ านวนเด็ก

เพิ่มพัฒนาการ

ด้านร่างกาย

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดภายในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาและมี

กิจกรรมที่ร่วมกัน

- - 250,000 250,000 250,000 ความส าเร็จของ

การเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความ

สามัคคีในชุมชน

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัย

แก่เด็ก,ผู้สูงอายุ

 รร.เทศบาล 1 (ป่าก่อด า),

ศพด.,โรงเรียนผู้สูงอายุ

- - 50,000 50,000 50,000 ความส าเร็จของ

การเข้าร่วมกิจกรรม

เด็ก,ผู้สูงอายุ มี

ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ

ประชาชน

เพื่อการออกก าลังกาย

และความสามัคคี

ประชาชนในเขตเทศบาล - - 50,000 50,000 50,000 ผลส าเร็จของการ

จัดกิจกรรม

ประชาชนมีการ

สร้างความสามัคคี

ในหมู่คณะ

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมวงเมโล เดียน โรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถด้านดนตรี

ให้กับเด็กนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 

(ป่าก่อด า)

- - 300,000 300,000 300,000 ความส าเร็จของ

โครงการ

เด็กนักเรียนมี

สถานที่ท ากิจ 

กรรมกลางแจ้ง

กองการศึกษา

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียน อปท.

เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถทางด้าน

กีฬา

ส่งเสริมการเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ

- - 100,000 100,000 100,000 ความส าเร็จของ

การเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนมี

ความสามารถใน

ด้านการกีฬา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

7 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน รร.ท.1 

(ป่าก่อด า)

เพื่อเสริมสร้างความ 

สามารถทางด้านกีฬา

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จของ

การเข้าร่วมกิจกรรม

ความสามัคคีของ

นักเรียน

กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเล่น

กีฬาสู่มืออาชีพ

พัฒนาและส่งเสริมการ

เล่นกีฬาสู่มืออาชีพ

จัดกิจกรรมพัฒนาและ

ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่มือ

อาชีพ

- - 30,000 30,000 30,000 การอุดหนุน

งบประมาณตาม

โครงการ

พัฒนาและส่ง 

เสริมการเล่นกีฬา

สู่มืออาชีพ

กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ

เพื่อสร้างแข็งแรงให้กับ

ร่างกาย

หมู่บ้าน ประชาชนในเขต

เทศบาล

- - 100,000 100,000 100,000 ความส าเร็จของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง

กองการศึกษา

10 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี

ความรู้ความสามารถเพิ่ม

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 40,000 40,000 40,000 การเข้าร่วมกิจกรรม ความสามารถ

ทางด้านวิชาการ

กองการศึกษา

11 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดภายในโรงเรียน

สามารถแก้ไขปัญหาและมี

กิจกรรมที่ร่วมกัน

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

เพื่อส่งเสริมความ

สามัคคีในโรงเรียน

กองการศึกษา

12 โครงการศูนย์เรียนรู้สู่วีถีพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถี

พอเพียง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง

- - 50,000 50,000 50,000 การอุดหนุนงบ 

ประมาณตาม

โครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

สู่วิถีพอเพียง

กองการศึกษา

13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นักเรียน

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 15,000 15,000 15,000 ความส าเร็จของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีคุณธรรม

 และจริยธรรม

กองการศึกษา

14 โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โยธวาทิต

ป่าก่อด า

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ด้านดนตรีสากล

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 10,000 10,000 10,000 ความส าเร็จของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีความรู้

ด้านดนตรีสากล

กองการศึกษา

15 โครงการรักษ์ดนตรีพื้น เมือง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ด้านดนตรีพื้นเมือง

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 10,000 10,000 10,000 ความส าเร็จของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีความรู้

ด้านดนตรีพื้นเมือง

กองการศึกษา

16 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ

นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจเร่ือง

เพศศึกษา

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

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

17 โครงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัด ทต.ป่าก่อด า

เพื่อการพัฒนาความรู้ เพื่อการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ

- - 300,000 300,000 300,000 การวัดความรู้

ความสามารถของ

เด็ก

เด็กมีคุณภาพเมื่อ

จบการศึกษา

กองการศึกษา

18 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา ส าหรับพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการ

เตรียมการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน

- - 150,000 150,000 150,000 แผนการพัฒนา 

การที่มีความ

สมบูรณ์

โรงเรียนมีแนว 

ทางในการเรียน

การสอน

กองการศึกษา

19 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ

สอนคณิตศาสตร์ (จินตคณิต)

เพื่อส่งเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 300,000 300,000 300,000 ทักษะด้าน

คณิตศาสตร์

ผลการเรียนที่ดีขึ้น กองการศึกษา

20 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อเกิดความ

สามัคคีของกิจกรรม

กองการศึกษา

21 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

เทศบาล 1(ปกด.) ศพด.และโรงเรียน

ชุมชนบ้านป่าก่อด า

เพื่อเสริมความสามารถ

ในการพัฒนาการ

เด็กนักเรียน - - 1,500,000 1,600,000 1,700,000 จ านวนเด็กที่ได้ 

รับอาหารเสริมนม

สุขภาพของเด็ก

นักเรียน

กองการศึกษา

22 โครงการอาหารกลางวัน รร.ท. 1 (ป่า

ก่อด า)/ศพด.

เพื่อเสริมความสามารถ

ในการพัฒนาการ

เด็กนักเรียน - - 2,700,000 2,800,000 2,900,000 จ านวนเด็กที่ได้รับ

อาหารกลางวัน

เด็กได้รับอาหาร

กลางวันถ้วนทุกราย

กองการศึกษา

23 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

รร.ท.1(ป่าก่อด า),ศพด.

เพื่อเสริมสร้างการมี

คุณธรรมของเด็ก

เด็กนักเรียน - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กที่ได้เข้า

ร่วมโครงการ

นักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา

24 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ท.

 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ความรู้

เพื่อการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ

- - 300,000 300,000 300,000 การวัดความรู้

ความสามารถ

เด็กมีคุณภาพเมื่อ

จบการศึกษา

กองการศึกษา

25 โครงการแบ่งปันการเรียนรู้ในช่วงฤดู

ร้อน

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้

นอกห้องเรียน

เด็กนักเรียน - - 35,000 35,000 35,000 จ านวนเด็กที่เข้า

ร่วมโครงการ

เด็กมีพัฒนาการที่

ได้รับความรู้เพิ่ม

กองการศึกษา

26 โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด/ รร. 

1(ป่าก่อด า)

เพื่อสร้างความคุ้นเคย

ระหว่างผู้ปกครอง

ด าเนินโครงการก่อนการ

เปิดภาคเรียน

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ปกครองที่

เข้าร่วมโครงการ

ผู้ปกครองและ

โรงเรียนมีความ

ร่วมมือกัน

กองการศึกษา
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

27 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษา อปท.

เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการ

พัฒนาการของเด็ก

 รร.ท.1 (ป่าก่อด า)/ศพด. - - 50,000 50,000 50,000 คุณภาพของเด็กที่

ได้รับการดูแล

ผลการศึกษามี

เกณฑ์ที่ดี

กองการศึกษา

28 โครงการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน

ยากจน รร.ท.1 (ปกด)/ศพด.

เพื่อส่งเสริมด้าน

การศึกษาให้มีความเท่า

เทียมกัน

จ านวนเด็กที่ได้รับการช่วย 

เมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน

- - 210,000 220,000 230,000 จ านวนนักเรียนที่

ได้รับการช่วยเหลือ

ลดค่าใช้จ่าย

ผู้ปกครอง

กองการศึกษา

29 โครงการพัฒนาหลักสูตร รร.ท.1 (ป่า

ก่อด า)และ ศพด.

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน

การศึกษาแก่เด็ก

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่

เด็ก

- - 40,000 40,000 40,000 จ านวนหลักสูตร

ได้รับการพัฒนา

ผลการศึกษาอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี

กองการศึกษา

30 โครงการพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการ ศึกษาศพด./โรงเรียนเทศบาล 

1 (ป่าก่อด า)

เพื่อพัฒนาด้านการสอน

แก่เด็ก

เมื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ

แก่บุคลากร

- - 60,000 60,000 60,000 จ านวนบุคลากรที่

เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีความ 

สามารถในการสอน

กองการศึกษา

31 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูง รร.ท.1 (ป่าก่อด า)

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่

เด็กและบุคลากร

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่

โลกภายนอก

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนเงินที่ใช้ใน

โครงการ

ความรวดเร็วใน

การเรียนการสอน

กองการศึกษา

32 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดี เด่น/ศพด./โรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน

- - 150,000 150,000 150,000 แผนการพัฒนา 

การที่มีความ

สมบูรณ์

โรงเรียนมีแนว 

ทางในการเรียน

การสอน

กองการศึกษา

33 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษา

เพื่อเพิ่มคุณภาพด้าน

การศึกษา

การแข่งขันทางด้าน

การศึกษา

- - 200,000 200,000 200,000 คุณภาพเด็กที่

ได้รับการจัด

การศึกษา

ผลการศึกษามี

เกณฑ์ที่ดี

กองการศึกษา

34 โครงการสมาร์ทคลาสรูม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 50,000 50,000 50,000 ผลการเรียนที่ดีขึ้น

ของเด็กนักเรียน

นักเรียนมีการ

เรียนรู้และมีผลการ

เรียนที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

35 โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

เพื่อให้ท้องถิ่นมีการ

พัฒนาและเป็นศูนย์ใน

การพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี

ศักยภาพด้านการพัฒนา

ท้องถิ่น

- - 350,000 350,000 350,000 การพัฒนาที่เร่ิม

จากโรงเรียนเป็น

ส่วนส่งเสริม

ท้องถิ่นมีประ 

สิทธิภาพในการ

พัฒนาทุกด้าน

กองการศึกษา
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

36 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รร.ท.1 

(ป่าก่อด า)

เพิ่มประสิทธิภาพนักเรียน การเพิ่มการเรียนรู้แก่เด็กๆ - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแหล่งการ

เรียนรู้ที่ด าเนินการ

นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ 

เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

37 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเชี่ยน รร.ท.บาล 1 (ป่าก่อด า)/ศพด.

เพื่อเตรียมความพร้อม

ของนักเรียน

เด็กนักเรียนมีความรู้ใน

ด้านของภาษา

- - 10,000 10,000 10,000 ความรู้ภาษาที่

เป็นพื้นฐานการ

ส่ือสาร

เด็กมีความรู้และ

สามารถใช้ภาษา

ได้ดี

กองการศึกษา

38 โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงใน

 รร.ท.1(ป่าก่อด า)

เพื่อเป็นการชี้ให้เด็กมี

ความพอเพียงในการด ารง

 ชีวิต

เป็นพื้นฐานในการด าเนิน

ชีวิตในอนาคต

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียนที่

เข้าร่วมโครงการ

เด็กนักเรียนมี

ความรู้ด้านพอเพียง

กองการศึกษา

39 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ท. 1 

(ป่าก่อด า)

เพื่อเพิ่มความรู้และ

พัฒนาการด้านสมอง

เตรียมความพร้อมในทุก ๆ

 ด้าน

- - 100,000 100,000 100,000 วัสดุและอุป กรณ์ที่

เพียงพอต่อนักเรียน

เด็กมีความ 

สามารถในการใช้

บริการ

กองการศึกษา

40 โครงการส่งเสริม อปท.ที่มีการจัดท า

แผนการศึกษาดีเด่น

เพื่อพัฒนาด้านแผนการ

ศึกษา

ส่วนส่งเสริมการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ

- - 50,000 50,000 50,000 การได้รับการ

คัดเลือกด้านแผน

ความสมบูรณ์ด้าน

เตรียมการสอน

กองการศึกษา

41 โครงการจัดท าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

รร.ท.1(ป่าก่อด า

เพื่อเพิ่มความรู้และ

พัฒนาการด้านสมอง

เตรียมความพร้อมในทุก ๆ

 ด้าน

- - 500,000 500,000 500,000 วัสดุและอุป กรณ์ที่

เพียงพอต่อนักเรียน

เด็กมีความ 

สามารถในการใช้

บริการ

กองการศึกษา

42 โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

รร.ท.1(ป่าก่อด า

เพื่อเพิ่มความรู้ด้านภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน

การเรียนรู้วิถีชีวิตที่ใช้ภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวนนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม

เด็กมีความรู้ด้าน

การใช้ภูมิปัญญา

กองการศึกษา

43 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ เด็ก

ปฐมวัย รร. ท.1(ป่าก่อด า)

เพื่ออ านวยความสะดวก

แก่เด็กนักเรียน

เพื่อสร้างความสามารถ

ให้แก่เด็กนักเรียน

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักเรียนที่

เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาของเด็ก

นักเรียน

กองการศึกษา

44 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

รร ท.1(ป่าก่อด า)

เพื่อให้สถานมีหลักสูตร

โรงเรียนที่ดีและเหมาะสม

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษา

- - 20,000 20,000 20,000 ความสามารถเด็ก

นักเรียน

หลักสูตร กองการศึกษา
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

45 โครงการจัดท าแปลงเกษตรเพื่อการ

เรียนรู้ รร.ท.1 (ป่าก่อด า)/ศพด.

เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ

การท าการเกษตร

เด็กนักเรียนมีความรู้เพิ่ม

จาการเรียนนอกห้องเรียน

- - 35,000 35,000 35,000 จ านวนนักเรียนที่

ร่วมโครงการ

เด็กได้รับการ

เรียนรู้ด้าน

การเกษตร

กองการศึกษา

46 โครงการจัดท าแผนฯ ส าหรับ ครู รร.ท.

1(ป่าก่อด า)/ศพด.

เพื่อเพิ่มแนวทางในการ

สอน

จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ - - 50,000 50,000 50,000 การเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

47 โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ รร.ท.1 

(ป่าก่อด า)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นักเรียน

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

การแข่งขัน

- - 20,000 20,000 20,000 ประเภทการ

แข่งขันที่เข้าร่วม

นักเรียนเกิดความ

กระตือรือล้น

กองการศึกษา

48 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ

ชาวบ้านเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของลูกเสือชาวบ้าน

ประชาชนในเขตเทศบาล - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

มีความรู้รักรู้สามัคคี กองการศึกษา

49 โครงการส่งเสริม/พัฒนาส่ือการเรียน

การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

เพื่อให้สถานศึกษามีส่ือ

การเรียนการสอนที่สอด 

คล้องกับท้องถิ่น

โรงเรียนมีส่ือการเรียนการ

สอนรู้ส าหรับเด็ก

- - 35,000 35,000 35,000 การเพิ่มส่ือการ

เรียนการสอน

มีส่ือประกอบการ

เรียนการสอน

ส าหรับเด็กนักเรียน

กองการศึกษา

50 โครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับความ

ภาคภูมิใจ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี

ที่ 3

- - 30,000 30,000 30,000 การด าเนินโครง 

การแล้วเสร็จ

ความส าคัญของ

การจบหลักสูตร

กองการศึกษา

51 โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (ราย

หัว) ,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ

เรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อพัฒนาคุณภาพแก่

เด็กนักเรียน

-นักเรียนทุกระดับชั้น - - 2,600,000 2,800,000 3,000,000 การจัดการด้านการ

เรียน/อุปกรณ์แล้ว

เสร็จ

นักเรียนมีผลการ

เรียนที่ดีขึ้น และมี

คุณภาพ

กองการศึกษา

52 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) / ศพด.

เพื่อให้นักเรียนมีการ

พัฒนาทักษะในทุกๆ ด้าน

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 370,000 380,000 390,000 การเพิ่มความ 

สามารถด้านภาษา

นักเรียนมีผล 

สัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

53 โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษาส าหรับ ศพด.

เพื่อพัฒนาคุณภาพด้าน

การเรียนการสอน

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - 550,000 600,000 600,000 การเพิ่มความ 

สามารถด้านการ

การเรียน

นักเรียนมีผล 

สัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

54 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นการเทิดพระ 

เกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

เพื่อจัดกิจกรรมสามวัย ของ

 ศพด.

- - 20,000 20,000 20,000 ความส าเร็จของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนให้ความ

ร่วมมือในกิจกรรม

กองการศึกษา

55 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อป้องกันการติดยาเสพ

ติดให้โทษกับเยาวชน

เยาวชนในเขตเทศบาลและ

ใน รร.ท.1(ป่าก่อด า)

- - 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของการ

จัดกิจกรรม

เยาวชนรู้ถึงโทษ

จากยาเสพติด

กองการศึกษา

56 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม

และได้พัฒนาชุมชนและ

สังคม

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการฯ

ผู้สูงอายุได้ร่วม

พัฒนาชุมชนและ

สังคม

กองการศึกษา

57 โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา

เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E 

ประเทศไทย)

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ

ติด

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ - - 10,000 10,000 10,000 โครงการที่ด าเนิน 

งานเกี่ยวกับยา

เสพติด

เยาวชนมีความ

ปลอดภัยจากยา

เสพติด

กองการศึกษา

58 โครงการอบรม Thinking School เพื่อให้ครูมีเทคนิค 

วิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ

 มีสอน

ครูมีทักษะการสอนรูปแบบ

ใหม่ๆ

- - 30,000 30,000 30,000 ครูมีเทคนิควิธี 

การสอนรูปแบบ

ใหม่

เทคนิคการสอน

รูปแบบใหม่

กองการศึกษา

59 โครงการจ้างเหมาครูต่างประเทศ เพื่อจ้างครูภาษาต่างประ 

เทศเจ้าของภาษามาท า

การสอนนักเรียน

มีครูสอนวิชา

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

- - 360,000 360,000 360,000 โรงเรียนมีครูชาว

ต่างประเทศมาท า

การสอนนักเรียน

จ านวนครูชาว

ต่างประเทศ

กองการศึกษา

60 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ

โรงเรียนในสังกัด อปท.

เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ได้รับการพัฒนา

- - 40,000 40,000 40,000 ผลงานทางวิชาการ ความรู้ความ 

สามารถของครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

กองการศึกษา
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

61 โครงการส่งครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเข้ารับการอบรม

เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถและการ

ท างาน

- - 50,000 50,000 50,000 การน ามาประ 

ยุกต์ใช้ในโรงเรียน

ความรู้ความ 

สามารถของครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

กองการศึกษา

62 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการสถาน 

ศึกษา

ศึกษาดูงาน - - 50,000 50,000 50,000 การศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน

ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน

และคณะ 

กรรมการสถาน 

ศึกษา

กองการศึกษา

63 โครงการจัดการศึกษาในระบบนอก

ระบบ และตามอัธยาศัย

เพื่อจัดการศึกษาให้

ครอบคลุมกับประชากร

จัดการศึกษาครบทั้ง 3 

ระบบ

- - 300,000 300,000 300,000 มีการจัดการศึกษา

 ในระบบ นอก

ระบบ และตาม

อัธยาศัย

โรงเรียนเป็นฐาน

ในการจัด

การศึกษาครบทั้ง 

3 ระบบ

กองการศึกษา

64 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

เพื่อให้สถานศึกษามี

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่

ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้

- - 10,000 10,000 10,000 การพัฒนาส่ิง 

แวดล้อมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

โรงเรียน

มีสภาพแวดล้อมที่

ดีและเอื้อต่อการ

เรียนรู้

กองการศึกษา

65 โครงการจัดต้ังสหกรณ์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้

มีลักษณะนิสัยในการ

บริโภคอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 50,000 50,000 50,000 มีการจัดต้ังสหกรณ์

โรงเรียน

นักเรียนได้บริโภค

อาหารที่ถูกหลัก

กองการศึกษา
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66 โครงกาส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ

เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี

ความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิชาการ

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 60,000 60,000 60,000 ระดับความ 

สามารถทางด้าน

วิชาการ

นักเรียนมีความรู้

ความสามารถทาง

 ด้านวิชาการ

กองการศึกษา

67 โครงการช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีแต่

ยากจน

เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มี

ผลการเรียนดีได้รับทุน

และค่าใช้จ่ายในการเรียน

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ทุกระดับชั้น

- - 40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน

เรียนดีแต่ยากจน

นักเรียนที่เรียนดี

แต่ยากจนได้รับ

ความทุนการศึกษา

กองการศึกษา

68 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

โดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชน และ

นักเรียน

เพื่อให้สถานศึกษามีส่ือ

การเรียนการสอนที่สอด 

คล้องกับท้องถิ่น

โรงเรียนมีส่ือการเรียนการ

สอนรู้ส าหรับเด็ก

- - 35,000 35,000 35,000 มีส่ือการเรียนการ

สอนที่สอดคล้อง

กับท้อง ถิ่น

สถานศึกษามีส่ือ

ประกอบการเรียน

การสอนส าหรับ

เด็กนักเรียน

กองการศึกษา

69 โครงการจินตคณิต เพื่อส่งเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 300,000 300,000 300,000 เด็กนักเรียนมี

ทักษะด้านคณิต 

ศาสตร์

นักเรียนมีการ

เรียนรู้และมีผลการ

เรียนที่ดี

กองการศึกษา

70 โครงการห้องเรียนสอดคล้องกับการ

พัฒนาการทางสมอง Thinking  School

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน

วิชาการหลักการเรียนรู้

แบบ Thinking School

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 10,000 10,000 10,000 มีห้องเรียนสอด 

คล้องกับการ

พัฒนาการทาง

สมอง

นักเรียนมีการ

เรียนรู้และมีผลการ

เรียนที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

71 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียน

ศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะในการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วัฒนธรรมต่างชาติ

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 50,000 50,000 50,000 มีความรู้ด้านการ

เรียนอาเซียนศึกษา

มีผลการเรียนที่ดี

ขึ้นและเรียนรู้ด้าน

ภาษาต่างประเทศ

กองการศึกษา
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72 โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้และรักษาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา

- - 20,000 20,000 20,000 การเรียนรู้และ

รักษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของตนเอง

นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้และรักษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของตนเอง

กองการศึกษา

73 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานศึกษามีการ

สนับสนุนการน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในสถานศึกษา

สถานศึกษามีการน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน

- - 40,000 40,000 40,000 การจัดท าแหล่ง

เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง

การน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

น ามาประยุกต์ใช้

กับชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา

74 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา

สถานศึกษามีการ

สนับสนุนการน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในสถานศึกษาและใน

การด าเนินชีวิต

สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในและ

นอกสถานศึกษา

- - 50,000 50,000 50,000 การด าเนินงาน

เศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษา

โรงเรียนมีแหล่ง

เศรษฐกิจพอเพียง

ไว้ศึกษาเรียนรู้ทั้ง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

กองการศึกษา

75 โครงการแบ่งปันการเรียนรู้ในช่วงฤดู

ร้อน

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้

นอกห้องเรียน

เด็กนักเรียน - - 35,000 35,000 35,000 จ านวนเด็กที่เข้า

ร่วมโครงการ

เด็กมีพัฒนาการที่

ได้รับความรู้เพิ่ม

กองการศึกษา

76 โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชน

บ้านป่าก่อด า

เพื่อเสริมความสามารถ

ในการพัฒนาการของเด็ก

เด็กนักเรียน - - 400,000 420,000 440,000 จ านวนเด็กที่ได้ 

รับอาหารกลางวัน

เด็กได้รับอาหาร

กลางวันถ้วนทุกราย

กองการศึกษา

77 โครงการเรียนรู้วัฒธรรมสู่อาเซียน

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

ด้านวัฒนธรรมให้กับเด็ก

นักเรียน

นักเรียนโรงเรียนชุมชน

บ้านป่าก่อด า

- - 15,000 15,000 15,000 ความส าเร็จของ

โครงการ

เด็กนักเรียนมีเวที

แสดงความ 

สามารถ

กองการศึกษา

78 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน รร.ชุมชนบ้านป่าก่อด า

เพื่อเตรียมความพร้อม

ของนักเรียน

เด็กนักเรียนมีความรู้ใน

ด้านของภาษา

- - 20,000 20,000 20,000 ความรู้ภาษาที่

เป็นพื้นฐานการ

ส่ือสาร

เด็กมีความรู้และ

สามารถใช้ภาษา

ได้ดี

กองการศึกษา
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

79 โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โรงเรียน

ชุมชนบ้านป่าก่อด า

เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถด้านดนตรี

ให้กับเด็กนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนชุมชน

บ้านป่าก่อด า

- - 15,000 15,000 15,000 ความส าเร็จของ

โครงการ

เด็กนักเรียนมี

สถานที่ท ากิจ 

กรรมกลางแจ้ง

กองการศึกษา

80 โครงการขับเคล่ือนพัฒนาน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า - - 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมที่

ด าเนินการ

น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

81 โครงการจัดท าห้องศูนย์อัฉริยะภาพ เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่ง

เรียนรู้ พัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ด้านต่าง ๆ

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนมีแหล่ง

เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะนักเรียน

นักเรียนได้มีแหล่ง

เรียนรู้พัฒนา

ทักษะการเรียนรู้

ด้านต่างๆ

กองการศึกษา

82 โครงการห้องเกียรติยศ เพื่อเป็นจัดแสดงผลงาน

ของนักเรียน ครู ที่ได้รับ

รางวัล

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 30,000 30,000 30,000 จัดท าห้อง

เกียรติยศแล้วเสร็จ

จัดแสดงผลงานครู

 และนักเรียนที่

ได้รับรางวัล

กองการศึกษา

83 โครงการจัดท าห้องจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่ง

เรียนรู้พัฒนาทักษะการ

เรียนรู้

จัดท าห้องจริยธรรม - - 50,000 50,000 50,000 จัดท าห้องจริย 

ธรรมแล้วเสร็จ

มีแหล่งเรียนรู้เพื่อ

อบรมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน

กองการศึกษา

84 โครงการจัดท าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีห้องเรียนใช้ใน

การเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนมีอาคาร

อเนกประสงค์ที่ใช้

ในการท ากิจกรรม

นักเรียนมีความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์

กองการศึกษา

85 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เพื่อพัฒนาระบบและการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ให้ทันสมัย

โรงเรียนมีระบบสารสน 

เทศที่เชื่อถือได้และมี

ประสิทธิภาพ

- - 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนมีระบบ

สารสนเทศที่

เชื่อถือได้

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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86 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

รร.ท. 1 (ป่าก่อด า)/ศพด.

เพื่อพัฒนาการสอนใหม่มี

ความทันสมัย

นักเรียนมีความรู้ความ 

สามารถในการเรียนรู้

- - 50,000 50,000 50,000 มีความสามารถการ

เรียนของเด็กที่

เพิ่มขึ้น

ความรู้ความ 

สามารถของเด็กที่

เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

87 โครงการจัดท าห้องปฏิบัติการทางด้าน

ภาษา (sound lab)

เพื่อให้โรงเรียนมี

ห้องปฏิบัติการทางด้าน

ภาษา

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 500,000 500,000 500,000 การจัดท าห้อง 

ปฏิบัติการแล้วเสร็จ

โรงเรียนมีห้อง 

ปฏิบัติการทาง 

ด้านภาษา

กองการศึกษา

88 โครงการจัดท าห้องประชุมโรงเรียน ท.

1(ป่าก่อด า)

เพื่อให้โรงเรียนมีห้อง

ประชุมที่ใช้ในการจัด

กิจกรรม

นักเรียนทุกระดับชั้น และ

งานโรงเรียน

- - 100,000 100,000 100,000 การจัดท าห้อง

ประชุมแล้วเสร็จ

มีห้องประชุมที่

สามารถจัดกิจกรรม

กองการศึกษา

89 โครงการจัดท าห้องโสตทัศนศึกษา 

รร.ท.1(ป่าก่อด า)

เพื่อให้โรงเรียนมีห้องโสต

ทัศนศึกษา ที่ใช้ท า

กิจกรรม

นักเรียนทุกระดับขั้น - - 100,000 100,000 100,000 การท าห้องโสตฯ 

แล้วเสร็จ

มีห้องโสตฯที่ใช้ใน

การท ากิจกรรม

ต่างๆ

กองการศึกษา

90 โครงการจัดท าห้องสมุดโรงเรียน ท.1(

ป่าก่อด า)

เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่ง

เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 100,000 100,000 100,000 การจัดท าห้อง 

สมุดแล้วเสร็จ

นักเรียนได้มีแหล่ง

เรียนรู้ศึกษา

เพิ่มเติม

กองการศึกษา

91 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน ท.

1(ป่าก่อด า)

เพื่อให้โรงเรียนมีโรง

อาหารส าหรับนักเรียน

โรงอาหารโรงเรียน ท.1 

(ป่าก่อด า)

- - 500,000 500,000 500,000 การด าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โรงเรียนมีโรง

อาหารส าหรับ

นักเรียน

กองการศึกษา

92 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร 

ส าหรับนักเรียน

เพื่อรองรับจ านวน

นักเรียนที่เพียงพอ

โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร เพื่อ

รองรับเพียงพอกับนักเรียน

- - 60,000 60,000 60,000 โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร

เพื่อรองรับ

เพียงพอกับนักเรียน

นักเรียนมีโต๊ะ

เก้าอี้ที่เพียงพอ

กองการศึกษา

93 โครงการจัดท าป้ายจราจรในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก

และปฏิบัติตามกฎจราจร

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติตามกฎ

จราจร

นักเรียนมีความรู้

ด้านจราจร

กองการศึกษา
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94 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้อนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โต๊ะ

เก้าอี้ส าหรับการเรียน

การสอน

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - - 30,000 30,000 30,000 มีโต๊ะเก้าอี้ในการ

เรียนการสอน

นักเรียนระดับ

อนุบาลมีโต๊ะเก้าอี้

ในการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา

95 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดใน

สถานศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ

ดูแลความปลอดภัย

นักเรียนทุกระดับชั้น - - 200,000 200,000 200,000 จ านวนกล้องที่

ติดต้ังใสถานศึกษา

มีระบบดูแลความ

ปลอดภัย

กองการศึกษา

96 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

(เคร่ืองเล่นสนาม)

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เคร่ือง

เล่นสนามที่ปลอดภัย

นักเรียนทุกระดับขั้น - - 150,000 150,000 150,000 มีอุปกรณ์สนามเด็ก

เล่น (เคร่ืองเล่น

สนาม)

โรงเรียนมีเคร่ือง

เล่นสนามที่ 

ปลอดภัย

กองการศึกษา

97 โครงการขยายชั้นเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

เพื่อนักเรียนได้เรียนต่อใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 (ม.1-3)

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนนักเรียนได้

เรียนต่อในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนประถม 

ศึกษาปีที่ 6 ได้

ศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

กองการศึกษา

98 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงาน

เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่

ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้าง กองการศึกษา/โรง 

เรียนเทศบาล1 ป่าก่อด า/

ศพด

- - 20,000 20,000 20,000 ผลคะแนนแบบ 

ทดสอบหลังจบ

โครงการ

ความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่

กองการศึกษา

99 โครงการโรงเรียนสามวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุ เยาวชน 

เด็ก ได้ร่วมท ากิจกรรม

สร้างการเรียนรู้ต่างวัย

ผู้สูงอายุ/เยาวชน/เด็ก - - - - - จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ผู้สูงอายุ เยาว ชน 

เด็ก ได้ร่วมท า

กิจกรรมสร้างการ

เรียนรู้ต่างวัย

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

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

100 โครงการอุ้ยสอนหลาน เพื่อให้ผู้สูงอายุ เยาวชน 

เด็ก ได้ร่วมท ากิจกรรม

สร้างการเรียนรู้

ผู้สูงอายุ/เยาวชน/เด็ก - - - - - จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ผู้สูงอายุ เยาวชน 

เด็ก ได้ร่วมท า

กิจกรรมสร้างการ

เรียนรู้

กองการศึกษา

101 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษา

เด็กนักเรียน - - 270,000 280,000 290,000 จ านวนเด็กนักเรียน ลดค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครอง

กองการศึกษา

102 โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กนักเรียนใน

เขตพื้นที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้เด็กนักเรียนชุมชน

มีรายได้

เยาวชนในพื้นที่ - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กนักเรียน ลดค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครอง

กองการศึกษา

103 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

เพื่อครูแกนน าและ

เจ้าหน้าที่ อปท.

ครู และเจ้าหน้าที่ อปท. - - 6,000 6,000 6,000 การด าเนินการ

โครงการ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน

กองการศึกษา

104 โครงการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุให้กับ

นักเรียน

ณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

ให้กับนักเรียน

จัดกิจกรรมณรงค์ป้องกัน

อุบัติเหตุให้กับนักเรียน

- - 15,000 15,000 15,000 การอุดหนุน

งบประมาณตาม

โครงการ

ป้องกันอุบัติเหตุ

ให้กับนักเรียน

กองการศึกษา

รวม - - - - 17,396,000 17,896,000 18,346,000 - - -
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        3.5 แผนงาน.....งบกลาง.....

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

1 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพล

ภาพ

เพื่อจัดหาเบี้ยยังชีพ

สงเคราะห์หรือปัจจัย

สงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่ม

ผู้พิการในเขตเทศบาล

จ านวนผู้พิการในเขต

เทศบาล

- - 1,700,000 1,800,000 1,900,000 จ านวนผู้พิการที่ได

รับเบี้ยยังชีพ

สามารถใช้ชีวิต

แบบปกติร่วมกับ

สังคมได้

ส านักปลัด

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อจัดหาเบี้ยยังชีพสง 

เคราะห์แก่ผู้สูงอายุ

จ านวนผู้สูงอายุที่ขึ้น

ทะเบียนในเขตเทศบาล

- - 8,300,000 8,400,000 8,500,000 จ านวนผู้สูง อายุที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

สามารถใช้ชีวิต

แบบปกติร่วมกับ

สังคมได้

ส านักปลัด

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อจัดหาเบี้ยยังชีพ

สงเคราะห์หรือปัจจัย

สงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่ม

ผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาล

จ านวนผู้พิการในเขต

เทศบาล

- - 270,000 280,000 290,000 จ านวนผู้พิการที่ได

รับเบี้ยยังชีพ

สามารถใช้ชีวิต

แบบปกติร่วมกับ

สังคมได้

ส านักปลัด

4 ค่าช าระเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อช าระเงินกู้การ

ก่อสร้างอาคารเรียน

การช าระเงินกู้ตามก าหนด

ระยะเวลา

- - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 การช าระเงินกู้

สัญญา

จ านวนเงินกู้ลดลง ส านักปลัด

5 ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อช าระดอกเบี้ยเงินกู้

การก่อสร้างอาคารเรียน

การช าระดอกเบี้ยเงินกู้

ตามก าหนดระยะเวลา

- - 250,000 250,000 250,000 การช าระดอกเบี้ย

เงินกู้สัญญา

จ านวนดอกเบี้ย

เงินกู้ลดลง

ส านักปลัด

รวม - - - - 11,780,000 11,990,000 12,200,000 - - -

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..... 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน.....

    4. ยุทธศาสตร์.....4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม.....

        4.1 แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

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

1 โครงการตรวจวิเคราะห์ดินภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อตรวจสภาพดินในพื้นที่ ตรวจวิเคราะห์ดินภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 500,000 500,000 การด าเนินการ

โครงการแล้วเสร็จ

ผลผลิตทาง

การเกษตร

ส านักปลัด

2 โครงการป่าชุมชน ม.12 เพื่อความอุดมสมบูรณ์ใน

พื้นที่

ป่าชุมชน ม.12 - - - 30,000 30,000 จ านวนป่าชุมชน

ในพื้นที่

ความอุดมสมบูรณ์

ในพื้นที่

ส านักปลัด

3 โครงการตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช ตามพระราชเสาวนีย์

ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ

การด าเนินโครงการที่

เกี่ยวกับอนุรักษ์ เสริมสร้าง

อาชีพตามแนวทาง

พระราชด าริ

- - - 40,000 40,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

โยชน์จากโครงการ ส านักปลัด

รวม - - - - - 570,000 570,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย.....

    4. ยุทธศาสตร์.....4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม.....

        4.2 แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน.....

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

1 โครงการหมู่บ้านจัดการภัยพิบัติ ม.12 เพื่อป้องกันภัยพิบัติ ประชาชนในพื้นที่ ม.12 - - 30,000 30,000 30,000 การเกิดภัยพิบัติใน

พื้นที่

ลดการเกิดภัยพิบัติ ส านักปลัด

รวม - - - - 30,000 30,000 30,000 - - -

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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        4.3 แผนงาน.....สาธารณสุข.....

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

1 โครงการหมู่บ้านจัดการขยะยั่งยืน ม.12 เพื่อลดขยะในชุมชนและ

สร้างรายได้

ประชาชน หมู่ที่ 12 - - - 30,000 30,000 จ านวนขยะในพื้นที่ ลดปัญหาขยะ กองสาธารณ 

สุขฯ

2 โครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบยั่งยืน

 หมู่ที่ 9

เพื่อลดขยะในชุมชนและ

สร้างรายได้

ประชาชน หมู่ที่ 9 - - - 30,000 30,000 จ านวนขยะใน

ชุมชน

ลดปัญหาขยะและ

สร้างรายได้

กองสาธารณ 

สุขฯ

3 โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะแบบควบคุม

อากาศ

เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการขยะ

เผาขยะที่เหลือจากการ

บริหารจัดการด้านอื่นๆ

- - - 1,000,000 1,000,000 สามารถให้บริการ

เผาขยะจากชุมชน

ก าจัดขยะได้อย่าง

ถูกหลักวิชาการ

กองสาธารณ 

สุขฯ

4 โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อการจัดการขยะ เทศบาลต าบลป่าก่อด า - - 100,000 100,000 100,000 การด าเนินงานตาม

โครงการฯ

ลดปัญหาขยะและ

สร้างรายได้

กองสาธารณ 

สุขฯ

5 โครงการจัดท าจุดคัดแยกขยะในชุมชน

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อความสะดวกในการ

ก าจัดขยะมูลฝอย

ทุกชุมชนในเทศบาลต าบล

ป่าก่อด า

- - - 100,000 100,000 จ านวนจุดที่มีใน

เขตเทศบาล

ประชาชนในเขต

เทศบาลปราศ 

จากขยะ

กองสาธารณ 

สุขฯ

6 โครงการอบรมธนาคารขยะเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

ในการจัดการขยะ

การลดปริมาณขยะของ

ชุมชน

- - - 10,000 10,000 ปริมาณขยะที่ลดลง ลดปัญหาขยะและ

สร้างรายได้

กองสาธารณ 

สุขฯ

7 โครงการอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนลดการ

ใช้สารเคมีในการท า

การเกษตร

จ านวนเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ย

ชีวภาพ

- - - 50,000 50,000 การลดลงของ

เกษตรกรที่ใช้

ปุ๋ยเคมี

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

ของประชาชน

กองสาธารณ 

สุขฯ

8 โครงการป่าก่อด าร่วมใจช่วยโลกลดร้อน

 (คาร์บอนต่ า) เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อลดปัญหาโลกร้อน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - - - 10,000 10,000 ปริมาณคาร์บอนด์ ปริมาณคาร์บอนด์

ลดลง

กองสาธารณ 

สุขฯ

9 โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลป่า

ก่อด า

เพื่อบริหารจัดการส่ิงแวด

 ล้อม

แผนปฏิบัติการที่ได้จัดการ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม

- - - 50,000 50,000 การด าเนินการตาม

โครงการ

ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น กองสาธารณ 

สุขฯ

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

10 โครงการจัดหาเตาเผาขยะขนาดเล็ก 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อการเผาขยะเองของ

ชุมชน

จัดหาเตาเผาขยะขนาดเล็ก

 ภายในเขตเทศบาล

- - - 700,000 700,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ลดจ านวนขยะ กองสาธารณ 

สุขฯ

รวม - - - - 100,000 1,020,000 1,020,000 - - -
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        4.4 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

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

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้

มลพิษ

เพื่อใช้ในการ

ฌาปนกิจศพ

ก่อสร้างเตาเผาศพ

แบบไร้มลพิษ

- - - 1,500,000 1,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มลพิษลดลง กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบพื้นที่บ่อ

ขยะเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อป้องกันการรุก

พื้นที่ของประชาชน

ก่อสร้างร้ัวรอบพื้นที่

บ่อขยะเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

- - 100,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ 12 เพื่อความสะดวกใน

การก าจัดขยะมูลฝอย

เพื่อความสะดวกใน

การก าจัดขยะมูลฝอย

- - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มลพิษลดลง กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อความสะดวกใน

การก าจัดขยะมูลฝอย

ก่อสร้างเตาเผาขยะ - - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มลพิษลดลง กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกใน

การก าจัดขยะมูลฝอย

ก่อสร้างโรงคัดแยก

ขยะ

- - - - 10,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ลดปัญหาขยะและ

สร้างรายได้

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถังรองรับขยะใน

เขตเทศบาล

เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี

ขึ้น

ปรับปรุงถังรองรับ

ขยะในเขตเทศบาล

- - - 30,000 30,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างบ่อหมักปุ๋ยขยะ

อินทรีย์

เพื่อความเหมาะสมใน

การด าเนินการจัดการ

ขยะ

ก่อสร้างบ่อหมักปุ๋ย

ขยะอินทรีย์

- - - 70,000 70,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนในเขตเทศ

 บาลปราศจากขยะ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนทาง เข้าบ่อ

ขยะ/สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูลเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อความสะดวกใน

การก าจัดขยะมูลฝอย

ก่อสร้างถนนทาง 

เข้าบ่อขยะ/สถานที่

ก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

เทศบาลต าบลป่าก่อ

ด า

- - - 1,500,000 1,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

9 โครงการปรับพื้นที่บ่อขยะเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อความสะดวกใน

การก าจัดขยะมูลฝอย

ปรับปรุง-ปรับพื้นที่

บ่อขยะเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

- - 100,000 100,000 100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ่อ

ขยะ

เพื่อมีปริมาณไฟฟ้าที่

เพียงพอต่อการใช้งาน

ขยายเขตไฟฟ้า

บริเวณบ่อขยะ

- - - 500,000 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ไฟฟ้าที่เพียงพอต่อ

การใช้งาน

กองช่าง

รวม - - - - 200,000 8,200,000 12,200,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว.....

    5. ยุทธศาสตร์.....5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ.....

        5.1 แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

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

1 โครงการจัดงานมหกรรมอาหาร

และของดีอ าเภอแม่ลาว

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในเขตเทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาล - - - 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพในการสร้าง

ราย ได้

ส านักปลัด

รวม - - - - - 30,000 30,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว.....

    5. ยุทธศาสตร์.....5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ.....

        5.1 แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

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

1 โครงการถนนสายวัฒนธรรมถนนสาย

หลัก หมู่ 3 ระยะ ทาง 400 ม.

เพื่อรักษาเอกลักษณ์

วัฒนธรรมชุมชน

การสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ชุมชน

- - - - 1,000,000 จ านวนการเพิ่มขึ้น

ของกิจกรรม

การรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด

2 โครงการถนนสายวัฒนธรรม ถนนสาย

หลัก หมู่ 8 – หมู่ 9 ระยะทาง 400 

เมตร

เพื่อรักษาเอกลักษณ์

วัฒนธรรมชุมชน

การสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ชุมชน

- - - 1,000,000 - จ านวนการเพิ่มขึ้น

ของกิจกรรม

การรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด

3 โครงการถนนสายวัฒนธรรม หมู่ 8 

ระยะทาง 400 ม.

เพื่อรักษาเอกลักษณ์

วัฒนธรรมชุมชน

การสร้างความเป็นเอก 

ลักษณ์ชุมชน

- - - 300,000 - จ านวนการเพิ่มขึ้น

ของกิจกรรม

การรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด

4 โครงการถนนสายวัฒนธรรมภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า ระยะทาง 

3,000 ม.

เพื่อรักษาเอกลักษณ์

วัฒนธรรมชุมชน

การสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ชุมชน

- - - - 7,000,000 จ านวนการเพิ่มขึ้น

ของกิจกรรม

การรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด

5 โครงการถนนสายวัฒนธรรม ถนน สาย

หลัก หมู่ 3 ระยะ ทาง 400 ม

เพื่อรักษาเอกลักษณ์

วัฒนธรรมชุมชน

การสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ชุมชน

- - - - 1,000,000 จ านวนการเพิ่มขึ้น

ของกิจกรรม

การรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด

6 โครงการถนนสายวัฒนธรรม ถนนสาย

หลัก หมู่ 8 – หมู่ 9 ระยะทาง 400 

เมตร

เพื่อรักษาเอกลักษณ์

วัฒนธรรมชุมชน

การสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ชุมชน

- - - 1,000,000 - จ านวนการเพิ่มขึ้น

ของกิจกรรม

การรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด

7 โครงการศูนย์เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง เพื่อเพิ่มจ านวนศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง - - - 50,000 50,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีความพอเพียง ส านักปลัด

รวม - - - - - 2,350,000 8,050,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และGMS.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และGMS.....

    6. ยุทธศาสตร์.....6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ.....

        6.1 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

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

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 ม.7 

ระยะ 45 ม.กว้าง 4 ม..หนา 0.15 ม.

เพื่อประโยชน์ในการ

สัญจรมีความปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 ม.7

 ระยะ 45 ม.กว้าง 4 ม..

หนา 0.15 ม.

100,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.5/1 ม.7

 ยาว 90 เมตรกว้าง 4 ม..หนา 0.15 ม.

เพื่อประโยชน์ในการ

สัญจรมีความปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.5/1 

ม.7 ยาว 90 เมตรกว้าง 4 

ม..หนา 0.15 ม.

200,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6/3 

หมู่ 8 ยาว 50 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 

ม.

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

6/3 หมู่ 8 ยาว 50 ม.กว้าง

 4 ม.หนา 0.15 ม.

100,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อแก้ไขปัญหา

การคมนาคม

กองช่าง

4 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตรสายห้วยขี้ต้ิว หมู่ 12 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 54.00 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทางเข้า

พื้นที่ทางการเกษตรสาย

ห้วยขี้ต้ิว หมู่ 12 กว้าง 

4.00 ม.ยาว 54.00 ม.

45,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อแก้ไขปัญหา

การคมนาคม

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

5 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตร หมู่ 9 (ข้างโรงบ่มฯ)

กว้าง 4 ม.ยาว 54 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทางเข้า 

พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ 9 

(ข้างโรงบ่มฯ)กว้าง 4 ม.

ยาว 54 ม.

45,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อแก้ไขปัญหา

การคมนาคม

กองช่าง

6 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า 

คสล.พร้อมถมดินลูกรังขยายไหล่ทาง 

หมู่ 7 ขนาดf 0.60 ม..ยาว 210 เมตร

มีความปลอดภัยในการ

สัญจร

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก

น้ า คสล.พร้อมถมดินลูกรัง

ขยายไหล่ทาง หมู่ 7 ขนาด

f 0.60 ม..ยาว 210 เมตร

550,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก ซ.6/2 ม.8 ต.ป่าก่อด า  ยาว 

100 ม.

เพื่อป้องกันปัญ หาน้ า

ท่วมขังและการระบายน้ า

ในพื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก ซ.6/2 ม.8 ต.

ป่าก่อด า  ยาว 100 ม.

300,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ปัญหาน้ าท่วมขัง

จะหมดไป

กองช่าง

8 โครงการถมหินคลุกถนนทางเข้าพื้นที่

ทางการเกษตรสายเรียบคลอง

ชลประทานหมู่ 8 ด้านทิศใต้ – เขต 

อบต.จอมหมอกแก้ว  กว้าง 3-4.00 ม.

ยาว 3000 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทางเข้า

พื้นที่ทางการเกษตรสาย

เรียบคลองชลประทานหมู่ 

8 ด้านทิศใต้ – เขต อบต.

จอมหมอกแก้ว  กว้าง 3-4

 ม.ยาว 3000 ม.

100,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาการ

คมนาคม

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

9 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตรสายเรียบคลอง

ชลประทานหมู่ 12 ด้านทิศเหนือ – 

อบต.บัวสลี กว้าง 3-4 ม. ยาว 3000 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทางเข้า

พื้นที่ทางการเกษตรสาย

เรียบคลองชลประทานหมู่ 

12 ด้านทิศเหนือ – อบต.

บัวสลี กว้าง 3-4.00 ม.ยาว

 3000 ม.

100,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงหลงน้ าลัด ม.9 

(ก่อสร้างถนน คสล.รอบบริเวณหลงน้ า

ลัด)

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงหลงน้ าลัด

(ก่อสร้างถนน คสล.รอบ

บริเวณหลงน้ าลัด)

200,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.12 ยาว

 3000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.(ฝ่ัง 

ตะวันออก)

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.  ม.12 

ยาว 3000 ม.กว้าง 4 ม.

หนา 0.15 ม.(ฝ่ัง 

ตะวันออก)

1,500,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. 3/2 

หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 8.50

 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้ได้พื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 34.00 ตร.ม

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. 3/2

 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 

ม. ยาว 8.50 ม. หนา 0.15

 ม. หรือให้ได้พื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 34.00 ตร.ม

20,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

13 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมซอย 2 กับ

ถนนสายหลัก ม.2 ผิวจรา จร กว้าง 

4.00 ม. ยาว 3.50 ม. หนา 0.15 ม. 

พร้อมทางเชื่อม หรือให้ได้ขนาดพื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างทางเชื่อมซอย 2 

กับถนนสายหลัก ม.2 

ผิวจรา จร กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 3.50 ม. หนา 0.15 ม.

 พร้อมทางเชื่อม หรือให้ได้

ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.

11,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน 

ฌาปนสถาน 2 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 

3.50 ม. ยาว 11.50ม.

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาทางเดินฌา

ปนสถาน 2 หมู่ที่ 7 ขนาด

กว้าง 3.50 ม. ยาว 11.50 

ม.

120,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ รับ

ความสะ ดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก คสล. ซอย 3 (ซอย 7 ใหม)่ ถึง

ซอย 7/1 หมู่ 8 กว้าง 0.50 ม. ยาว 

135 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 3 

(ซอย 7 ใหม่) ถึงซอย 7/1 

หมู่ 8 กว้าง 0.50 ม. ยาว 

135 ม.

300,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังในชุมชนได้

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก คสล. ซอย 9 ม.8 เชื่อมซอย 3/3

 ม.10 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ระยะทาง

รวม 186 ม. และวางท่อเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 2 จุดๆ ละ 

4 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 9 

ม.8 เชื่อมซอย 3/3 ม.10 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. 

ระยะทางรวม 186 ม. และ

วางท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.60 ม. จ านวน 2 จุดๆ ละ

 4 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.

และวางท่อ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

483,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังในชุมชนได้

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงทางเท้า คสล. ซอย 

1/1 ถึง ซอย 1/6 หมู่ที่ 10 หนา 0.10 

ม.หรือให้ได้ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

735.00 ตร.ม.

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เดินทาง

ปรับปรุงทางเท้า คสล. 

ซอย 1/1 ถึง ซอย 1/6 หมู่

ที่ 10 หนา 0.10 ม.หรือให้

ได้ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 735.00 ตร.ม.

300,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/5 

หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 

38 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม

หรือให้ได้ขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 118.50 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

1/5 หมู่ที่ 10 ผิวจราจร

กว้าง 3.00 ม. ยาว 38 ม. 

หนา 0.15 ม. พร้อมทาง

เชื่อมหรือให้ได้ขนาดพื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

118.50 ตร.ม.

85,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/7 

หมู่ 10 กว้าง 2.80 -3.00 ม. ยาว 

58.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้ได้

พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 172.50 ตร.ม.

 พร้อมรางระบายน้ า คสล.ฝาตระแกรง

เหล็ก

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

1/7 หมู่ 10 กว้าง 

2.80-3.00 ม. ยาว 58.00 

ม. หนา 0.15 ม. หรือให้ได้

พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

172.50 ตร.ม. พร้อมราง

ระบายน้ า คสล.ฝาตระแก

รงเหล็ก

160,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงห้องเวรยามส านักงาน

เทศบาลต าบลป่าก่อด า ขนาดกว้าง 

2.40 ม. ยาว 3.80 ม.

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านการรักษาความ

ปลอดภัย

ปรับปรุงห้องเวรยาม

ส านักงานเทศบาลต าบล

ป่าก่อด า ขนาดกว้าง 2.40

 ม. ยาว 3.80 ม.

46,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ส านักงาน และ

ทรัพย์สินได้รับ

ความปลอดภัย

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่ 

(หลังวัด) หมู่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 190

 ม. หนา 0.15 ม. หรือขนาดผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ใหม่ (หลังวัด) หมู่ 3 กว้าง 

4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา

 0.15 ม. หรือขนาดผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 760.00

 ตร.ม.

480,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อแก้ไขปัญหา

การคมนาคม

กองช่าง

22 โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน  

หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

วางท่อระบบประปา

หมู่บ้าน  หมู่ 8

300,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน 300,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีร้ัวที่ท าให้เกิด

ความปลอดภัย

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อจัดท าเสาธงของ

โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างเสาธงชาติ 130,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การท ากิจ กรรม

ของนัก เรียน

กองช่าง

25 โครงการถมหินคลุกถนทางเข้าพื้นที่

ทางการเกษตรสายโป่งเป้า หมู่ 12 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 54.00 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทางเข้า

พื้นที่ทางการเกษตรสาย

โป่งเป้า หมู่ 12 กว้าง 4.00

 ม.ยาว 54.00 ม.

45,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อแก้ไขปัญหา

การคมนาคม

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ใหม่

(หลังวัดดอนจั่น) ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว

 กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ใหม่

(หลังวัดดอนจั่น) ม.3 ต.

จอมหมอกแก้ว กว้าง 4 ม.

ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.

200,000 - - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินปลอดภัย

และรวดเร็วขึ้น

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การเกษตร ซอย 1 (แยก 3) หมู่ที่ 2 ต.

ป่าก่อด า  กว้าง 4.00 ม.  ยาว 160.00

 ม.

เพื่อให้มีความปลอดภัย

ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การเกษตร ซอย 1 (แยก 3)

 หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อด า  กว้าง

 4.00 ม.  ยาว 160.00 ม.

- 152,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 21 

หมู่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 52.00 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

21 หมู่ 3 กว้าง 3.00 ม. 

ยาว 52.00 ม.

- 82,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

29 โครงการวางท่อ คสล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7 

ยาว 100.00 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. 

พร้อมบ่อพักและถมดิน

หลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7

 ยาว100.00 ม.

- 495,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าฌาปนสถาน 2

 หมู่ 7

เพื่อให้ประชา ชนได้มี

ห้องน้ าใช้อย่างเพียง พอ

ปรับปรุงห้องน้ าฌาปน

สถาน 2 หมู่ 7

- 50,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้มี

ห้องน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 6/2 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศตะวันออก)  

กว้าง 0.30 ม. ยาว 205.00 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 6/2 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศ

ตะวันออก)  กว้าง 0.30 ม.

 ยาว 205.00 ม.

- 495,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังในชุมชนได้

กองช่าง
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หน่วยงาน
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล..รอบ

บริเวณหลงน้ าลัด ม.9 ขนาดกว้าง 2 ม.

 ยาว 105 ม. หนา 0.10 ม. หรือให้ได้

ผิวจราชรไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล..รอบ

บริเวณหลงน้ าลัด ขนาด

กว้าง 2 ม. ยาว 105 ม. 

หนา 0.10 ม. หรือให้ได้

ผิวจราชรไม่น้อยกว่า 210 

ตร.ม.

- 105,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จาการ

ด าเนินงาน

กองช่าง

33 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ต่อเติมหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 9

- 119,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อให้บริการ

ประชาชน  เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาr

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้าง

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า ม.10 กว้าง

 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้าง

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อ

ด า กว้าง 4.00 ม. ยาว 

100.00 ม.

- 75,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อแก้ไขปัญหา

การคมนาคม

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมซอยกับถนน

พหลโยธิน ซอย 6 ม.10 กว้าง 4.00 ม.

 ยาว 16.00 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างทางเชื่อมซอยกับ

ถนนพหลโยธิน ซอย 6 ม.

10 กว้าง 4.00 ม. ยาว 

16.00 ม.

- 54,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ซอย 1 

หมู่ 10 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม.

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เดินทาง

ปรับปรุงทางเดินเท้า ซอย 

1 หมู่ 10 พื้นที่ไม่น้อยกว่า

- 395,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่างถมหิน

คลุก
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

37 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตรสายเรียบคลอง

ชลประทาน (ทิศเหนือ) หมู่ 12 ขนาด

กว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. หนา 0.10 ม. 

หรือให้ได้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

210 ลบ.ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทางเข้า

พื้นที่ทางการเกษตรสาย

เรียบคลองชลประทาน (ทิศ

เหนือ) หมู่ 12 ขนาดกว้าง 

5 ม. ยาว 420 ม. หนา 

0.10 ม. หรือให้ได้ปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 210 

ลบ.ม.

- 100,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 

ซอย 2 หมู่ 12 (ฝ่ังตะวัน ตก)  กว้าง  

0.30  ม.  ยาว 265.00  ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล. ซอย 2 หมู่ 12 (ฝ่ัง

ตะวัน ตก)  กว้าง  0.30  

ม.  ยาว 265.00  ม.

- 650,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังในชุมชนได้

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. แยก

ถนนสายหลักเชื่อมซอย 4 หมู่ 12 กว้าง

 2.00 ม. ยาว 53.00 ม.

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เดินทาง

ก่อสร้างทางเดิน คสล. 

แยกถนนสายหลักเชื่อม

ซอย 4 หมู่ 12 กว้าง 2.00

 ม. ยาว 53.00 ม.

- 52,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการติดต้ังรางระบายน้ าฝนสังกะสี 

ขนาดกว้าง 8" หลังคาชั้น 2 อาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ระบายน้ า

ติดต้ังรางระบายน้ าฝนสัง 

กะสี ขนาดกว้าง 8" 

หลังคาชั้น 2 อาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบล

ป่าก่อด า

- 60,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาการ

ระบายน้ าฝนให้

รวดเร็ว

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

41 โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมผนังฉากหลัง

 บริเวณตลาดกลางเทศบาล กว้าง 5 ม.

 ยาว 17.00 ม.

เพื่อเป็นสถานที่จัด

กิจกรรมของเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

ก่อสร้างเวทีพร้อมผนังฉาก

หลัง บริเวณตลาดกลาง

เทศบาล กว้าง 5 ม. ยาว 

17.00 ม.

- 150,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่จัด

กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ตู้ยามบริการ

ประชาชนป่าก่อด า กว้าง 3.00 ม. ยาว

 4.50 ม.

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างห้องน้ า ตู้ยาม

บริการประชาชนป่าก่อด า 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.50 ม.

- 135,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีห้องน้ า

ใช้เพียงพอ

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน

บริเวณศาลาประชาธิป ไตย หมู่ 12 

(ฝ่ังตะวันตก) กว้าง 0.30 ม. ยาว 62 ม.

แก้ไขปัญหาปัญ หาการ

ระบายน้ าในพื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า

ภายในบริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 12 (ฝ่ัง

ตะวันตก) กว้าง 0.30 ม. 

ยาว 62 ม.

- 72,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

44 โครงการปรับพื้น คสล. ศาลาประชา 

ธิปไตย หมู่ 12 (ฝ่ังตะวันตก ) กว้าง 

11.00 ม. ยาว 12.00 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้

ประโยชน์มากขึ้น

ปรับพื้น คสล. ศาลาประชา

 ธิปไตย หมู่ 12 (ฝ่ัง

ตะวันตก ) กว้าง 11.00 ม.

 ยาว 12.00 ม. หนา 0.15

 ม.

- 45,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีพื้นที่ในการใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าฝน

อาคารอเนกประสงค์ ศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 7 ยาว 46 ม.

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน

พื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ าฝนอา

 คารอเนกประสงค์ ศาลา

ประ ชาธิปไตย หมู่ 7 ยาว 

46 ม.

- 49,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ า

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง
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ผลที่คาดว่าจะ
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อม

ถนนพหลโยธิน (หน้า สนง. ทต.ป่าก่อ

ด า) กว้าง 6 ม. พื้นที่ 157 ตรม.

แก้ไขปัญหาคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. ทาง

เชื่อมถนนพหลโยธิน (หน้า

 สนง. ทต.ป่าก่อด า) กว้าง 

6 ม. พื้นที่ 157 ตรม.

- 96,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัย และ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

47 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าฌาปนสถาน 1

 หมู่ 9 ต.ป่าก่อด า

เพื่อให้มีห้องน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ

ซ่อมแซมห้องน้ าฌาปน

สถาน 1 หมู่ 9 ต.ป่าก่อด า

- 50,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้มี

ห้องน้ าใช้

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย5/1 

หมู่ 7

เพื่อใช้ในการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

5/1 หมู่ 7

- 138,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัย ใน

การสัญจร

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่ม

พัฒนาสตรี หมู่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างอาคารเก็บของ

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 7 

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.

- 274,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์

กองช่าง

50 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ล าเหมืองเดิม (หลง

น้ าลาวฝ่ังตะวัน ตกทางทิศใต้) หมู่ 8

เพื่อการระบายน้ าท่วมขัง วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ล า

เหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝ่ัง

ตะวัน ตกทางทิศใต้) หมู่ 8

- 493,000 - - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

น้ าไม่ท่วมขังถนน กองช่าง

51 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย (ลูก

ข่าย) ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารทางราชการ

ปรับปรุงและติดต้ังระบบ 

กระจายเสียงชนิดไร้สาย

ภายในเขต ทต.ป่าก่อด า

- 350,000 200,000 300,000 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูลข่าว

 สาร

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

52 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  1.00 

ม. พร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินหลัง

ท่อ (ล าเหมืองชลประทาน ซ.12/2) 

หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

เพื่อการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล.  

1.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.

 และถมดินหลังท่อ (ล า

เหมืองชลประทาน ซ.12/2)

 หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า อ.แม่

ลาว จ.เชียงราย

- - 368,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

53 โครงการขุดลอกหลงน้ าลัด หมู่ที่ 9 ต.

ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

ขุดลอกหลงน้ าลัด หมู่ที่ 9 

ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 157,700 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ลดปัญหาน้ าท่วม

และมีน้ าใช้

เพียงพอใน

การเกษตร

กองช่าง

54 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอก

แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ต่อเติมหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.

จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

- - 246,400 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

55 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

(หมวด 5) หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อการอุปโภคบริโภค

น้ าที่สะอาด

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน (หมวด 5) หมู่ที่ 3

 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่

ลาว จ.เชียงราย

- - 138,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การอุป โภค

บริโภคน้ า

กองช่าง

56 โครงการระบบส่งน้ าประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

เพื่อการอุปโภคบริโภคน้ า ระบบส่งน้ าประปาหมู่บ้าน

 หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า อ.แม่

ลาว จ.เชียงราย

- - 358,700 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้น้ า

อย่า

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

57 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  0.80 

ม. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. และถมดิน

หลังท่อ ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อ

ด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล.  

0.80 ม. พร้อมบ่อพักน้ า 

คสล. และถมดินหลังท่อ 

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 ต.

ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 495,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเส้ือบ้าน 

หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาคลุมเส้ือ

บ้าน หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- - 322,700 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2

 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อการอุปโภคบริโภค

น้ าที่สะอาด

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่

 2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 56,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การอุป โภค

บริโภคน้ า

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ที่ 12 (ฝ่ังตะวันออก) ต.ป่าก่อด า 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อการอุปโภคบริโภค

น้ าที่สะอาด

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน (ทิศตะวันออก) 

หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่

ลาว จ.เชียงราย

138,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การอุป โภค

บริโภคน้ า

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 ม.12 

ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 ม.

12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 500,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรของ

ประชาชน

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

62 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

(จินผิง) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

เพื่อการอุปโภคบริโภคน้ า ก่อสร้างระบบประปาหมู่ 

บ้าน (จินผิง) หมู่ที่ 12 ต.

ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 200,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าใน

การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

63 โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายหลัก 

(ฝ่ังตะวันออก) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ขยายไหล่ทาง ถนนสาย

หลัก (ฝ่ังตะวันออก) หมู่ที่ 

12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 184,600 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรของ

ประชาชน

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 

หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5

 หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย

- - 141,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรของ

ประชาชน

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อการสัญจรของผู้ใช้

เส้นทาง

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อ

ด า)

- - 269,800 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างร้ัวหลังโรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อกั้นพื้นที่ ก่อสร้างร้ัวหลังโรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

- - 79,600 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

กั้นพื้นที่ มีร้ัวรอบ

ขอบชิด

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างดาด คสล. ล าเหมือง

เดิม หมู่ที่ 8 (ทุ่งนา นายหนาย เครือใจ)

 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างดาด คสล. ล า

เหมืองเดิม หมู่ที่ 8 (ทุ่งนา 

นายหนาย เครือใจ) ต.ป่า

ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- - 190,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

 ป้องกันน้ าท่วมขัง

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

68 โครงการปรับปรุงห้องน้ าบริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อการใช้บริการของ

ประชาชน

ปรับปรุงห้องน้ าบริเวณ

ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 

10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 22,400 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีห้องสุขาที่ได้

มาตรฐานปลอดภัย

กองช่าง

69 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตร (สายโป่งเป้า) หมู่ที่ 12 

ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทาง เข้า

พื้นที่ทางการเกษตร (สาย

โป่งเป้า) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อ

ด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- - 30,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง

70 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตร (สายห้วยขี้ต้ิว) หมู่ที่ 12

 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทาง เข้า

พื้นที่ทางการเกษตร (สาย

ห้วยขี้ต้ิว) หมู่ที่ 12 ต.ป่า

ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- - 30,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง

71 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตร (สายห้วยเหี้ยะ) หมู่ที่ 

12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทาง เข้า

พื้นที่ทางการเกษตร (สาย

ห้วยเหี้ยะ) หมู่ที่ 12 ต.ป่า

ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- - 30,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง

72 โครงการถมหินคลุกถนนทาง เข้าพื้นที่

ทางการเกษตร (สายห้วยผักหละ) หมู่ที่

 12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทาง เข้า

พื้นที่ทางการเกษตร (สาย

ห้วยผักหละ) หมู่ที่ 12 ต.

ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - 30,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

73 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 8 - - 170,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

74 โครงการจัดท าป้ายซอย /แนะน า

สถานที่ท่องเที่ยว/เขตเทศบาล /ชื่อ

ชุมชน/กลุ่มอาชีพ และป้ายอื่นๆ ทุก

ชุมชน

เพื่อเป็นการบอกชื่อถนน

 ซอย สายต่างๆ ชื่อ

ชุมชนต่าง ๆ

จ านวนจุดที่ได้จัดท าป้าย

แสดง

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

75 โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงชนิด

ไร้สายภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของหมู่บ้าน

ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียง

ชนิดไร้สายภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร

กองช่าง

76 โครงการขุดสระน้ า/บ่อน้ า  ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อลดปัญญาการขาด

แคลนน้ า

ขุดสระน้ า/บ่อน้ า  ภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าเพียงพอใน

การเกษตร

กองช่าง

77 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 1,500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าเพียงพอใน

การเกษตร

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน  ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระ

เกียรติภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อการออกก าลัง 

เสริมสร้างพลานามัย แก่

ประชาชน

ก่อสร้างสนามกีฬาเฉลิม

พระเกียรติภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ออก

ก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ก่อสร้างซุ้มซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ  ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความจงรักภักดี

ของประชาชน

กองช่าง
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81 โครงการก่อสร้างซุ้มหมู่บ้าน ภาย ใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อบอกสถานที่ ก่อสร้างซุ้มหมู่บ้าน ภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อ

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แสดงเขตหมู่บ้าน กองช่าง

82 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เดินทาง

ปรับปรุงทางเดินเท้าภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

83 โครงการปรับภูมิทัศน์ล าน้ าห้วยส้าน 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000  ตร.ม.

เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และเพื่อความยั่งยืน

ปรับภูมิทัศน์ล าน้ าห้วยส้าน

  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000  

ตร.ม.

- - - - 3,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

84 โครงการปรับภูมิทัศน์ล าน้ าแม่ผง  พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 5,000  ตร.ม

เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และเพื่อความยั่งยืน

ปรับภูมิทัศน์ล าน้ าแม่ผง  

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000  

ตร.ม.

- - - - 3,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

85 โครงการขยายเขตระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลต าบลป่า

ก่อด า ระยะทางรวม 7,000 ม.

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายเขตระบบส่ง

น้ าประปาหมู่บ้าน ภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

 ระยะทางรวม 7,000 ม.

- - - - 1,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ภาย ในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อมีสถานที่ถูก

สุขลักษณะ

ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 5,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5

 ภายในเขตเทศบาล

เพื่อให้ระลึกถึง

พระมหากษัตริย์ที่มี

พระคุณต่อประเทศชาติ

ก่อสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่

 5 ภายในเขตเทศบาล

- - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระลึกในพระคุณ กองช่าง
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88 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าและฝา

ปิดรางระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 

ระยะทางรวม 7,000 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

ปรับปรุงรางระบายน้ าและ

ฝาปิดรางระบายน้ าภายใน

เขตเทศบาล ระยะทางรวม

 7,000 ม.

- - - - 7,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

89 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขต

เทศบาล พื้นที่รวม 7,000 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงถนน คสล. ภายใน

เขตเทศบาล พื้นที่รวม 

7,000 ตร.ม.

- - - - 3,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

90 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร ภายในเขตเทศบาล 

ระยะทางรวม 7,000 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร ภายในเขต

เทศบาล ระยะทางรวม 

7,000 ม.

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างลูกระนาดถนน  (เนิน

ชะลอความเร็ว)  ภายในเขตเทศบาล

เพื่อความปลอดภัยใน

การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างลูกระนาดถนน  

(เนินชะลอความเร็ว)  

ภายในเขตเทศบาล

- - - - 3,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

แม่น้ าลาว ภายในเขตเทศบาล หมู่ 8 /

 หมู่ 9 / หมู่ 10 / หมู่ 12

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

แม่น้ าลาว ภายในเขต

เทศบาล หมู่ 8 / หมู่ 9 / 

หมู่ 10 / หมู่ 12

- - - - 4,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง
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93 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณ

ตลาดกลางเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อใช้ประโยชน์ ก่อสร้างห้องเก็บของ 

บริเวณตลาดกลางเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

- - - 800,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่เก็บ

อุปกรณ์

กองช่าง

94 โครงการร้ือถอนโรงจอดรถ หน้า

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) กว้าง 

10 ม. ยาว 24 ม.

เพื่อใช้ประโยชน์ ร้ือถอนโรงจอดรถ หน้าโรง 

เรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

 กว้าง 10 ม. ยาว 24 ม.

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่จัด

กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อให้มีสนามฟุตซอลที่มี

มาตรฐาน

ก่อสร้างสนามฟุตซอล - - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสนามฟุตซอลที่มี

มาตรฐาน

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ

หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 

(ข้างตลาดกลาง)

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ

หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 

(ป่าก่อด า) (ข้างตลาดกลาง)

- - - 420,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

97 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ตู้ยามบริการ

ประชาชนป่าก่อด า

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงห้องน้ า ตู้ยาม

บริการประชาชนป่าก่อด า

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีห้องน้ า

ใช้เพียงพอ

กองช่าง

98 โครงการขุดลอกล าน้ าลาว ภายในเขต

เทศบาล

เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและปัญหาการขาด

แคลนน้ า

ขุดลอกล าน้ าลาว ภายใน

เขตเทศบาล

- - - - 5,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ปัญหาน้ าท่วมขัง

ลดลง

กองช่าง

83



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

99 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 

(โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลต าบลป่า

ก่อด า

เพื่อให้อาคาร

อเนกประสงค์ได้รับการ

ปรับ ปรุงพร้อมใช้งาน

กิจกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคารอเนกประ 

สงค์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 800,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

สามารถรองรับ

การจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์  รัชกาลที่ 6

 ภายในเขตเทศบาล

เพื่อให้ระลึกถึงพระมหา 

กษัตริย์ที่มีพระคุณต่อ

ประเทศชาติ

ก่อสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่

 6 ภายในเขตเทศบาล

- - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ให้เป็นสถานที่

สักการะบูชา

กองช่าง

101 โครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อมถนน

พหลโยธินทุกซอยในเขตเทศบาล

แก้ไขปัญหาคมนาคม ปรับปรุงถนนทางเชื่อม

ถนนพหลโยธินทุกซอยใน

เขตเทศบาล

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลที่ 6

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ก่อสร้างหอเฉลิมพระ

เกียรติรัชกาลที่ 6

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้

สักการะบูชา

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12

 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง

เพื่อสนับสนุนการศึกษา

และรองรับการขยายชั้น

เรียน ชั้นม.ต้น

อาคารอาคารเรียน 3 ชั้น 

12 ห้องเรียน จ านวน 1 

หลัง

- - - 8,685,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

นักเรียนได้ใช้ 

อาคารเรียน

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียนพร้อมป้าย 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อรองรับการเปิด

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่า

ก่อด า) ระดับ ชั้น ม.1-ม.3

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนพร้อม

ป้าย โรงเรียนเทศบาล 1 

(ป่าก่อด า)

- - - 2,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

โรงเรียนมีร้ัวท าให้

เกิดความปลอดภัย

กองช่าง

105 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อให้โรงเรียนมีโรง

อาหารส าหรับนักเรียน

ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เด็กได้ใช้โรง

อาหารที่สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

106 โครงการก่อสร้างห้อง น้ านักเรียน

โรงเรียนเทศบาล1 (ป่าก่อด า)

เพื่อรองรับการเปิด

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่า

ก่อด า) ระดับ ชั้น ม.1-ม.3

ก่อสร้างห้องน้ านักเรียน

โรงเรียนเทศบาล1 (ป่าก่อ

ด า)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เด็กนักเรียนได้ใช้

ห้องน้ าที่ถูก

สุขลักษณะ

กองช่าง

107 โครงการปรับปรุงห้อง สมุดนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล1 (ป่าก่อด า)

เพื่อรองรับการเปิด

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่า

ก่อด า) ระดับ ชั้น ม.1-ม.3

ปรับปรุงห้องสมุดนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล1 (ป่าก่อ

ด า)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีห้องสมุดที่

รองรับจ านวน

นักเรียนได้

กองช่าง

108 โครงการขุดลอกล าเหมือง ล าห้วย 

แม่น้ า คลอง บึง ภายในเขตเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

ขุดลอกล าเหมือง ล าห้วย 

แม่น้ า คลอง บึง ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - - 5,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าและ

การสัญจรมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

109 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

2 ชั้น บริเวณศูนย์ บริการประชาชน

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

ประชาชน

ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ 2 ชั้น 

บริเวณศูนย์บริการ

ประชาชน

- - - - 1,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่ในการ

ท างาน และ

กิจกรรม

กองช่าง

110 โครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศส าหรับ

ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

ประชาชน

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

ส าหรับราษฎรในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เข้าใจในภาษาต่าง

 ประเทศ

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ล า

เหมือง ล าห้วย แม่น้ า คลอง ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรและการอุปโภค

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ล า

เหมือง ล าห้วย แม่น้ า 

คลอง ภายในเขตเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ และความ

อุดมสมบูรณ์ของ

พื้นที่

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

112 โครงการจัดซ้ือที่ดินส าหรับสร้างอาคาร

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)/โรงเรียน

เทศบาล 2 (ป่าก่อด า)

เพื่อจัดซ้ือที่ดินส าหรับ

สร้างอาคารโรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

โรงเรียนเทศบาล2 (ป่า

ก่อด า)

ซ้ือที่ดินส าหรับสร้างอาคาร

โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อ

ด า)/โรงเรียนเทศบาล 2 

(ป่าก่อด า)

- - - 2,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ได้ที่ดินส าหรับ

สร้างอาคารเรียน

กองช่าง

113 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ถนนโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 2 

ฝ่ังถนน

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ถนนโรงเรียนเทศบาล 1 

(ป่าก่อด า) 2 ฝ่ังถนน

- - - 970,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

114 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอ

นกรีต โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

เพื่อการสัญจรของผู้ใช้

เส้นทาง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต โรงเรียนเทศบาล

 1 (ป่าก่อด า)

- - - 380,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

115 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อเพิ่มพื้นที่อาคารใน

การใช้ประโยชน์

ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

พื้นที่การใช้สอย

เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล รร.ท.1 

(ป่าก่อด า)

เพื่อให้มีสนามฟุตบอลที่

มีมาตรฐาน

นักเรียนทุกระดับชั้น - - - 1,500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

สนามฟุตบอลที่มี

มาตรฐาน

กองช่าง

117 โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.และ รร.ท.1(

ปกด.)

เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่

พักผ่อนและมีความเป็น

บุคลากรที่มีคุณภาพ

จัดสร้างสนามเด็กเล่น

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ศพด.และ รร.ท.1(ปกด.)

- - - 150,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เด็กจะเกิดความ

พัฒนา

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ และลาน

พระ

เพื่อให้โรงเรียนมีส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์ในการสักการะ 

บูชา

ก่อสร้างศาลพระภูมิ และ

ลานพระ

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีศาลพระภูมิ

สักการะบูชา

กองช่าง
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119 โครงการจัดท าถังเก็บพักน้ าประ ปาบน

อาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้

มีถังพักส ารองน้ าไว้ใช้

จัดท าถังเก็บพักน้ าประ ปา

บนอาคาร อาคารเรียน 4 

ชั้น

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

น้ าในการอุปโภค

อย่างต่อเนื่อง

กองช่าง

120 โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติงานชั้นล่าง

อาคารเรียน 4 ชั้น

เพื่อให้โรงเรียนมีห้อง

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ต่อเติมห้องปฏิบัติงานชั้น

ล่างอาคารเรียน 4 ชั้น

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

โรงเรียนมีห้อง

ปฏิบัติงานใช้ในงาน

กองช่าง

121 โครงการปรับปรุงทางเดินถนนรอบ

บริเวณในโรงเรียน

เพื่อให้สถานศึก ษามี

สภาพแวด ล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้

ปรับปรุงทางเดินถนนรอบ

บริเวณในโรงเรียน

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

122 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ า

ส าหรับนักเรียน

ก่อสร้างสระว่ายน้ า - - - 1,500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

นักเรียนว่ายน้ าเป็น กองช่าง

123 โครงการจัดท าเวทีกิจกรรม อาคารเรียน

 4 ชั้น

เพื่อเป็นสถานที่จัด

กิจกรรม  ของโรงเรียน

จัดท าเวทีกิจกรรม อาคาร

เรียน 4 ชั้น

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

โรงเรียนมีสถานที่

จัดกิจ กรรมต่าง ๆ

กองช่าง

124 โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติ    งานชั้น

ล่างอาคารเรียน 4 ชั้น

เพื่อให้โรงเรียนมีห้อง

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ต่อเติมห้องปฏิบัติงานชั้น

ล่างอาคารเรียน 4 ชั้น

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีห้องปฏิบัติ งาน

ใช้ในงานของ

โรงเรียนมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

125 โครงการจัดท าป้ายหน้าห้องเรียน และ

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

เพื่อจัดท าป้ายห้องเรียน 

ห้อง พักครู และห้อง 

ปฏิบัติการต่างๆ

จัดท าป้ายหน้าห้องเรียน 

และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

- - - 30,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

บอกสถานที่และ

อาคารเรียน

กองช่าง

126 โครงการพัฒนาปรับปรุง ต่อเติม อาคาร

เรียนอนุบาล

เพื่อให้อาคารเรียน

อนุบาล      มีหลังคา

และประตูทางเข้าอาคาร

พัฒนาปรับปรุง ต่อเติม 

อาคารเรียนอนุบาล

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

กันฝนและมีประตู

ทางเข้าอาคารเรียน

กองช่าง
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127 โครงการพัฒนาปรับปรุง ต่อเติม 

อาคารอเนกประสงค์

เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น พัฒนาปรับปรุง ต่อเติม 

อาคารอเนกประสงค์

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

สถานที่ใช้งานดีขึ้น กองช่าง

128 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ศาลา

ประวัติบุคคลส าคัญ

เพื่อให้จัดสร้างศาลาแหล่ง

เรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ 

บุคคลส าคัญ

จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ศาลา

ประวัติบุคคลส าคัญ

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีแหล่งเรียนรู้ของ

เยาวชน

กองช่าง

129 โครงการจัดท าอ่างล้างหน้า แปรงฟัน

ส าหรับนักเรียน

เพื่อให้มีอ่างล้างหน้า 

แปรงฟัน ที่ถูกสุขลักษณะ

จัดท าอ่างล้างหน้า แปรง

ฟันส าหรับนักเรียน

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

โรงเรียนมีอ่างล้าง

หน้าที่ถูก

สุขลักษณะ

กองช่าง

130 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนเพื่อ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ใน

เขตเทศบาล

เพื่อสนับสนุนตลาด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ก่อสร้างร้านค้าชุมชนเพื่อ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP) ในเขตเทศบาล

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีรายได้เข้าชุมชน กองช่าง

131 โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ ร.6 เพื่อให้ระลึกถึงพระมหา 

กษัตริย์ที่มีพระคุณต่อ

ประเทศชาติ

ก่อสร้างอนุสาวรีย์ ร.6 - - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เป็นสถานที่

สักการะบูชา

กองช่าง

132 โครงการปรับปรุงระบบประปา 

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า

แก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ าประปา

ปรับปรุงระบบประปา 

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

133 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ 

รพ.สต.ป่าก่อด า

เพื่อให้มีบริเวณในการ

ให้บริการประชาชน

ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ

 รพ.สต.ป่าก่อด า

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การบริการ

กองช่าง
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134 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์

รพ.สต.ป่าก่อด า กว้าง 12.00 ม. ยาว 

14.00 ม.

เพื่อให้มีบริเวณในการ

ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารอเนกประ 

สงค์รพ.สต.ป่าก่อด า กว้าง 

12.00 ม. ยาว 14.00 ม.

- - - - 504,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีพื้นที่

ในการรับบริการ

กองช่าง

135 โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์

 รพ.สต.ป่าก่อด า  กว้าง 12.00 ม. ยาว

 14.00 ม.

เพื่อให้มีบริเวณในการ

ให้บริการประชาชน

ปรับปรุง อาคารอเนก ประ

 สงค์ รพ.สต.ป่าก่อด า  

กว้าง 12.00 ม. ยาว 14.00

 ม.

- - - - 168,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีพื้นที่

ในการรับบริการ

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้างห้องเรียนรู้ภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว

เพื่อให้มีความรู้ในการ

เตรียมรับสถานการณ์

ก่อสร้างห้องเรียนรู้ภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ปลอดภัยจาก

เหตุการณ์

กองช่าง

137 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ซอย

ประชาอุทิศ ชนิด 2 ช่อง

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

ซอยประชาอุทิศ ชนิด 2 

ช่อง

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

138 โครงการขุดลอกล าเหมือง (ฮ่อง แล้ง) 

ตรงข้ามส่วนแยก

เพื่อการระบายน้ า ขุดลอกล าเหมือง (ฮ่องแล้ง)

 ตรงข้ามส่วนแยก

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่

 2

แก้ไขปัญหาคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1

 หมู่ 2 (แยก 4)

- - - - 512,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

140 โครงการติดต้ังไฟฟ้าระบบพลัง งาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

เพื่อลดอัตราค่าไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้าระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.

ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

- - - 490,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ค่าไฟระบบประปา

ลดลง

กองช่าง
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141 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานศาลา

อเนกประสงค์ ม.2

เพื่อใช้ประ โยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

ศาลาอเนกประสงค์ ม.2

- - - - 250,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประ โยชน์

กองช่าง

142 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนน

สายหลัก หมู่ 2

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรในการเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนน

สายหลัก หมู่ 2

- - - - 250,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

143 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนน 

ซอย หมู่ 2

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรในการเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนน

 ซอย หมู่ 2

- - - - 360,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

144 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 1 

หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า (ฝ่ังซ้าย)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย

 1  หมู่  2 ต.ป่าก่อด า (ฝ่ัง

ซ้าย)

- - - - 130,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

145 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 1 

หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า (ฝ่ังขวา)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย

 1 หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า (ฝ่ัง

ขวา)

- - - - 780,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

146 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร  ซอย 1 หมู่ 2 (แยก 2) ต.

ป่าก่อด า เชื่อม ต.บัวสลี

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร  ซอย 1 หมู่ 2 

(แยก 2) ต.ป่าก่อด า เชื่อม 

ต.บัวสลี

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

147 โครงการปรับปรุงศาลาประชาธิป ไตย 

หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลา

ประชาธิปไตย  หมู่ 2 ต.

ป่าก่อด า

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีสถานที่

เก็บส่ิงของ และใช้

ประ โยชน์

กองช่าง
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148 โครงการต่อเติมศาลาประชาธิป ไตย 

หมู่ 2  ต.ป่าก่อด า

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ต่อเติมศาลาประชาธิปไตย

 หมู่ 2  ต.ป่าก่อด า

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่เก็บ

ส่ิงของ และใช้ประ

 โยชน์

กองช่าง

149 โครงการติดต้ังรางระบายน้ าฝนศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 2  ต.ป่าก่อด า

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ระบายน้ า

ติดต้ังรางระบายน้ าฝน

ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 2 

 ต.ป่าก่อด า

- - - 10,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังในชุมชนได้

กองช่าง

150 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 2 

ต.ป่าก่อด า

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อถนน

สายหลัก หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

151 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร  ซอย 1 หมู่ 2 (แยก 3) ต.

ป่าก่อด า

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร  ซอย 1 หมู่ 2 

(แยก 3) ต.ป่าก่อด า

- - - 120,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

152 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่  2 ต.ป่าก่อด า

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ หมู่  2 ต.ป่าก่อด า 

กว้าง 1.50 ม. ยาว 4.00 ม.

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แสดงถึงความ

จงรักภักดีของ

ประชาชน

กองช่าง

153 โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายประจ าหมู่บ้าน

 หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ก่อสร้างซุ้มป้ายประจ า

หมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

- - - - 50,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีป้ายประจ า

หมู่บ้าน

กองช่าง

154 โครงการปรับปรุงป้ายบอกเขตเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า หมู่ 2

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ปรับปรุงป้ายบอกเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า หมู่

 2

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้ายบอกเขตชัดเจน กองช่าง

155 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสาย

หลัก หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

เพื่อใช้ประ โยชน์ในการ

เดินทาง

ปรับปรุงทางเดินเท้าถนน

สายหลัก หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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156 โครงการขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 2 (ท่อเมน PVC)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 2 (ท่อเมน 

PVC)

- - - - 250,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าอุป 

โภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

157 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

บริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ 2

เพื่อใช้ประ โยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

บริเวณศาลาประชาธิปไตย

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประ โยชน์

กองช่าง

158 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก

 หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย

หลัก หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

159 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

เพื่อมีสถานที่ใช้ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 2 

ต.ป่าก่อด า

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัย 

และได้รับความ

สะดวก

กองช่าง

160 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่

 2 ต.ป่าก่อด า

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1

 หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

- - - - 480,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 

(แยก 2) หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า เชื่อม ต.

บัวสลี

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 

(แยก 2) หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า 

เชื่อม ต.บัวสลี

- - - - 1,440,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

162 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ

 เกษตร ซอย 1 หมู่ที่ 2 (แยก 2) ต.ป่า

ก่อด า เชื่อม ต.บัวสลี

เพื่อใช้ในการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การ เกษตร ซอย 1 หมู่ที่ 2

 (แยก 2) ต.ป่าก่อด า เชื่อม

 ต.บัวสลี

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

กองช่าง

163 โครงการขุดสระน้ า/บ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตร หมู่2,3,7,8,9,10,12

มีน้ าไว้บริโภคในยามขาด

แคลน

การขุดบ่อ/สระ เพื่อน าน้ า

มาไว้อุปโภคบริโภค

- - - - 700,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าเพียงพอใน

การเกษตร

กองช่าง
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164 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่

 2 (แยก 3)

เพื่อใช้ในการสัญจรของ

ประชาชน

รก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

1 หมู่ 2 (แยก 3)

- - - - 448,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

165 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่ม

พัฒนาสตรี หมู่ 2

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างอาคารเก็บของ

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 2

- - - 330,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์

กองช่าง

166 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อม

ระหว่างชุมชน หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 9

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อม

ระหว่างชุมชน หมู่ที่ 2 – 

หมู่ที่ 9

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

167 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ า

ห้วยส้าน หมู่ 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศ

บริเวณริมล าน้ าห้วย ส้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ า

ห้วยส้าน หมู่ 3

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

168 โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ าถนน

หลังวัดห้วยส้านดอนจั่น หมู่ที่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล.ระบายน้ า

ถนนหลังวัดห้วยส้านดอน

จั่น หมู่ที่ 3

- - - - 600,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

169 โครงการก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ าล้น 

คสล.ล าน้ าห้วยส้าน หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ าล้น

 คสล.ล าน้ าห้วยส้าน หมู่ที่ 3

- - - - 1,200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อกักเก็บน้ าและ

เพื่อการใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

170 โครงการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

ตล่ิงล้ าน้ าห้วยส้าน หมู่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้อง 

กันตล่ิงล้ าน้ าห้วยส้าน หมู่ 3

- - - - 3,600,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง
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171 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า 

คสล.พร้อมถมดินลูกรังขยายไหล่ทาง 

ถนนสายหลัก หมู่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว 

ซ.16 เชื่อม ซ.17

มีความปลอดภัยใน

การสัญ จร

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก

น้ า คสล.พร้อมถมดินลูกรัง

ขยายไหล่ทาง ถนนสาย

หลัก หมู่ 3 ต.จอมหมอก

แก้ว ซ.16 เชื่อม ซ.17

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

172 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เชื่อม

ถนนพหลโยธิน-วัดห้วยส้านดอนจั่น ม.3

 ต.จอมหมอกแก้ว

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 

เชื่อมถนนพหลโยธิน-วัด

ห้วยส้าน ดอนจั่น ม.3 ต.

จอมหมอกแก้ว

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

173 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3ม.3 ต.

จอมหมอกแก้ว (ซ.(บ้านนายสี ชัยรัตน์)

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.3ม.3

 ต.จอมหมอกแก้ว (ซ.

(บ้านนายสี ชัยรัตน)์

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

174 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ถนนเชื่อมหมู่ 3 ต.

จอมหมอกแก้ว เชื่อม หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ถนน

เชื่อมหมู่ 3 ต.จอมหมอก

แก้ว เชื่อม หมู่ 7 ต.ป่าก่อ

ด า

- - - - 1,050,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

175 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 ม.3 

ต.จอมหมอกแก้ว

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 ม.3

 ต.จอมหมอกแก้ว

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

176 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ตามแบบมาตรฐาน หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน

 หมู่ 3

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

น้ าประปาเพียงพอ

ต่อการอุป โภค

บริโภค

กองช่าง
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177 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายเขตระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 3

- - - - 2,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

น้ าประปาเพียงพอ

ต่อการอุป โภค

บริโภค

กองช่าง

178 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 9 เชื่อม ซอย 

10 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญ หาการ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 9 

เชื่อม ซอย 10 หมู่ 3

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 

เชื่อม ซอย 10 ม.3

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 

เชื่อม ซอย 10 ม.3

- - - 210,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

180 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 1 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญ หาการ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 1 

หมู่ 3

- - - 270,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

181 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 1 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 1 หมู่ 3

- - - - 275,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

182 โครงการปรับปรุงสะพาน (ข้ามล าน้ า

ห้วยส้าน) ซอย 18 หมู่ 3

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงสะพาน (ข้ามล า

น้ าห้วยส้าน) ซอย 18 หมู่ 3

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง
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รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

183 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อถนนสายหลัก (ซอย 

17-ซอย 20) หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อถนน

สายหลัก (ซอย 17-ซอย 

20) หมู่ 3

- - - - 800,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

184 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลัก 

หมู่ 3

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจรถนนสาย

หลัก หมู่ 3

- - - - 2,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

185 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสาย

หลัก หมู่ 3

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เดินทาง

ปรับปรุงทางเดินเท้าถนน

สายหลัก หมู่ 3

- - - - 1,450,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

186 โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก หมู่

 3

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก

 หมู่ 3

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

187 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 3  

(ทั้งสองฝ่ังถนน)

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อถนน

สายหลัก หมู่ 3  (ทั้งสอง

ฝ่ังถนน)

- - - - 1,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

188 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 8 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 8 หมู่ 3

- - - - 325,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

189 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 12 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 12 หมู่ 3

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

190 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 13 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 13 หมู่ 3

- - - - 475,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

191 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 4/2 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 4/2 หมู่ 3

- - - - 325,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

192 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม

บ่อพักและถมดินหลังท่อ (ล าเหมืองฝ่ัง

ตะวันออก) ม.3

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อระบายน้ า คสล. 

พร้อมบ่อพักและถมดิน

หลังท่อ (ล าเหมืองฝ่ัง

ตะวันออก) ม.3

- - - 690,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

193 โครงการปรับปรุงอาคาร/ห้องท างาน 

กลุ่มโคมตุง หมู่ 3

เพื่อให้อาคารพร้อมใช้

งานกิจกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคาร/ห้อง

ท างาน กลุ่มโคมตุง หมู่ 3

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

สามารถรองรับ

การจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ

กองช่าง

194 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมซอยกับถนน

พหลโยธิน ซอย 5 หมู่ 3

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างทางเชื่อมซอยกับ

ถนนพหลโยธิน ซอย 5 หมู่

 3

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

195 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 3

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การอุปโภคบริโภค

เพียงพอ

กองช่าง

196 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่ 

หมู่ 3 (หลังบ้านนายอารุณ บุญศรี)

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ใหม่ หมู่ 3 (หลังบ้านนาย

อารุณ บุญศรี)

- - - - 476,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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หน่วยงาน
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โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

197 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยใหม่ 

หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4 บ้านสันกันแฮ้ว ยาว

 2,000.00 ม.

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย

ใหม่ หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4 

บ้านสันกันแฮ้ว ยาว 

2,000.00 ม.

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

198 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่ 3

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ หมู่ 3

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความจงรักภักดี

ของประชาชน

กองช่าง

199 โครงการปรับปรุงป้ายบอกเขตเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า หมู่ 3

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคมของ

ประชาชน

ปรับปรุงป้ายบอกเขตเทศ 

บาลต าบลป่าก่อด า หมู่ 3

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แสดงขอบเขต กองช่าง

200 โครงการก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน

ข้ามล าน้ าห้วยส้าน ม.3

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน

ข้ามล าน้ าห้วยส้าน ม.3

- - - - 330,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

201 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 2 หมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 2 หมู่ 3

- - - - 350,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

202 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน

เขตหมู่บ้าน หมู่ 3

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงถนน คสล. ภายใน

เขตหมู่บ้าน หมู่ 3

- - - 700,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

203 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน ซอย 8 หมู่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน ซอย 8 หมู่ 3

- - - 550,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

204 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน ซอย 16 หมู่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน ซอย 16 หมู่

 3

- - - 550,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง
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205 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน ซอย 18 หมู่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน ซอย 18 หมู่

 3

- - - 550,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

206 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน ซอย 19 หมู่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน ซอย 19 หมู่

 3

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

207 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนางบัวจันทร์  มะ

โนวัง หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้านนาง

บัวจันทร์  มะโนวัง หมู่ที่ 3

- - - 550,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

208 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนางอรุณ  เจริญ

ธรรม  หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้านนาง

อรุณ  เจริญธรรม  หมู่ที่ 3

- - - 550,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

209 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนายก๋องค า  ภิรา

ษร  หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้าน

นายก๋องค า  ภิราษร  หมู่ที่

 3

- - - 550,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

210 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนายอารุณ บุญศรี 

หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้าน

นายอารุณ บุญศรี หมู่ที่ 3

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง
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211 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนายแสวง  ค าแก่น

 หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้าน

นายแสวง  ค าแก่น หมู่ที่ 3

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด

มาตรฐาน

กองช่าง

212 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนายสังข์ทอง  

พากเพียร หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้าน

นายสังข์ทอง  พากเพียร 

หมู่ที่ 3

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

213 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนางสุนีย์ อินต๊ะยศ

 หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้านนาง

สุนีย์ อินต๊ะยศ หมู่ที่ 3

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

214 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนายอินทร์  ภิราษร

 หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้าน

นายอินทร์  ภิราษร หมู่ที่ 3

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง

215 โครงการปรับปรุงสะพาน  (ข้ามล าน้ า

ห้วยส้าน) หมู่ 3 ซอย 18

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงสะพาน  (ข้ามล า

น้ าห้วยส้าน) หมู่ 3 ซอย 18

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

216 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล า

น้ าห้วยส้าน ซอย 18 หมู่ 3

เพื่อประโยชน์ในการ

สัญจรมีความปลอดภัย

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม

ล าน้ าห้วยส้าน ซอย 18 หมู่

 3

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

217 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า

น้ าห้วยส้าน จุดบ้านนางแดง  สุวรรณ์ 

 หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

ล าน้ าห้วยส้าน จุดบ้านนาง

แดง  สุวรรณ์  หมู่ที่ 3

- - - - 550,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันตล่ิงทรุด กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

218 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ รักษา

ความสงบ หมู่ 3

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์

ในการบริการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์ รักษา

ความสงบ หมู่ 3

- - - 126,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

พื้นที่ในการใช้

ประโยชน์

กองช่าง

219 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 3 (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ 

บ้าน หมู่ 3 (ฝ่ังตะวันออก)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

220 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 3 (ฝ่ังตะวันตก)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 3 (ฝ่ังตะวันตก)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

221 โครงการขยายผิวจราจร ซอย6 หมู่ 3 เพื่อใช้ในการสัญจรของ

ประชาชน

ขยายผิวจราจร ซอย6 หมู่ 3 - - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

222 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 - - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค 

บริโภค

กองช่าง

223 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 

เชื่อม ซอย 2 หมู่ 3

เพื่อใช้ในการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 

เชื่อม ซอย 2 หมู่ 3

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

224 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่ม

พัฒนาสตรี หมู่ 3

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างอาคารเก็บของ

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 3

- - - 330,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์

กองช่าง

225 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ซอย 

13 หมู่ 3 บ้านห้วยส้าน

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. 

ซอย 13 หมู่ 3 บ้าน

ห้วยส้าน

- - - - 50,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

226 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ซอย 

14 หมู่ 3 บ้านห้วยส้าน

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. 

ซอย 14 หมู่ 3 บ้าน

ห้วยส้าน

- - - - 50,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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227 โครงการถมดินถนนซอยใหม่ (ข้างบ้าน

นายสีชัยรัตน์) หมู่ 3 บ้านห้วยส้าน

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ถมดินถนนซอยใหม่ (ข้าง

บ้านนายสีชัยรัตน์) หมู่ 3 

บ้านห้วยส้าน

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

228 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่ 

(ข้างบ้านนายสีชัยรัตน์) หมู่ 3 บ้าน

ห้วยส้าน

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ใหม่ (ข้างบ้านนายสีชัย

รัตน์) หมู่ 3 บ้านห้วยส้าน

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

229 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วย 

คสล. ซอย 18 หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วย

 คสล. ซอย 18 หมู่ที่ 3

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

230 โครงการปรับปรุงทางเบี่ยงใต้สะพาน

ล าน้ าห้วยส้าน หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ปรับปรุงทางเบี่ยงใต้

สะพานล าน้ าห้วยส้าน หมู่

ที่ 3

- - - - 350,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

231 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (ข้าง

วัดดอนจั่น) หมู่ที่ 3

เพื่อการใช้ประโยชน์ของ

ประชาชน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน 

(ข้างวัดดอนจั่น) หมู่ที่ 3

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้สถานที่

กองช่าง

232 โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ า

หมู่บ้าน (ข้างวัดดอนจั่น) หมู่ที่ 3

เพื่อการใช้ประโยชน์ของ

ประชาชน

ก่อสร้างหอประชุมประจ า

หมู่บ้าน (ข้างวัดดอนจั่น) 

หมู่ที่ 3

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่ในการท า

กิจกรรม

กองช่าง

233 โครงการวางท่อ คสล. ถนนสายหลัก 

(ทิศเหนือ) หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

วางท่อ คสล. ถนนสายหลัก

 (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 3

- - - - 5,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

234 โครงการก่อสร้างร้ัวบริเวณลาน

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 (ข้างวัดดอนจั่น)

เพื่อความปลอดภัยของ

อาคาร

ก่อสร้างร้ัวบริเวณลานอเนก

 ประสงค์ หมู่ที่ 3 (ข้างวัด

ดอนจั่น)

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัย

ของอาคาร

กองช่าง
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235 โครงการวางท่อระบายน้ า มุมวัด – 

ซอย 9 เชื่อมซอย 10 หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า มุมวัด – 

ซอย 9 เชื่อมซอย 10 หมู่ที่

 3

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

236 โครงการร้ือถอนและเทขอบไหล่ทาง 

สองข้างทาง ต้ังแต่หน้าวัด – ถนน

พหลโยธิน หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ร้ือถอนและเทขอบไหล่ทาง

 สองข้างทาง ต้ังแต่หน้าวัด

 – ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 3

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

237 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน 

นางหล้า มะโนวัง หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง

บ้าน นางหล้า มะโนวัง หมู่

ที่ 3

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

238 โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 ซอย 22

 เชื่อมเขต อบต.จอมหมอกแก้ว

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 ซอย

 22 เชื่อมเขต อบต.จอม

หมอกแก้ว

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

239 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลัก 

ซอย 16 – ซอย 17 หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ขยายผิวจราจรถนนสาย

หลัก ซอย 16 – ซอย 17 

หมู่ที่ 3

- - - - 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

240 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก 

และถมดินหลังท่อ ซอย 15 หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก 

และถมดินหลังท่อ ซอย 15

 หมู่ที่ 3

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

241 โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 ซอย 7 

เชื่อมถนนสายหลัก

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 ซอย

 7 เชื่อมถนนสายหลัก

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

242 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า ฝ่ัง

ตะวันออก หน้า รพ.แม่ลาว หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้ า ขุดลอกคลองส่งน้ า ฝ่ัง

ตะวันออก หน้า รพ.แม่ลาว

 หมู่ที่ 3

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

243 โครงการปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้า หมู่ที่

 3 หน้าวัด – ถนนพหลโยธิน

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้า 

หมู่ที่ 3 หน้าวัด – ถนน

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

244 โครงการปรับปรุงทางลอดใต้สะพานล า

น้ าห้วยส้าน หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ปรับปรุงทางลอดใต้

สะพานล าน้ าห้วยส้าน หมู่

ที่ 3

- - - - 450,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

245 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก 

ซอย 9 เชื่อม ซอย 10 หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

 ซอย 9 เชื่อม ซอย 10 

หมู่ที่ 3

- - - - 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

246 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสาย

หลัก หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ปรับปรุงทางเดินเท้าถนน

สายหลัก หมู่ที่ 3

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

247 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก 

และถมดินหลังท่อ ซอย 1 หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

 และถมดินหลังท่อ ซอย 1

 หมู่ที่ 3

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

248 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก 

และถมดินหลังท่อ ซอย 15 (ซอยสุสาน)

 หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

 และถมดินหลังท่อ ซอย 

15 (ซอยสุสาน) หมู่ที่ 3

- - - - 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

249 โครงการถมหินคลุกถนนซอยใหม่ ข้าง

บ้าน นางหล้า มะโนวัง หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ถมหินคลุกถนนซอยใหม่ 

ข้างบ้าน นางหล้า มะโนวัง

 หมู่ที่ 3

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

250 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 เชื่อม 

ซ.10 (หลังวัดดอนจั่น )ม.3 ต.จอม

หมอกแก้ว

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 

เชื่อม ซ.10 (หลังวัดดอน

จั่น) ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

251 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.1 ม.3 

ถึงบ้านนาย.ธงชัย ม.3

เพื่อประโยชน์ในการ

สัญจรมีความปลอดภัย

อสร้างถนน คสล. ซ.1 ม.3 

ถึงบ้านนาย.ธงชัย ม.3

- - - 260,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

252 โครงการขยายผิวจราจร ซ.4/2 ม.3 

กว้าง 1 ม.

มีทางจราจรเพิ่มขึ้น ขยายผิวจราจร ซ.4/2 ม.3

 กว้าง 1 ม.

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

253 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 (ฝ่ังทิศเหนือ) ต.

ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 (ฝ่ัง

ทิศเหนือ) ต.ป่าก่อด า อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย

- - - - 375,300 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

254 โครงการปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย  

ม.7

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลา

ประชาธิปไตย  ม.7

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีสถานที่

เก็บส่ิงของ

กองช่าง

255 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าเหมืองฮ่อง

แฮ่หมู่ 7

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศ

บริเวณล าเหมืองฮ่องแฮ่ 1

 จุด

ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าเหมือง

ฮ่องแฮ่หมู่ 7

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

256 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม

บ่อพัก คสล. ซอย 6 ม.7 (บ้านแม่ผง –

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

วางท่อระบายน้ า คสล.

พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 6 

- - - - 350,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

กองช่าง

257 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 พร้อม

ทางเชื่อม ม.7

เพื่อประโยชน์ในการ

สัญจรมีความปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 

พร้อมทางเชื่อม ม.7

- - - - 40,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

258 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักถนน

สายหลักหมู่ 7

มีความปลอดภัยในการ

สัญจร

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก

ถนนสายหลักหมู่ 7

- - - 492,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

259 โครงการปรับภูมิทัศน์ฌาปนสถาน 2 

หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า

เพื่อมีสถานที่ที่ให้บริการ

ประชาชน

ปรับภูมิทัศน์ฌาปนสถาน 2

 หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

260 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ฌาปนสถานที่ 2 หมู่ 7

เพื่อใช้ประโยชน์ประชาชน ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ฌาปน

สถานที่ 2 หมู่ 7

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

261 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ฌาปนสถานที่  2  หมู่ที่ 

7 ต.ป่าก่อด า

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนก ประสงค์ ฌาปน

สถานที่  2  หมู่ที่ 7 ต.ป่า

ก่อด า

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

262 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อฌาปนสถานที่ 2 หมู่

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อฌาปน

- - - - 2,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

กองช่าง

263 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่ที่ 7

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ หมู่ที่ 7

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แสดงถึงความ

จงรักภักดีของ

ประชาชน

กองช่าง

264 โครงการปรับปรุงซุ้มป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่

 7

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ปรับปรุงซุ้มป้ายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีป้ายประจ า

หมู่บ้าน

กองช่าง

265 โครงการก่อสร้างลานอเนกประ สงค์ 

คสล. ฌาปนสถานที่ 2 หมู่ที่ 7

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างลานอเนกประ สงค์

 คสล. ฌาปนสถานที่ 2 

หมู่ที่ 7

- - - 250,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้สถานที่

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

266 โครงการก่อสร้างร้ัวและประตูฌาปน

สถาน หมู่ที่ 7

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ก่อสร้างร้ัวและประตูฌา

ปนสถาน หมู่ที่ 7

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ท าให้เกิดความ

ปลอดภัย

กองช่าง

267 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า (แซมเปญ) 

บริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างถังเก็บน้ า (แซม

เปญ) บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 7

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าอุป 

โภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

268 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 7

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 7

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้สถานที่

กองช่าง

269 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าศาล

เจ้าบ้าน ม.7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้า

ศาลเจ้าบ้าน ม.7

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

270 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ (ฮ่องแฮ่) เข้าเส้ือ

บ้าน ม.7

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ (ฮ่องแฮ่)

 เข้าเส้ือบ้าน ม.7

- - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

271 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงถนน คสล. 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

- - - - 700,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

272 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลัก

ทางทิศใต้ หมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจรถนนสาย

หลักทางทิศใต้ หมู่ 7

- - - 600,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

273 โครงการขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 7 (ท่อเมน) PVC

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายระบบส่งน้ าประปาหมู่

 บ้าน หมู่ 7 (ท่อเมน) PVC

- - - 650,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

274 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 

หมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

13 หมู่ 7

- - - - 1,800,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

107



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

275 โครงการถมหินคลุกถนนทางเข้าพื้นที่

การเกษตร ซอย 13 หมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนทางเข้า

พื้นที่การเกษตร ซอย 13 

หมู่ 7

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

276 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อฝ่ังทิศใต้ข้างถนน ทาง

เชื่อม หมู่ 7 - หมู่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อฝ่ังทิศใต้

ข้างถนน ทางเชื่อม หมู่ 7 -

 หมู่ 10

- - - - 630,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

277 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่

เชื่อม ซอย 5/1 หมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ใหม่เชื่อม ซอย 5/1 หมู่ 7

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

278 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 12/1 หมู่ 7

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 

12/1 หมู่ 7

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

279 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 6 หมู่ 7

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 6 หมู่ 7

- - - - 700,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

280 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ แยก ซอย 10 ถึง 

ซอย 12 (ฝ่ังทิศใต้)

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ แยก 

ซอย 10 ถึง ซอย 12 (ฝ่ัง

ทิศใต้)

- - - - 750,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

281 โครงการขยายผิวจราจร คสล.แยก ซอย

 10 ถึง แยก ซอย 12 (ฝ่ังทิศใต้) ม.7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจร คสล.แยก 

ซอย 10 ถึง แยก ซอย 12 

(ฝ่ังทิศใต้) ม.7

- - - 420,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

282 โครงการขยายผิวจราจร คสล.แยก ซอย

 10 ถึง แยก ซอย 13 (ฝ่ังทิศเหนือ) ม.7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจร คสล.แยก 

ซอย 10 ถึง แยก ซอย 13 

(ฝ่ังทิศเหนือ) ม.7

- - - - 210,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

283 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ แยก ซอย 10 ถึง 

ซอย 12/2 (ฝ่ังทิศใต้) ม.7

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ แยก 

ซอย 10 ถึง ซอย 12/2 

(ฝ่ังทิศใต้) ม.7

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

284 โครงการขยายผิวจราจร คสล. แยก 

ซอย 10 ถึง ซอย 12/2 (ฝ่ังทิศใต้) หมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจร คสล. แยก

 ซอย 10 ถึง ซอย 12/2 

(ฝ่ังทิศใต้) หมู่ 7

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

285 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การเกษตร ซอยใหม่ หมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การเกษตร ซอยใหม่ หมู่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

286 โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก หมู่

 7

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก

 หมู่ 7

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

287 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตรซอยข้างฌาปนสถานที่ 2 หมู่

 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตรซอยข้างฌาปน

สถานที่ 2 หมู่ 7

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

288 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ 7

เพื่อให้ประชา ชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 7

- - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าอุปโภคบริ 

โภคที่เพียงพอ

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

289 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 7

เพื่อให้ประชา ชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าอุป 

โภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

290 โครงการขุดลอกล าเหมืองฮ่องแฮ่ หมู่ 7 เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและปัญหาการขาด

แคลนน้ า

ขุดลอกล าเหมืองฮ่องแฮ่ 

หมู่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อระบายน้ าที่

รวดเร็ว

กองช่าง

291 โครงการขุดบ่อบาดาล ฌาปนสถานที่ 2

 พร้อมเคร่ืองสูบน้ า หมู่ 7

มีน้ าไว้บริโภคในยามขาด

แคลน

ขุดบ่อบาดาล ฌาปน

สถานที่ 2 พร้อมเคร่ืองสูบ

น้ า หมู่ 7

- - - 250,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีความเพียงพอต่อ

การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

292 โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงชนิด

ไร้สาย หมู่ 7

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของหมู่บ้าน

ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียง

ชนิดไร้สาย หมู่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร

กองช่าง

293 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร (ซอยถนนด า) หมู่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร (ซอยถนนด า) 

หมู่ 7

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

294 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ถนนสายหลัก หมู่ 7 (ฝ่ังทิศเหนือ)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ถนนสายหลัก หมู่ 7 (ฝ่ัง

ทิศเหนือ)

- - - - 2,600,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

295 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย10 หมู่ 7

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย10

 หมู่ 7

- - - - 730,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

296 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 12/2 หมู่ 7

เพื่อแก้ไขปัญ หาการ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 

12/2 หมู่ 7

- - - - 1,300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

297 โครงการปรับภูมิทัศน์ล าเหมืองฮ่องแฮ่ 

หมู่ 7

เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และเพื่อความยั่งยืน

ปรับภูมิทัศน์ล าเหมืองฮ่อง

แฮ่ หมู่ 7

- - - - 3,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อความสวยงาม

และเป็นระเบียบ

กองช่าง

298 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน 

ฌาปนสถาน 2 หมู่ 7

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาทางเดิน 

ฌาปนสถาน 2 หมู่ 7

- - - 120,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

299 โครงการปรับปรุงเตาเผาฌาปนสถาน 2

 หมู่ 7

เพื่อให้การใช้งานดีขึ้น ปรับปรุงเตาเผาฌาปน

สถาน 2 หมู่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

กองช่าง

300 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอย 10

 หมู่ 7

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ขยายผิวจราจร คสล. ซอย

 10 หมู่ 7

- - - - 150,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

301 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอย 

12/2 หมู่ 7

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ขยายผิวจราจร คสล. ซอย

 12/2 หมู่ 7

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

302 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้า

ศาลเจ้า หมู่ 7

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

เข้าศาลเจ้า หมู่ 7

- - - 480,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

303 โครงการวางท่อระบายน้ าถนน ซอย 1 

หมู่ 7 ในพื้นที่สาธารณหมู่บ้าน

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน

ชุมชน

วางท่อระบายน้ าถนน ซอย

 1 หมู่ 7 ในพื้นที่สาธารณ

หมู่บ้าน

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

304 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่

 7 ในพื้นที่สาธารณหมู่บ้าน

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1

 หมู่ 7 ในพื้นที่สาธารณ

หมู่บ้าน

- - - - 1,512,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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305 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 7

แก้ไขปัญหาการใช้

ประโยชน์ในพื้นที่

ปรับปรุงห้องน้ า ศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 7

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้

พื้นที่เพิ่มขึ้น

กองช่าง

306 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 - - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

307 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 หมู่

 7 เชื่อมโรงพยาบาลแม่ลาว

เพื่อใช้ในการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 

หมู่ 7 เชื่อมโรงพยาบาลแม่

ลาว

- - - 250,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

308 โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อมีป้ายบอกหมู่บ้าน ก่อสร้างซุ้มป้ายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้ายบอกหมู่บ้าน กองช่าง

309 โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ าพร้อม

ระบบกรองน้ ามาตรฐาน บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 7

เพื่อการอุปโภคบริโภค ก่อสร้างถังกักเก็บน้ าพร้อม

ระบบกรองน้ ามาตรฐาน 

บริเวณศาลาประชาธิปไตย

 หมู่ที่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าใน

การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

310 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มน้ า 

หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม

น้ า หมู่ที่ 7

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ระบายน้ าในชุมชน กองช่าง

311 โครงการวางท่อ คสล. ขนาด 1 เมตร 

พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ทางเข้า

ถนนจ้าวบ้าน ม.7 บ้านปากกอง

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

วางท่อ คสล. ขนาด 1 

เมตร พร้อมบ่อพักและถม

ดินหลังท่อ ทางเข้าถนน

จ้าวบ้าน ม.7 บ้านปากกอง

- - - 600,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

312 โครงการถมหินคลุก ซอย 13 หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ถมหินคลุก ซอย 13 หมู่ที่ 7 - - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

313 โครงการถมหินคลุก ถนนเข้าพื้นที่การ 

เกษตรเชื่อมถนนด า หมู่ที่ 7 (ซอยใหม่)

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ถมหินคลุก ถนนเข้าพื้นที่

การ เกษตรเชื่อมถนนด า 

หมู่ที่ 7 (ซอยใหม่)

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

314 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณ

ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

บริเวณศาลาประชาธิปไตย

 หมู่ที่ 7

- - - 750,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

315 โครงการเทพื้น คสล. บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวกในการ

ใช้สถานที่

เทพื้น คสล. บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่ในการท า

กิจกรรม

กองช่าง

316 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

ถนน สายหลัก หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

317 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ซอย

กองทราย หมู่ที่ 7

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรและการอุปโภค

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ซอย

กองทราย หมู่ที่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่

กองช่าง

318 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก (ทิศเหนือ) 

หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก

 (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

319 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

พร้อมฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 พร้อมฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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320 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 12 เชื่อมซอย

กองทราย หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 12

 เชื่อมซอยกองทราย หมู่ที่ 7

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

321 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ หน้าบ้านนางพิณ ภิ

ราษร เชื่อมซอยกองทราย หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ หน้า

บ้านนางพิณ ภิราษร เชื่อม

ซอยกองทราย หมู่ที่ 7

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

322 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

ฝาปิดฝ่ังตะวันตก หน้าศาลา

ประชาธิปไตย ถึงหน้าบ้านนายพงษ์

เพชร อิ่นค า หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมฝาปิดฝ่ังตะวันตก 

หน้าศาลาประชาธิปไตย 

ถึงหน้าบ้านนายพงษ์เพชร 

อิ่นค า หมู่ที่ 7

- - - - 450,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

323 โครงการจัดท าลูกระนาดถนนภายใน

ชุมชน หมู่ที่ 7

เพื่อชะลอความเร็วรถ จัดท าลูกระนาดถนน

ภายในชุมชน หมู่ที่ 7

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

324 โครงการก่อสร้างเตาอบพืชผลทางการ

เกษตร หมู่ที่ 7

เพื่อการเก็บรักษา

คุณภาพสินค้าของชุมชน

ก่อสร้างเตาอบพืชผล

ทางการเกษตร หมู่ที่ 7

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพิ่มรายได้และ

รักษาสินค้าทาง 

การเกษตร

กองช่าง

325 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ที่ 7

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนใน

ชุมชน

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ระบบประปาดีขึ้น กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

326 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ถนนสายหลัก ปากซอย ถึง หน้าบ้าน

นายสุคม เร็วการ หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ถนนสายหลัก ปากซอย 

ถึง หน้าบ้านนายสุคม เร็ว

การ หมู่ที่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

327 โครงการขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อการอุปโภคบริโภค ขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การอุปโภคบริโภค

ทั่วถึง

กองช่าง

328 โครงการก่อสร้างราวกั้นข้างถนนในเขต

ชุมชน หมู่ที่ 7

เพื่อความปลอดภัยในการ

ใช้ถนน

ก่อสร้างราวกั้นข้างถนนใน

เขตชุมชน หมู่ที่ 7

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การใช้ถนน

กองช่าง

329 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3 ม.7 เพื่อประโยชน์ในการ

สัญจรมีความปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.3 ม.7 - - - 70,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

330 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หลงน้ า

ลาวฝ่ังตะวันตกทางทิศใต้) ม.8

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. (หลง

น้ าลาวฝ่ังตะวันตกทางทิศ

ใต้) ม.8

- - - - 480,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

331 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อล าเหมืองเดิม (หลง

น้ าลาวฝ่ังตะวันตกทางทิศใต้) ม.8

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อล าเหมือง

เดิม (หลงน้ าลาวฝ่ัง

ตะวันตกทางทิศใต้) ม.8

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

332 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.   ล า

เหมืองเดิม พร้อมถมดินหลังท่อ (หลง

น้ าลาวฝ่ังทิศตะวันตกทางใต้) หมู่ที่ 8

เพื่อการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. ล า

เหมืองเดิม พร้อมถมดิน

หลังท่อ (หลงน้ าลาวฝ่ังทิศ

ตะวัน ตกทางใต้) หมู่ที่ 8

- - - - 493,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

333 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก คสล. ซอย 6 เชื่อม 5  หมู่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 6 

เชื่อม 5  หมู่ 8

- - - - 330,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

334 โครงการขุดลอกหนองปึ๋ง ม.8 เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

ขุดลอกหนองปึ๋ง ม.8 - - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

ทรัพย์ สิน

กองช่าง

335 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ

และ ล าน้ าลาว ม.8

เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและปัญหาการขาด

แคลนน้ า

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ

และ ล าน้ าลาว ม.8

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

ทรัพย์ สิน

กองช่าง

336 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล.หมู่ 8 เพื่อลดปัญญาการกักเก็บ

น้ าในฤดูการท าการเกษตร

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล.หมู่

 8

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง

337 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 

ถนนหน้าศาลหมู่บ้านถึงบ้านนายพรชัย

 พร้อมบ่อพัก คสล. ม.8

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรในการท าการเกษตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

 ถนนหน้าศาลหมู่บ้านถึง

บ้านนายพรชัย พร้อมบ่อ

พัก คสล. ม.8

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

338 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 6/3 หมู่ 8 ยาว 150 เมตร

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 6/3 หมู่ 8 ยาว 150 

- - - - 60,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

กองช่าง

339 โครงการก่อสร้างระบายน้ า คสล. ซอย3

 หมู่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างระบายน้ า คสล. 

ซอย3 หมู่ 8

- - - - 480,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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หน่วยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

340 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล.หมู่ 8

 ล าน้ าห้วยหก,ห้วยล๊วะ

เพื่อลดปัญญาการกักเก็บ

น้ าในฤดูการท าการเกษตร

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล.หมู่

 8 ล าน้ าห้วยหก,ห้วยล๊วะ

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง

341 โครงการขุดลอกหลงน้ าลัด ม.8 เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

ขุดลอกหลงน้ าลัด ม.8 - - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ทรัพย์สิน

กองช่าง

342 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ศาล

ประจ าหมู่บ้าน – บ้าน ผช.เปล่ียน)

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 

(ศาลประจ าหมู่บ้าน – บ้าน

 ผช.เปล่ียน)

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

343 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

ซอย 9 (สองฝ่ังถนน) ม.8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ซอย 9 (สองฝ่ังถนน) 

ม.8

- - - - 110,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

344 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6/3 

พร้อมทางเชื่อม หมู่ 8

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

6/3 พร้อมทางเชื่อม หมู่ 8

- - - - 110,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

345 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/1 

หมู่ 8

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

9/1 หมู่ 8

- - - 520,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

346 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า 

คสล. ซ.6/2  ม.8

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขังและการระบายน้ า

ในพื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อม

วางท่อระ บายน้ า คสล. ซ.

6/2  ม.8

- - - 230,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

347 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 

(ฝ่ังทิศใต้)  ซอย 9 หมู่ 8 เชื่อม ซอย 

3/3 หมู่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล. (ฝ่ังทิศใต้)  ซอย 9 

หมู่ 8 เชื่อม ซอย 3/3 หมู่ 

10

- - - - 495,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

348 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 

(ฝ่ังทิศใต้)  ซอย 7 หมู่ 8 เชื่อม ซอย 

7/2 หมู่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล. (ฝ่ังทิศใต้)  ซอย 7 

หมู่ 8 เชื่อม ซอย 7/2 หมู่ 8

- - - - 150,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

349 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

(ก๊อดอ้อ) ม.8

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

(ก๊อดอ้อ) ม.8

- - - - 450,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

350 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 7/2 หมู่ 8 (ฝ่ังตะวันตก) เชื่อม 

ซอย 9 หมู่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 7/2 หมู่ 8 (ฝ่ังตะวัน

 ตก) เชื่อม ซอย 9 หมู่ 8

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

351 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 6/1

 หมู่ 8

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 

6/1 หมู่ 8

- - - 132,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

352 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 9/1

 หมู่ 8

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 

9/1 หมู่ 8

- - - 520,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

353 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 9/3

 หมู่ 8

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 

9/3 หมู่ 8

- - 380,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

354 โครงการก่อสร้างดาด คสล. ล าเหมือง

เดิม พร้อมวางท่อลอดล าเหมือง (ข้าง

บ้านนายประเสริฐ บารมีบริบูรณ์) ม.8

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างดาด คสล. ล า

เหมืองเดิมพร้อมวางท่อ

ลอดล าเหมือง (ข้างบ้าน

นายประ เสริฐ บารมี

บริบูรณ์) ม.8

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ า 

ป้องกันน้ าท่วมขัง

กองช่าง

355 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการกลุ่ม

พัฒนาสตรี กลุ่มอาเซียน ม.8

เพื่อให้อาคาร ได้รับการ

ปรับปรุงพร้อมใช้งาน

กิจกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคารที่ท าการ

กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม

อาเซียน ม.8

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

สามารถรองรับ

การจัดกิจกรรม

กองช่าง

356 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าและฝา

รางระบายน้ า คสล. หมู่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ าและ

ฝารางระบายน้ า คสล. หมู่

 8

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

357 โครงการถมบ่อน้ าบริเวณหนองเก้าจุก 

หมู่ 8

เพื่อใช้ประ โยชน์ ของ

หมู่บ้าน

ถมบ่อน้ าบริเวณหนองเก้า

จุก หมู่ 8

- - - - 4,800,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากพื้นที่

กองช่าง

358 โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงชนิด

ไร้สาย หมู่ 8

เพื่อการเผย แพร่ข้อมูล

ข่าว สารของหมู่บ้าน

ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียง

ชนิดไร้สาย หมู่ 8

- - - 250,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูลข่าว

 สาร

กองช่าง

359 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 8

เพื่อให้ประชา ชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 8

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าอุป 

โภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

360 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 6/3 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศเหนือ)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 6/3 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศ

เหนือ)

- - - - 175,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

361 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 6/3 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศใต้)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 6/3 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศใต้)

- - - - 325,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

362 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 6/2 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศตะวันตก)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 6/2 หมู่ 8 (ฝ่ังทิศ

ตะวันตก)

- - - 575,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

363 โครงการขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 8 (ฝ่ังตะวันตก)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 8 (ฝ่ังตะวันตก)

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าอุปโภค

บริโภคที่เพียงพอ

กองช่าง

364 โครงการปรับภูมิทัศน์ ซอย 2 ปากซอย

ถึงสามแยก หมู่ 8

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ปรับภูมิทัศน์ ซอย 2 ปาก

ซอยถึงสามแยก หมู่ 8

- - - - 150,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

365 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่ 8

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

 หมู่ 8

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความจงรักภักดี

ของประชาชน

กองช่าง

366 โครงการปรับภูมิทัศน์หนองเก้าจุก หมู่ 8 เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และเพื่อความยั่งยืน

ปรับภูมิทัศน์หนองเก้าจุก 

หมู่ 8

- - 500,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัย กองช่าง

367 โครงการก่อสร้างเนินชะลอรถ หมู่ 8 เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ก่อสร้างเนินชะลอรถ หมู่ 8 - - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

368 โครงการขยายไหล่ทาง คศล. ซ.3 หมู่ 8

 ทั้ง 2 ข้าง

มีความปลอดภัยในการ

สัญจร

ขยายไหล่ทาง คศล. ซ.3 

หมู่ 8 ทั้ง 2 ข้าง

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

369 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. 

เชื่อมซอย 6/2 พร้อมท่อลอด คสล. หมู่

 8

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วม

ก่อสร้างดาดล าเหมือง 

คสล. เชื่อมซอย 6/2 

พร้อมท่อลอด คสล. หมู่ 8

- - - - 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

370 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. หมู่ 8 แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

หมู่ 8

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาการ

คมนาคม

กองช่าง

371 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. 

ล าเหมืองสาธารณะ หมู่ 8 ซอย 7/1

แก้ไขปัญหาการระบายน้ า ก่อสร้างดาดล าเหมือง 

คสล. ล าเหมืองสาธารณะ 

หมู่ 8 ซอย 7/1

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าที่ดี

และป้องกันน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

372 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร ห้วยก๊อ ม.8

การแก้ไขปัญหาคมนาคม ถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตร ห้วยก๊อ ม.8

- - - - 2,203,200 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

373 โครงการก่อสร้างร้ัวบริเวณหนองเก้าจุก

 หมู่ 8

แก้ไขปัญหาการใช้

ประโยชน์ในพื้นที่

ก่อสร้างร้ัวบริเวณหนอง

เก้าจุก หมู่ 8

- - - - 760,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัย กองช่าง

374 โครงการก่อสร้างร้ัวอาคารเก็บของ 

บริเวณหนองเก้าจุก ม.8

แก้ไขปัญหาการใช้

ประโยชน์ในพื้นที่

ก่อสร้างร้ัวอาคารเก็บของ 

บริเวณหนองเก้าจุก ม.8

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอด ภัยใน

การรักษาทรัพย์สิน

กองช่าง

375 โครงการร้ือท่อระบายน้ า/ก่อสร้างดาด

ล าเหมือง ซอย 6/3 หมู่ 8 เชื่อมหมู่ 12

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน

พื้นที่

ร้ือท่อระบายน้ า/ก่อสร้าง

ดาดล าเหมือง ซอย 6/3 

หมู่ 8 เชื่อมหมู่ 12

- - - - 600,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ า

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

376 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 - - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

377 โครงการขยายผิวจราจรทั้ง 2 ฝ่ังถนน 

ซอย 7 หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ขยายผิวจราจรทั้ง 2 ฝ่ัง

ถนน ซอย 7 หมู่ที่ 8

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

378 โครงการขยายผิวจราจรทั้ง 2 ฝ่ังถนน 

ซอย 3 หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ขยายผิวจราจรทั้ง 2 ฝ่ัง

ถนน ซอย 3 หมู่ที่ 8

- - - - 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

379 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ห้วย

ล๊ัว หมู่ที่ 8 (บริเวณหน้าบ้าน นายนวย 

จักรมณี)

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

ห้วยล๊ัว หมู่ที่ 8 (บริเวณ

หน้าบ้าน นายนวย จักรมณี)

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

380 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6/1 

หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

6/1 หมู่ที่ 8

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

381 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ล า

ห้วยก๊อตอ้อ ม.8

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

คมนาคม

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

ล าห้วยก๊อตอ้อ ม.8

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

382 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไป

หลงน้ าลาวล าเหมืองเดิม หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ทางไป

หลงน้ าลาวล าเหมืองเดิม 

หมู่ที่ 8

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

383 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/3 

ระยะที่ 1 ความยาว 93 ม. หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

9/3 ระยะที่ 1 ความยาว 

93 ม. หมู่ที่ 8

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

384 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

ฝาปิด ซอย 7 หมู่ที่ 8 เชื่อม ซอย 3 

หมู่ที่ 10

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมฝาปิด ซอย 7 หมู่ที่ 8

 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 10

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

385 โครงการก่อสร้างร้ัวบริเวณหนองเก้าจุก

 หมู่ที่ 8

เพื่อความปลอดภัย ก่อสร้างร้ัวบริเวณหนอง

เก้าจุก หมู่ที่ 8

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัย

ของประชาชน

กองช่าง

386 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ที่ 8

เพื่อการอุปโภคบริโภค ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

- - - - 450,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การอุปโภคบริโภค

น้ ามีความปลอดภัย

กองช่าง
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387 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/3 

ระยะที่ 2 ความยาว 185 ม. หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

9/1 ระยะที่ 2 ความยาว 

185 ม. หมู่ที่ 8

- - 500,000 - - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

388 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 9/1

 หมู่ 8

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 

9/1 หมู่ 8

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

389 โครงการก่อสร้างดาด คสล. ล าเหมือง

ต้นดู่ หมู่ที่ 9

เพื่อการระบายน้ าและ

ป้องกันการเซาะของตล่ิง

ก่อสร้างดาด คสล. ล า

เหมืองต้นดู่ หมู่ที่ 9

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การใช้น้ าใน

การเกษตร

กองช่าง

390 โครงการปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย 

หมู่ที่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 9

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีสถานที่เก็บส่ิงของ กองช่าง

391 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. หมู่ 9 เพื่อลดปัญญาการกักเก็บ

น้ าในฤดูการท าการเกษตร

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. 

หมู่ 9

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง

392 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง

โรงบ่มใบยา ม.9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ข้างโรงบ่มใบยา ม.9

- - - - 185,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

393 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10/1

 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

10/1 หมู่ 9

- - - - 336,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

394 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10/3

 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

10/3 หมู่ 9

- - - - 280,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

395 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง

โรงบ่มใบยา  หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ข้างโรงบ่มใบยา  หมู่ 9

- - - - 3,178,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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396 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 

เชื่อม ซอย 7 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 

เชื่อม ซอย 7 หมู่ 9

- - - - 476,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

397 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 

เชื่อม ซอย 8 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 

เชื่อม ซอย 8 หมู่ 9

- - - 420,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

398 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 

เชื่อม ซอย 9 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 

เชื่อม ซอย 9 หมู่ 9

- - - - 168,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

399 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 8 

เชื่อม ซอย 9 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 8 

เชื่อม ซอย 9 หมู่ 9

- - - 150,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

400 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 2 หมู่ 9

เพื่อแก้ไขปัญ หาการ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย 2 

หมู่ 9

- - - 25,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

401 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ

บริเวณหลงน้ าลัด หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ

บริเวณหลงน้ าลัด หมู่ 9

- - - 205,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

402 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนก ประสงค์

บริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาอเนก 

ประสงค์บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 9

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้สถานที่

กองช่าง

403 โครงการปรับปรุงหลังคาอเนกประสงค์

บริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ปรับปรุงหลังคา

อเนกประสงค์บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 9

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้สถานที่

กองช่าง

404 โครงการก่อสร้างเนินชะลอรถ หมู่ 9 เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ก่อสร้างเนินชะลอรถ หมู่ 9 - - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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405 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าและฝา

รางระบายน้ า หมู่ 9

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ าและ

ฝารางระบายน้ า หมู่ 9

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

406 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 9 เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 9 - - - - 700,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

407 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 1

 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. แยก

ซอย 1 หมู่ 9

- - - - 560,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

408 โครงการขุดลอกล าเหมืองพื้นที่

การเกษตร หมู่ 9

เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

ขุดลอกล าเหมืองพื้นที่

การเกษตร หมู่ 9

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ า กองช่าง

409 โครงการก่อสร้างดาด คสล. ล าเหมือง

ในเขตชุมชน หมู่ 9

เพื่อแก้ไขปัญ หาการ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างดาด คสล. ล า

เหมืองในเขตชุมชน หมู่ 9

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ า กองช่าง

410 โครงการก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ 9

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้พื้นที่

กองช่าง

411 โครงการก่อสร้างร้ัวและประตูฌาปน

สถาน หมู่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างร้ัวและประตูฌา

ปนสถาน หมู่ 9

- - - 1,750,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ป้องกันอัน ตราย กองช่าง

412 โครงการก่อสร้างห้องน้ า – ส้วม ฌาปน

สถาน หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างห้องน้ า – ส้วม 

ฌาปนสถาน หมู่ 9

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีห้องน้ า

เพียงพอ

กองช่าง
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413 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ข้าม

ล าห้วยแม่ผง ซอยข้างโรงบ่ม ม.9

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

ข้ามล าห้วยแม่ผง ซอยข้าง

โรงบ่ม ม.9

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

414 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนก 

ประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาอเนก 

ประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ 9

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้พื้นที่

กองช่าง

415 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของฌาปน

สถาน หมู่ 9

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างห้องเก็บของฌา

ปนสถาน หมู่ 9

- - - 480,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

พื้นที่เก็บอุปกรณ์ กองช่าง

416 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่ 9

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

 หมู่ 9

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เแสดงถึงความ

จงรักภักดีของ

ประชาชน

กองช่าง

417 โครงการถมหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร

  ซอยข้างโรงบ่มใบยาสูบ หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกเข้าพื้นที่

การเกษตร  ซอยข้างโรงบ่ม

ใบยาสูบ หมู่ 9

- - - 544,800 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

418 โครงการปรับภูมิทัศน์หลงน้ าลัด หมู่ 9 เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และเพื่อความยั่งยืน

ปรับภูมิทัศน์หลงน้ าลัด หมู่

 9

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

กองช่าง

419 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 6 

เชื่อม ซอย 7 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 6 

เชื่อม ซอย 7 หมู่ 9

- - - 170,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

420 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 7 

เชื่อม ซอย 8 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 7 

เชื่อม ซอย 8 หมู่ 9

- - - 150,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

421 โครงการขยายผิวจราจร ซอย 2 หมู่ 9 

เชื่อม ซอย 1 หมู่ 12

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจร ซอย 2 หมู่

 9 เชื่อม ซอย 1 หมู่ 12

- - - 56,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

422 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ตามแบบมาตรฐาน หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน

 หมู่ 9

- - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าอุปโภค

บริโภคที่เพียงพอ

กองช่าง

423 โครงการถมหินคลุกถนนในเขตชุมชน 

หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนในเขต

ชุมชน หมู่ 9

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

424 โครงการขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 9

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าอุปโภค

บริโภคที่เพียงพอ

กองช่าง

425 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 

(ทั้งสองข้าง)  ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 9

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล. (ทั้งสองข้าง)  ศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 9

- - - 175,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

426 โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ผง ม.9 เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและแก้ไขปัญหาการ

ขุดลอกล าห้วยแม่ผง ม.9 - - - - 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

และป้องกันน้ า

กองช่าง

427 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 4 หมู่ 9

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 4 หมู่ 9

- - - - 175,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

428 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ซอย 

7 หมู่ 9

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

ซอย 7 หมู่ 9

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

429 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ซอย 

9 หมู่ 9

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

ซอย 9 หมู่ 9

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

430 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามล าห้วย

แม่ผง (หล่ายผง) หมู่ 9

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ปรับปรุงสะพานข้ามล า

ห้วยแม่ผง (หล่ายผง) หมู่ 9

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

431 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่ 

หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 12 (หลงน้ าลัด)

แก้ไขปัญหาคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ใหม่ หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 12 

(หลงน้ าลัด)

- - - - 2,080,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

432 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 - - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

433 โครงการขยายเขตระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 9 (ฝ่ังตะวันตก)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขยายเขตระบบส่ง

น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 

(ฝ่ังตะวันตก)

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

434 โครงการขยายเขตระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 9 (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขยายเขตระบบส่ง

น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 

(ฝ่ังตะวันออก)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

435 โครงการขยายถนนรอบหลงน้ าลัด หมู่ที่

 9

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ขยายถนนรอบหลงน้ าลัด 

หมู่ที่ 9

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

436 โครงการระบบส่งน้ าฝายชะลอน้ า 

ประตูน้ า เปิด-ปิด เข้าพื้นที่การ เกษตร

 สายแยกล าน้ าแม่ผง หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 10

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรและการอุปโภค

ระบบส่งน้ าฝายชะลอน้ า 

ประตูน้ า เปิด-ปิด เข้า

พื้นที่การเกษตร สายแยก

ล าน้ าแม่ผง หมู่ที่ 9 – หมู่ที่

 10

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ า กองช่าง

128



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

หน่วยงาน
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

437 โครงการก่อสร้างดาด คสล. ล าเหมือง

ต้นดู่ หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 9

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างดาด คสล. ล า

เหมืองต้นดู่ หมู่ที่ 6 – หมู่ที่

 9

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

438 โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงสาย

พหลโยธินใต้สะพานล าน้ าแม่ผง หมู่ที่ 9

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างทางเบี่ยงสาย

พหลโยธินใต้สะพานล าน้ า

แม่ผง หมู่ที่ 9

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

439 โครงการก่อสร้างโรงเรือนผักปลอดสาร

 พิษ หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ก่อสร้างโรงเรือนผักปลอด

สารพิษ หมู่ที่ 9

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

สุขภาพของคนใน

ชุมชน

กองช่าง

440 โครงการปรับปรุงห้องน้ าฌาปนสถาน 1

  หมู่ที่  9 ต.ป่าก่อด า

มีความปลอด ภัยถูก

สุขลักษณะ

ปรับปรุงห้องน้ าฌาปน

สถาน 1  หมู่ที่  9 ต.ป่าก่อ

ด า

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีห้องน้ าที่ 

ปลอดภัยถูก

สุขลักษณะ

กองช่าง

441 โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 9

เพื่อความสว่างในการใช้

พื้นที่

ปรับปรุงระบบแสงสว่าง

ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 9

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

การใช้สถานที่

กองช่าง

442 โครงการขยายผิวจราจรซอย 2/1 (สอง

ข้างทาง) หมู่ที9่

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ขยายผิวจราจรซอย 2/1 

(สองข้างทาง) หมู่ที่9

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

443 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณหลง

น้ าลัด หมู่ที่ 9

เพื่อการชะลอน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณ

หลงน้ าลัด หมู่ที่ 9

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

444 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 

หมู่ 9

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

10 หมู่ 9

- - - 130,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

445 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 

หมู่ 9

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

2/1 หมู่ 9

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

446 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง

ระบายน้ าซอย 4/1 หมู่ 9

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

รางระบายน้ าซอย 4/1 หมู่

 9

- - - - 800,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

447 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง

ระบายน้ าซอย 10/2 หมู่ 9

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

รางระบายน้ าซอย 10/2 

หมู่ 9

- - - - 800,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

448 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 หมู่  9 เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 หมู่

  9

- - - 40,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

449 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง

ระบายน้ า ซอย 10/2 หมู่ 9

เพื่อความสะดวกใน

การสัญ จรแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

รางระบายน้ า ซอย 10/2 

หมู่ 9

- - - 190,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

450 โครงการปรับปรุงเตาเผาฌาปนสถาน 1

 หมู่ 9

เพื่อใช้ประ โยชน์ของ

หมู่บ้าน

ปรับปรุงเตาเผาฌาปน

สถาน 1 หมู่ 9

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ใช้ประ โยชน์ของ

หมู่บ้าน

กองช่าง

451 โครงการก่อสร้างโรงเรือน หมู่ที่ 9 เพื่อการใช้ในกิจกรรม

ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างโรงเรือน หมู่ที่ 9 - - - - 350,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ใช้ในกิจกรรมและ

งานต่างๆ

กองช่าง

452 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

บริเวณฌาปนสถาน พร้อมล้อมร้ัว หมู่ที่

 9

ใช้ในบริเวณฌาปนสถาน ก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์บริเวณฌา

ปนสถาน พร้อมล้อมร้ัว 

หมู่ที่ 9

- - - 450,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ใช้ในบริเวณฌาปน

สถาน

กองช่าง
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453 โครงการก่อสร้างดาด คสล. (ล าเหมือง

ต้นดู่) หมู่ที่ 9

เพื่อการระบายน้ าและกัก

เก็บน้ า

ก่อสร้างดาด คสล. (ล า

เหมืองต้นดู่) หมู่ที่ 9

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การกักเก็บน้ า กองช่าง

454 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. (ล า

เหมืองต้นดู่) หมู่ที่ 9

เพื่อการกักเก็บน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 

(ล าเหมืองต้นดู่) หมู่ที่ 9

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายและกัก

เก็บน้ าดีขึ้น

กองช่าง

455 โครงการก่อสร้าง ดาด คสล. ซอย 7 

หมู่ที่ 9

เพื่อการระบายน้ าและกัก

เก็บน้ า

ก่อสร้าง ดาด คสล. ซอย 7

 หมู่ที่ 9

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การกักเก็บน้ า กองช่าง

456 โครงการก่อสร้างถนน คสล   ซ.1/12 

หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ก่อสร้างถนน คสล ซ.1/12

 หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย

- - - - 487,800 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

457 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 10 หมู่ที่ 7 (ทิศตะ วันตก)

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 10 หมู่ที่ 7 (ทิศตะ 

วันตก)

- - - 416,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

458 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก คสล.  ซอย 2/1 หมู่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก คสล.  ซอย 

2/1 หมู่ 10

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

459 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอยหลังกรีนวิง ซอย  2/1 ด้านซ้ายมือ

 หมู่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอยหลังกรีนวิง ซอย  2/1

 ด้านซ้ายมือ หมู่ 10

- - - - 110,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

460 โครงการขุดลอกล าเหมืองหน้า ร.ร.ถึง

หน้าตลาดฝ่ังตะวันตก หมู 10

เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและเสียหายจากการ

ระบายน้ า

ขุดลอกล าเหมืองหน้า ร.ร.

ถึงหน้าตลาดฝ่ังตะวันตก 

หมู 10

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ทรัพย์สิน

กองช่าง

131



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

461 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ซอย

ข้างโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า พร้อม

บ่อพัก คสล. ม.10

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

วางท่อระบายน้ า คสล.

ซอยข้างโรงเรียนชุมชน

บ้านป่าก่อด า พร้อมบ่อพัก

 คสล. ม.10

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

462 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย1/5 -7 ม.10

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย1/5 -7 ม.10

- - - - 110,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

463 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ซอย 3 

หมู่ 10

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เดินทาง

ปรับปรุงทางเดินเท้า ซอย 

3 หมู่ 10

- - - - 140,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

464 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 3/2 (ฝ่ังตะวันตก) หมู่ 10 เชื่อม 

ซอย 7 หมู่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 3/2 (ฝ่ังตะวันตก) 

หมู่ 10 เชื่อม ซอย 7 หมู่ 8

- - - - 225,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

465 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 3/2 (ฝ่ังตะวันออก) หมู่ 10 เชื่อม

 ซอย 7 หมู่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 3/2 (ฝ่ังตะวันออก) 

หมู่ 10 เชื่อม ซอย 7 หมู่ 8

- - - - 225,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

466 โครงการปรับภูมิทัศน์ ซอย 3  (ทั้งสอง

ฝ่ังถนน) หมู่ 10

เพื่อการคมนาคมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ปรับภูมิทัศน์ ซอย 3  (ทั้ง

สองฝ่ังถนน) หมู่ 10

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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467 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอยข้างโรงเรียน

ชุมชนบ้านป่าก่อด า ม.10

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอยข้าง

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อ

ด า ม.10

- - - 850,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

468 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า ม.10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ข้างโรงเรียนชุมชนบ้านป่า

ก่อด า ม.10

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

469 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 1/1 หมู่ 10 (ฝ่ังตะวันตก)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 1/1 หมู่ 10 (ฝ่ัง

ตะวันตก)

- - - 225,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

470 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/5 

หมู่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

1/5 หมู่ 10

- - - 85,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

471 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 1/9 หมู่ 10 (ทั้งสองฝ่ัง)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 1/9 หมู่ 10 (ทั้งสอง

ฝ่ัง)

- - - - 1,925,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

472 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอยข้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่า

ก่อด า (ทั้งสองฝ่ัง) ม.10

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอยข้าง

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลป่าก่อด า (ทั้ง

สองฝ่ัง) ม.10

- - - - 2,250,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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473 โครงการร้ือถอนอาคารอ่าน

หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ร้ือถอนอาคารอ่าน

หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน

 หมู่ 10

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

474 โครงการขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายระบบส่งน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ 10

- - - - 700,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

475 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก ซอย 

4 หมู่ที่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. แยก 

ซอย 4 หมู่ที่ 10

- - - - 105,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

476 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน

ชุมชนหมู่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงถนน คสล. 

ภายในชุมชนหมู่ 10

- - - 700,000 700,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

477 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อม

ฝาปิดรางระบายน้ าในชุมชนหมู่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ า

พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า

ในชุมชนหมู่ 10

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

478 โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ าระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างถังกักเก็บน้ าระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ 10

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

479 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อม

ฝาปิดรางระบายน้ า ซอย 1/3 หมู่ 10 

(ทั้งสองฝ่ัง)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ า

พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า 

ซอย 1/3 หมู่ 10 (ทั้งสอง

ฝ่ัง)

- - - - 110,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

480 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย1/12 (ฮ่องแฮ่) 

ม.10

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

และถมดินหลังท่อ ซอย

1/12 (ฮ่องแฮ่) ม.10

- - - - 2,200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

481 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 2/1 หมู่ 10 (ฝ่ังตะวันออก) กว้าง 

0.30 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 2/1 หมู่ 10 (ฝ่ัง

ตะวันออก) กว้าง 0.30 ม.

- - - - 125,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

482 โครงการวางท่อลอด คสล. ข้ามถนน 

ซอย 1 บริเวณจุดรอยต่อ หมู่ 10 และ 

หมู่ 7

เพื่อแก้ไขปัญหา การ

ระบายน้ าและป้องกันน้ า

ท่วมขัง

วางท่อลอด คสล. ข้ามถนน

 ซอย 1 บริเวณจุดรอยต่อ 

หมู่ 10 และ หมู่ 7

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

483 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 1/11 เชื่อม ซอย 1/2 หมู่ 10 (ฝ่ัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 1/11 เชื่อม ซอย 

- - - 387,500 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

กองช่าง

484 โครงการถมหินคลุกถนนแยก ซอย 4 

หมู่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกถนนแยก ซอย 

4 หมู่ 10

- - - 20,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

485 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 2/2 หมู่ 10 (ทั้งสองฝ่ัง)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 2/2 หมู่ 10 (ทั้งสอง

ฝ่ัง)

- - - 325,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

486 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 1/8 หมู่ 10 (ฝ่ังตะวันตก)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 1/8 หมู่ 10 (ฝ่ัง

ตะวันตก)

- - - - 450,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

487 โครงการปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้า ซอย

 1 หมู่ 10

เพื่อการคมนา คมที่

ปลอดภัยของประชาชน

ในพื้นที่

ปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้า 

ซอย 1 หมู่ 10

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

488 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 

1/12 (ทางเข้าเส้ือบ้าน) หมู่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. แยก

ซอย 1/12 (ทางเข้าเส้ือ

บ้าน) หมู่ 10

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

489 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ

ภายในเขต หมู่ 10

เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

ขุดลอกล าเหมือง

สาธารณะภายในเขต หมู่ 

10

- - - - 100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

และป้องกันน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

490 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตรในเขต หมู่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่

การเกษตรในเขต หมู่ 10

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

491 โครงการร้ือศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ 

หมู่ที่ 10

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เดินทาง

ร้ือศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์

  หมู่ที่ 10

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

492 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 7/2 (ฝ่ังทิศใต้) เชื่อมซอย 3/3 หมู่

 10

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 7/2 (ฝ่ังทิศใต้) เชื่อม

ซอย 3/3 หมู่ 10

- - - 330,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

493 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 7/2 (ฝ่ังทิศเหนือ) ม.8เชื่อมซอย 

3/2 หมู่ 10

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 7/2 (ฝ่ังทิศเหนือ) ม.

8เชื่อมซอย 3/2 หมู่ 10

- - - - 90,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

494 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 - - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

495 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 10

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

496 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 10 (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขยายเขตระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 10 (ฝ่ัง

ตะวันออก)

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

497 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 4 ข้างบริษัทสินธานี

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 4 ข้างบริษัทสิน

ธานี

- - - 62,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

498 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/2

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/2

- - - 135,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

499 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/8

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/8

- - - 150,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

500 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/10

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/10

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

501 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/12

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/12

- - - - 350,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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502 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/11 เชื่อมซอย 1/12

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/11 เชื่อมซอย 

1/12

- - - 460,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

503 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ถนน 

ข้าง รพ.สต.

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 

ถนน ข้าง รพ.สต.

- - - - 3,300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

504 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หมู่ที่ 

10 กับถนนพหลโยธิน ทุกซอย

เพื่อการคมนาคม ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. 

หมู่ที่ 10 กับถนนพหลโยธิน

 ทุกซอย

- - - - 200,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

505 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 - - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

506 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 10

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

507 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 10 (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขยายเขตระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 10 (ฝ่ัง

ตะวันออก)

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

508 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 4 ข้างบริษัทสินธานี

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 4 ข้างบริษัทสิน

ธานี

- - - - 62,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

509 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/2

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/2

- - - 135,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

510 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/8

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/8

- - - - 150,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

511 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/10

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/10

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

512 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/12

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/12

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

513 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 

10 ซอย 1/11 เชื่อมซอย 1/12

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่

 10 ซอย 1/11 เชื่อมซอย 

1/12

- - - 460,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

514 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ถนน 

ข้าง รพ.สต.

เพื่อการระบายน้ า วางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 

ถนน ข้าง รพ.สต.

- - - 3,300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

515 โครงการก่อสร้างหลังคาครอบหอเส้ือ

บ้านพร้อมเทลาน และสร้างห้องน้ า 

หมู่ที่ 10

เพื่อการใช้บริการของ

ประชาชน

ก่อสร้างหลังคาครอบหอ

เส้ือบ้าน พร้อมเทลาน 

และสร้างห้องน้ า หมู่ที่ 10

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การใช้บริการของ

ประชาชน

กองช่าง

516 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หมู่ที่ 

10 กับถนนพหลโยธิน ทุกซอย

เพื่อการคมนาคม ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. 

หมู่ที่ 10 กับถนนพหลโยธิน

 ทุกซอย

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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517 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ฝ่ัง

ตะวันออก) หมู่ที่ 10

เพื่อการอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

(ฝ่ังตะวันออก)  หมู่ที่ 10

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

518 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หน้า

บ้านนายวิมล  ศรีบุญ หมู่ที่ 10

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

หน้าบ้านนายวิมล  ศรีบุญ

 หมู่ที่ 10

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

519 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 

หมู่ที่ 10

เพื่อการระบายน้ าบนถนน ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย

 3 หมู่ที่ 10

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

520 โครงการขยายระบบประปา ซอย 1/9 ,

 ซอย 1/6 หมู่ที่ 10

เพื่อการอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

ขยายระบบประปา ซอย 

1/9 , ซอย 1/6 หมู่ที่ 10

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

น้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

521 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม

ฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 10

เพื่อการระบายน้ าบนถนน ก่อสร้างรางระบายน้ า

พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 

10

- - - - 450,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

522 โครงการก่อสร้างระบบประปา (ฝ่ัง

ตะวันออก) หมู่ที่ 10

เพื่อการอุปโภคบริโภค

ของประชาชน

ก่อสร้างระบบประปา (ฝ่ัง

ตะวันออก) หมู่ที่ 10

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

น้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

523 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอย 3 หมู่ที่

 10

เพื่อการสัญจรปี่ปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอย 3 

หมู่ที่ 10

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

524 โครงการลูกระนาดชะลอความเร็ว

ภายในชุมชน หมู่ที่ 10

เพื่อความปลอดภัย ลูกระนาดชะลอความเร็ว

ภายในชุมชน หมู่ที่ 10

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

525 โครงการปรับภูมิทัศน์ ซอย 1 หมู่ที่ 10 เพื่อการสัญจรปี่ปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์ ซอย 1 หมู่ที่ 

10

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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526 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่

 10 เชื่อม ถนน คสล.ข้างรพ.สต.ป่าก่อ

ด า

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1

 หมู่ 10 เชื่อม ถนน คสล.

ข้างรพ.สต.ป่าก่อด า

- - - 250,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

527 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้า

บ้านนางจม  แก้วเขื่อน

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

เข้าบ้านนางจม  แก้วเขื่อน

- - - 35,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

528 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยไร่

เทียมฟ้า) ม.10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยไร่

เทียมฟ้า) ม.10

- - - 35,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

529 โครงการวางท่อ คสล. ซอยข้างไร่เทียม

ฟ้า ม.10

เพื่อการระบายน้ าและ

การสัญจรของประชาชน

วางท่อ คสล. ซอยข้างไร่

เทียมฟ้า ม.10

- - - 50,000 50,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

530 โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ 7 

เชื่อม หมู่ 10

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ 7

 เชื่อม หมู่ 10

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

531 โครงการถมดินลูกรัง ซอยข้างไร่เทียม

ฟ้า ม.10

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ถมดินลูกรัง ซอยข้างไร่

เทียมฟ้า ม.10

- - - 150,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

532 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา

จากห้วยขี้ต้ิว ม.12

เพื่อให้ประชา ชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียง พอ

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา

จากห้วยขี้ต้ิว ม.12

- - - - 100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้เพียง พอ กองช่าง

533 โครงการขุดลอกหน้าอ่างห้วยขี้ต้ิว ม.12 เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและเสียหายการ

ระบายน้ า

ขุดลอกหน้าอ่างห้วยขี้ต้ิว 

ม.12

- - - - 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

ทรัพย์ สิน

กองช่าง

534 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

แม่น้ าลาว หมู่ 12

เพื่อป้องกันความเสียหาย

อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

แม่น้ าลาว หมู่ 12

- - - - 2,500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อการระบายน้ า

ที่รวดเร็ว

กองช่าง
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535 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6/1 

หมู่ 12

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

6/1 หมู่ 12

- - - 365,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

536 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่ 

หมู่ 12

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

ใหม่ หมู่ 12

- - - 280,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

537 โครงการถมหินคลุกซอยใหม่  หมู่ 12 เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ถมหินคลุกซอยใหม่  หมู่ 12 - - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

538 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1  

หมู่ 12  เชื่อม  ซอย 6/3  หมู่ 8

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 

 หมู่ 12  เชื่อม  ซอย 6/3 

 หมู่ 8

- - - 109,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

539 โครงการขยายผิวจราจรถนนเชื่อม  หมู่

 12 เชื่อม หมู่ 9 (ฝ่ังทิศเหนือ)

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจรถนนเชื่อม 

 หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 9 (ฝ่ังทิศ

เหนือ)

- - - 120,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

540 โครงการถมบ่อหลงน้ าลัด หมู่ 12 เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ถมบ่อหลงน้ าลัด หมู่ 12 - - - 1,785,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

541 โครงการปรับภูมิทัศน์หลงน้ าลัด  หมู่  

12

เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และเพื่อความยั่งยืน

ปรับภูมิทัศน์หลงน้ าลัด  

หมู่  12

- - - 500,000 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

542 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  รอบ

หนองกากอก หมู่ 12

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.  รอบ

หนองกากอก หมู่ 12

- - - 840,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

543 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 5/1 

 หมู่ 12

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 

5/1  หมู่ 12

- - - 182,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

544 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 

ซอย 2 หมู่ 12  (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล. ซอย 2 หมู่ 12  (ฝ่ัง

ตะวันออก)

- - - 600,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

545 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ศาลาประชาธิป ไตยฝ่ัง

ตะวันตก หมู่ 12

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ศาลาประชา

 ธิปไตยฝ่ังตะวันตก หมู่ 12

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

546 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ศาลาประชาธิป ไตยฝ่ัง

ตะวันออก หมู่ 12

เพื่อใช้ประโยชน์ของ

หมู่บ้าน

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ศาลาประชา

 ธิปไตยฝ่ังตะวันออก หมู่ 

- - - 300,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความสะดวกใน

การใช้ประโยชน์

กองช่าง

547 โครงการขยายผิวจราจร  ซอย  5 หมู่ 

12

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายผิวจราจร  ซอย  5 

หมู่ 12

- - - - 217,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

548 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

(จินผิง)  หมู่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน  (จินผิง)  หมู่ 12

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

549 โครงการขยายระบบส่งน้ าประปา หมู่ 

12

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ขยายระบบส่งน้ าประปา 

หมู่ 12

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

550 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 12 เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 12 - - - 700,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

551 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าและฝา

ปิดรางระบายน้ า หมู่ 12

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ าและ

ฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ 12

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

552 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 

ซอย 6 หมู่ 12 กว้าง  0.30 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล. ซอย 6 หมู่ 12 กว้าง 

 0.30 ม.

- - - - 2,100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

553 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 

ซอย 7 หมู่ 12

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล. ซอย 7 หมู่ 12

- - - 250,000 250,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

554 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าระบบ

ประปาหมู่บ้าน (ฝ่ังตะวันตก) หมู่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ก่อสร้างถังเก็บน้ าระบบ

ประปาหมู่บ้าน (ฝ่ัง

ตะวันตก)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

555 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่ 12

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

 หมู่ 12

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความจงรักภัก ดี

ประชาชน

กองช่าง

556 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ 12

เพื่อให้ประชา ชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 12

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง

557 โครงการติดต้ังรางระบายน้ าฝนหลังคา

อเนกประสงค์บริเวณศาลา

ประชาธิปไตยฝ่ังตะวันตก ม.12

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ระบายน้ า

ติดต้ังรางระบายน้ าฝน

หลังคาอเนกประสงค์

บริเวณศาลาประชาธิปไตย

ฝ่ังตะวันตก ม.12

- - - 30,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมได้

กองช่าง

558 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ 12 เพื่อการออกก าลัง เสริม 

สร้างพลานามัย แก่

ประชาชน

ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ 12 - - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ออก

ก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

559 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6/1 

ถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ 12

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

6/1 ถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ 12

- - - 365,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

560 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ถนนสายหลัก (ฝ่ังตะวันตก) หมู่ 12

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ถนนสายหลัก (ฝ่ัง

ตะวันตก) หมู่ 12

- - - 1,500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

561 โครงการติดต้ังรางระบายน้ าฝนหลังคา

ลานอเนกประ สงค์บริเวณศาลา

ประชาธิปไตย ฝ่ังตะวันออก หมู่ 12

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ระบายน้ า

ติดต้ังรางระบายน้ าฝน

หลังคาลานอเนกประสงค์

บริเวณศาลาประชาธิปไตย 

 ฝ่ังตะวันออก หมู่ 12

- - - 30,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาเวลา

ฝนตกน้ าท่วมขัง

กองช่าง

562 โครงการขุดลอกห้วยขี้ต้ิว หมู่ 12 ต.ป่า

ก่อด า

เพื่อป้องกันเร่ืองน้ าท่วม

ขังและแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

ขุดลอกห้วยขี้ต้ิว หมู่ 12 

ต.ป่าก่อด า

- - - 1,200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังในชุมชนได้

กองช่าง

563 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 6 

หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า เชื่อมต่ออบต.บัวสลี

 (บ้านหนองคึก ม. 9) ทิศเหนือ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

คมนาคม

ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 6

 หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า 

เชื่อมต่ออบต.บัวสลี (บ้าน

หนองคึก ม. 9) ทิศเหนือ

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 2 หมู่ 12 ฝ่ังตะวันตก

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน

ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 2 หมู่ 12 ฝ่ังตะวันตก

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

565 โครงการขยายผิวจราจร ซอย 5 หมู่ 12 แก้ไขปัญหาการคมนาคม ขยายผิวจราจร ซอย 5 หมู่

 12

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่

 12 เข้าศาลเจ้าบ้าน (รอบหนองกากอก)

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5

 หมู่ 12 เข้าศาลเจ้าบ้าน 

(รอบหนองกากอก)

- - - 800,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 3 หมู่ 12 (หน้าบ้านแม่ครูมยุรา) 

ระบายลงสู่แม่น้ าลาว

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน

ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 3 หมู่ 12 (หน้าบ้าน

แม่ครูมยุรา) ระบายลงสู่

แม่น้ าลาว

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

568 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ซอย 2 หมู่ 12 (หน้าศาลา

ประชาธิปไตย ฝ่ังตะวันตก)

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน

ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

 ซอย 2 หมู่ 12 (หน้า

ศาลาประชาธิปไตย ฝ่ัง

ตะวันตก)

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

569 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน

บริเวณศาลาประชาธิป ไตย หมู่ 12 

(ฝ่ังตะวันออก)

แก้ไขปัญหาการระบาย

น้ าในพื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า

ภายในบริเวณศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 12 (ฝ่ัง

- - - 750,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

570 โครงการปรับพื้น คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 12 (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้

ประโยชน์มากขึ้น

ปรับพื้น คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ 12 (ฝ่ัง

ตะวันออก)

- - - 160,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีพื้นที่ในการใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กองช่าง

571 โครงการร้ือ/ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3

 หมู่ 12

แก้ไขปัญหาคมนาคม ร้ือ/ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 3 หมู่ 12

- - - 1,260,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

572 โครงการร้ือ/ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5

 , ซอย 6 หมู่ 12

แก้ไขปัญหาคมนาคม ร้ือ/ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 5 , ซอย 6 หมู่ 12

- - - 2,720,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

573 โครงการขุดลอกห้วยก๊อ หมู่ 12 เพื่อแก้ไขปัญหา น้ าท่วม

ขังในพื้นที่

ขุดลอกห้วยก๊อ หมู่ 12 - - - 1,500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ า

รวดเร็วขึ้น

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

574 โครงการถมหินคลุกถนนสายก้วยเอ้ย 

หมู่บ้านจินผิน ม.12

แก้ไขปัญหาการคมนาคม ถมหินคลุกถนนสายก้วย

เอ้ย หมู่บ้านจินผิน ม.12

- - - 1,650,000 1,650,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

575 โครงการปรับปรุงห้องน้ าศาลา

ประชาธิปไตย ม.12

เพื่อประโยชน์ใช้สอยใน

พื้นที่

ปรับปรุงห้องน้ าศาลา

ประชาธิปไตย ม.12

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์

กองช่าง

576 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 12 - - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

577 โครงการก่อสร้างผนังกั้นตล่ิงห้วยหก ทั้ง

 2 ฝ่ัง หมู่ที่ 12

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรและการอุปโภค

ก่อสร้างผนังกั้นตล่ิงห้วยหก

 ทั้ง 2 ฝ่ัง หมู่ที่ 12

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าและ

ป้องกันตล่ิง

กองช่าง

578 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลงน้ าลาว

หลังบ้าน นายธีรพงศ์ กฤษกรศิริ ม.12

เพื่อปรับพื้นที่ในการใช้

ประโยชน์

ปรับปรุงภูมิทัศน์หลงน้ า

ลาวหลังบ้าน นายธีรพงศ์ 

กฤษกรศิริ ม.12

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

579 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ถนน

สายหลัก หมู่ที่ 12

เพื่อการสัญจร ก่อสร้างสะพาน คสล. 

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 12

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

580 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 หมู่ที่ 12 (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อการอุปโภคบริโภค ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ฝ่ัง

ตะวันออก

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

581 โครงการก่อสร้างประตูน้ า เปิด-ปิด 

บริเวณหนองกากอก หมู่ที่ 12

เพื่อการกักเก็บน้ าและ

การระบายน้ า

ก่อสร้างประตูน้ า เปิด-ปิด 

บริเวณหนองกากอก หมู่ที่ 

12

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การกักเก็บและ

ระบายน้ าดีขึ้น

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

582 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 2 

หมู่ที่ 12 (ฝ่ังตะวันออก)

เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย

 2 หมู่ที่ 12 (ฝ่ังตะวันออก

- - - 650,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

583 โครงการก่อสร้างประปาหมู่ บ้าน ฝ่ัง

ตะวันออก หมู่ที่ 12

เพื่อการอุปโภคบริโภค ก่อสร้างประปาหมู่ บ้าน 

ฝ่ังตะวันออก หมู่ที่ 12

- - - 3,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

มีน้ าในการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

584 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าห้วยขี้ต้ิว 

ม.12

เพื่อการกักเก็บน้ า ปรับปรุงฝายกั้นน้ าห้วย

ขี้ต้ิว ม.12

- - - - 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่

กองช่าง

585 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธาร ณะ

บริเวณสะพานแม่น้ าลาว หมู่ที่ 12

เพื่อบริการประชาชน ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ

บริเวณสะพานแม่น้ าลาว 

หมู่ที่ 12

- - - 100,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การใช้งานของ

ประชาชน

กองช่าง

586 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 12

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

ขังบนถนน

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 12

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การระบายน้ าบน

ถนนและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

587 โครงการตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อสร้างจิตส า นึกใน

การอนุ รักษ์ธรรมชาติ

การด าเนินโครงการที่

เกี่ยวกับอนุรักษ์ เสริมสร้าง

อาชีพ ตามแนวทาง

พระราชด าริ

- - 20,000 20,000 20,000 การด าเนิน การ

แล้วเสร็จ

โยชน์จากโครง การ กองช่าง

รวม - - 6,220,000 4,736,000 5,757,900 153,292,300 211,836,300 - - -
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6.2 แผนงาน.....เคหะและชุมชน.....

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

2 โครงการติดต้ังไฟแสงสว่าง LED โดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ติดต้ังไฟแสงสว่าง LED 

โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 ภาย ในเขตเทศบาลต าบล

ป่าก่อด า

- - 342,100 400,000 400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

อุบัติเหตุจากการ

ใช้ถนนลดลง

กองช่าง

3 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

จ านวนจุดที่เพิ่มขึ้นจาก

การขยายเขตไฟฟ้า

- - 100,000 100,000 100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การใช้งานที่มีประ

สิทธิ ภาพ

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟสาธารณะถนนในเขต

 หมู่ 2,3,7,8,9,10,12

เพื่อแสงส่องว่างในเขต

เทศบาลเป็นไปอย่าง

เพียงพอ

ติดต้ังไฟสาธารณะถนนใน

เขต หมู่ 2,3,7,8,9,10,12

- - - 300,000 300,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 

2,3,7,8,9,10,12

เพื่อให้ไฟฟ้ามีความ

เพียงพอต่อความต้องการ

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 

2,3,7,8,9,10,12

- - - - 100,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ

ไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า

เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

และไฟฟ้าส่องสว่างภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 1,000,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังไฟสาธารณะภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟสาธารณะภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

- - - 50,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อลดอุบัติเหตุ

จากการใช้ถนน

ลดลง

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

500,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะแบบ 

LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน

เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะแบบ 

LED โดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ภายในเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า

=
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

8 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงเรียน

ชุมชนบ้านป่าก่อด า

แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า

ในโรงเรียน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน

 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อ

ด า

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินของ

ราชการ

กองช่าง

9 โครงการวางสายเคเบิ้ลฯ เมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาทาง

เทคโนโลยี

วางสายเคเบิ้ลฯ เมือง

อัจฉริยะ

- - - - 3,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เข้าถึงเทคโนโลยี

มากขึ้น

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 

LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 

ต.ป่าก่อด า

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 

LED โดยใช้พลังงานแสง 

อาทิตย์ หมู่ 2 ต.ป่าก่อด า

- - - 250,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

เพื่อลดอุบัติเหตุ

จากการใช้ถนน

ลดลง

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

ภายในชุมชน หมู่ที่ 2

เพื่อความปลอดภัยใน

การสัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ

กิ่ง) ภายในชุมชน หมู่ที่ 2

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1 แยก 2

 หมู่ที่ 2

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1 

แยก 2 หมู่ที่ 2

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 

LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 

LED โดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ หมู่ 3

- - - 260,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

14 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าถนนสายใหม่

 ปากทางซอย 21 – ถนนพหลโยธิน 

หมู่ที่ 3

เพื่อความสว่างในการใช้

ถนน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าถนนสาย

ใหม่ ปากทางซอย 21 – 

ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 3

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

15 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซอยหลังวัด หมู่ที่ 3

เพื่อความสว่างในการใช้

ถนน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซอยหลังวัด 

หมู่ที่ 3

- - - 260,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

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

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบ LED

 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบ 

LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 หมู่ 7

- - - 260,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย ถนนด า 

หมู่ที่ 7

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย ถนน

ด า หมู่ที่ 7

- - - 700,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

18 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (สาย

ดับ+ดวงโคม) ซอยหน้าบ้านนายณรงค์ 

อิ่นค า หมู่ที่ 7

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

(สายดับ+ดวงโคม) ซอย

หน้าบ้านนายณรงค์ อิ่นค า

 หมู่ที่ 7

- - - 350,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 7 เชื่อม 

ซอย 5 หมู่ที่ 7

เพื่อความสว่างในการใช้

ถนน

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 7 

เชื่อม ซอย 5 หมู่ที่ 7

- - - 200,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยใหม่ หมู่ที่

 10 – เขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อการใช้ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ซอยใหม่ 

หมู่ที่ 10 – เขตหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นถนนด า 

(ฝ่ังขวามือ) หมู่ที่ 7

เพื่อการใช้ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าเส้นถนนด า 

(ฝ่ังขวามือ) หมู่ที่ 7

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ไฟฟ้าทั่วถึง กองช่าง

22 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (สาย

ดับ+ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนนเลียบคลอง

ชล ประทาน ม.8 เชื่อม ต าบลจอม

หมอกแก้ว

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (สา

ดับ +ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนน

เลียบคลองชล ประทาน ม.

8 เชื่อม ต าบลจอมหมอก

แก้ว

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย

 8 หมู่ที่ 8

เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 

ซอย 8 หมู่ที่ 8

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

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

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 6/3 หมู่ที่

 8 เชื่อมซอย 1 หมู่ที่ 12

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 6/3 

หมู่ที่ 8 เชื่อมซอย 1 หมู่ที่ 

12

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

25 โครงการติดต้ังไฟฟ้าถนน พหลโยธิน 

(สะพานล าน้ าแม่ผง) หมู่ที่ 9

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าถนน พหลโยธิน

 (สะพานล าน้ าแม่ผง) หมู่ที่

 9

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

26 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED

 โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 

หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 

LED โดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ในชุมชน หมู่ 10

- - - 250,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

27 โครงการติดต้ังไฟฟ้า สาธารณะ พร้อม

สายดับ ซอย 1/10 หมู่ที่ 10

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้า สาธารณะ 

พร้อมสายดับ ซอย 1/10 

หมู่ที่ 10

- - - 400,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 4/10 

หมู่ที่ 10

เพื่อการใช้งานของ

ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 4/10

 หมู่ที่ 10

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน 

หมู่ที่ 10

เพื่อให้ไฟฟ้าทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าภายใน

ชุมชน หมู่ที่ 10

- - - - 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ไฟฟ้าทั่วถึง กองช่าง

30 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (สาย

ดับ+ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนนเลียบคลอง

ชลประทาน ม.12 เชื่อม ต าบลบัวสลี

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

(สายดับ+ไฟฟ้าสาธารณะ)

 ถนนเลียบคลองชล 

ประทาน ม.12 เชื่อม 

ต าบลบัวสลี

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

31 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 12

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

152



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

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางไปหย่อม

บ้านจินผิง หมู่ที่ 12

เพื่อแสงสว่างในการ

สัญจรของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าทางไป

หย่อมบ้านจินผิง หมู่ที่ 12

- - - 500,000 - การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 7 เพื่อสุขภาพร่างกายของ

เด็กในชุมชน

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ที่

 7

- - - - 1,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ร่างกายแข็งแรง กองช่าง

รวม - - -      500,000      442,100    7,980,000    8,900,000 - - -
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานและการบริการ

สาธารณะ

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา
 -  -  -  - 15    87,277,000 18  127,513,000 20  161,869,000 53  376,659,000

รวม -  - -  - 15    87,277,000 18  127,513,000 20  161,869,000 53  376,659,000

รวมทัง้สิ้น -  - -  - 15     87,277,000 18   127,513,000 20   161,869,000 53 376,659,000  

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปา่ก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

แบบ ผ. 01 

หน้าที่ 154



เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และGMS.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และGMS.....

    1. ยุทธศาสตร์.....6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ.....

        1.1 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนพาราเคพซิล หมู่ 

12 เชื่อมบ้านปุยค า ต.ป่าอ้อดอนชัย 

กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 4,850 เมตร

เพื่อพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนพาราเคพซิล 

หมู่ 12 เชื่อมบ้านปุยค า ต.

ป่าอ้อดอนชัย กว้าง 6.00 

เมตร ยาว 4,850 เมตร

- - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 

เชื่อมบ้านปุยค า ต.ป่าอ้อดอนชัย กว้าง

 6.00 เมตร ยาว 4,850 เมตร

เพื่อพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 

เชื่อมบ้านปุยค า ต.ป่าอ้อ

ดอนชัย กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 4,850 เมตร

- - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 

เมตร ยาว 170 เมตร เชื่อมระหว่าง หมู่

 10 บ้านป่าบง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย เชื่อม ม.14 ต.ป่าอ้อดอนชัย 

อ.เมือง จ.เชียงราย อ.แม่ลาว

เพื่อพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6

 เมตร ยาว 170 เมตร 

เชื่อมระหว่าง หมู่ 10 บ้าน

ป่าบง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย เชื่อม ม.14 ต.ป่า

อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.

เชียงราย อ.แม่ลาว

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 
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2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 

เมตร ยาว 110 เมตร เชื่อมระหว่าง 

หมู่12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

 เชื่อม หมู่ 14 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง

 จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6

 เมตร ยาว 110 เมตร 

เชื่อมระหว่าง หมู่12 ต.ป่า

ก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

 เชื่อม หมู่ 14 ต.ป่าอ้อ

ดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

- - 500,000 500,000 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนพารา  เคพซิล 

หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า เชื่อมบ้านปุยค า ต.

ป่าอ้อดอนชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

4,850 เมตร

เพื่อพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนพาราเคพซิล 

หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า เชื่อม

บ้านปุยค า ต.ป่าอ้อดอนชัย

 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

4,850 เมตร

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนพารา  เคพซิล 

หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า เชื่อม ต.บัวสลี กว้าง

 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร

เพื่อพัฒนาเส้น ทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนพาราเคพซิล 

หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า เชื่อม 

ต.บัวสลี กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,200.00 เมตร

- - 2,040,000 2,040,000 2,040,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนพารา  เคพซิล 

หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า เชื่อม ต.จอมหมอ

กกแก้ว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

1,200.00 เมตร

เพื่อพัฒนาเส้น ทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนพาราเคพซิล 

หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า เชื่อม 

ต.จอมหมอกกแก้ว กว้าง 

6.00 เมตร ยาว 1,200.00 

เมตร

- - 2,040,000 2,040,000 2,040,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

8 โครงการก่อสร้างถนนพารา  เคพซิล 

(Para Cape Seal) ถนนสายบ้านป่า

ก่อด าใหม่ หมู่ 12 ต าบลป่าก่อด า 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เชื่อม

หมู่ 14 ต าบลป่าอ้อดอนชัย (เขต

เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนไชย) อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.

ระยะทาง 3,600.00 ม.

- - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนพารา  เคพซิล 

(Para Cape Seal) ถนนสายบ้านสบ

ห้วย หมู่ 1 ต าบลจอมหมอกแก้ว (เขต 

อบต.จอมหมอกแก้ว) อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย เชื่อมบ้านป่าก่อด าใหม่

 หมู่ 12 ต าบลป่าก่อด า (เขต ทต.ป่า

ก่อด า) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.0 ม.

ระยะทาง2,400.00 ม.

- - 2,190,000 2,190,000 2,190,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การเดินทาง

ปลอดภัยและ

รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล. 

แม่น้ าแม่ผง ใช้ร่วมกันระหว่าง ม.7 , ม.

8 , ม.9 , ม.10 เทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ใช้ร่วมกัน ม.4 , ม.5 , ม.6 อบต.ป่าก่อ

ด า

เพื่อชะลอการระบายน้ า ก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล.

 แม่น้ าแม่ผง ใช้ร่วมกัน

ระหว่าง ม.7 , ม.8 , ม.9 , 

ม.10 เทศบาลต าบลป่าก่อ

ด า ใช้ร่วมกัน ม.4 , ม.5 , 

ม.6 อบต.ป่าก่อด า

- - 500,000 500,000 500,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

ชะลอการระบายน้ า กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ คลอง

ชลประทาน หมู่ 8 เชื่อม หมู่ 1 ต.จอม

หมอกแก้ว

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ 

คลองชลประทาน หมู่ 8 

เชื่อม หมู่ 1 ต.จอมหมอก

แก้ว

- - 5,229,000 5,229,000 5,229,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

12 โครงการก่อสร้างถนนพาราแคปซิล 

คลองชลประทาน หมู่ 8 เชื่อม หมู่ 1 

ต.จอมหมอกแก้ว

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนพาราแคปซิล 

คลองชลประทาน หมู่ 8 

เชื่อม หมู่ 1 ต.จอมหมอก

แก้ว

- - 5,229,000 5,229,000 5,229,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คลอง

ชลประทาน  หมู่ 8 เชื่อม หมู่ 1  ต.

จอมหมอกแก้ว

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. คลอง

ชลประทาน  หมู่ 8 เชื่อม 

หมู่ 1  ต.จอมหมอกแก้ว

- - 5,229,000 5,229,000 5,229,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ คลอง

ชลประทาน หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 8 ต.

บัวสลี

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ 

คลองชลประทาน หมู่ 12 

เชื่อม หมู่ 8 ต.บัวสลี

- - 5,460,000 5,460,000 5,460,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนพาราแคปซิล 

คลองชลประทาน หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 8 

ต.บัวสลี

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนพาราแคปซิล 

คลองชลประทาน หมู่ 12 

เชื่อม หมู่ 8 ต.บัวสลี

- - 5,460,000 5,460,000 5,460,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย

ชลประทาน ฝ่ังทิศเหนือ เชื่อมต าบล

บัวสลี หมู่ 12

การแก้ไขปัญหาคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. สาย

ชลประทาน ฝ่ังทิศเหนือ 

เชื่อมต าบลบัวสลี หมู่ 12

- - - - 5,040,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ สาย

หลัก หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 14 ต.ป่าอ้อ

ดอนชัย

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ 

สายหลัก หมู่ 12 เชื่อม หมู่

 14 ต.ป่าอ้อดอนชัย

- - - - 21,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ หมู่ 12

 (วัดดอยค านิรันดร์) เชื่อม ต.ป่าอ้อ

ดอนชัย

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ หมู่

 12 (วัดดอยค านิรันดร์) 

เชื่อม ต.ป่าอ้อดอนชัย

- - - - 13,776,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

19 โครงการก่อสร้างถนนพาราแคปซิล 

สายหลัก หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 14 ต.ป่า

อ้อดอนชัย

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนพาราแคปซิล 

สายหลัก หมู่ 12 เชื่อม หมู่

 14 ต.ป่าอ้อดอนชัย

- - - - 21,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนพาราแคปซิล หมู่

 12 (วัดดอยค านิรันดร์) เชื่อม ต.ป่าอ้อ

ดอนชัย

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนนพาราแคปซิล

 หมู่ 12 (วัดดอยค านิรันดร์)

 เชื่อม ต.ป่าอ้อดอนชัย

- - - - 13,776,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองชล

ประ ทาน หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 8 ต.บัวสลี

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. คลอง

ชลประทาน  หมู่ 12 เชื่อม

 หมู่ 8  ต.บัว สลี

- - - 5,460,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก 

หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 14 ต.ป่าอ้อดอนชัย

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หลัก  หมู่ 12 เชื่อม หมู่ 14

 ต.ป่าอ้อดอนชัย

- - - 21,000,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 

(วัดดอยค านิรันดร์) เชื่อม ต.ป่าอ้อดอน

ชัย

เพื่อการสัญจรของ

ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 

(วัดดอยค านิรันดร์) เชื่อม 

ต.ป่าอ้อดอนชัย

- - - 13,776,000 การด าเนินการแล้ว

เสร็จ

การสัญจรมีความ

สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

รวม - - -       -       87,277,000 127,513,000  161,869,000  - -                 -              
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รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

 แบบดับเบิ้ลแค็บ

(1) เป็นกระบะส่าเร็จรูป

(2) ห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

(3)เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

จ่านวน 1 คัน

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) - 4,200 - - - ส่านักปลัด

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

จ่านวน 6 เคร่ือง

ส่านักปลัด---868,000-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์บริหารงานทั่วไป1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ. 03 
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล - - 22,000 22,000 22,000 ส่านักปลัด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จ่านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

 (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า

 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 

Bluetooth จ่านวน 3 เคร่ือง 
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

- - 22,000 22,000 22,000 ส่านักปลัด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz ละมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จ่านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ่าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

 หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ่า

 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ่า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย 
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ่านวน 1 หน่วย

จ่านวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม

คุณลักษณะ

1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่าที่ก่าหนด

2) เป็นเคร่ืองแบบถังเด่ียว เปิดฝาบน

3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด

จ่านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น

1) หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือ โทรภาพ

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น

3) ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่่า

จ่านวน 2 เคร่ือง

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก - - 12,000 12,000 12,000 ส่านักปลัด

1) เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่ต่่าน้อยกว่า 21 ห่วง

2) เข้าเล่นได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้

จ่านวน 3 เคร่ือง

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ส่านักปลัดครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 18,000 - 18,000

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

- - - 18,000 - ส่านักปลัด
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

1) ขนาดก่าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่่ากว่า 3.5 แรงม้า

2) ความเร็วลมไม่ต่่ากว่า 90 เมตร/วินาที

3) ความจุถังน้่ายาไม่ต่่ากว่า 13 ลิตร

จ่านวน 2 เคร่ือง

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี - - 15,000 15,000 15,000 ส่านักปลัด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 

ภายในเคร่ืองเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด่าส่าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 

หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีส่าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ

นาที (ppm)

- มีหน่วยความจ่า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด่า และสี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายส่าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด่า

- สามารถท่าส่าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส่าเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อย

กว่า1 ช่อง

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ส่านักปลัดครุภัณฑ์การเกษตร - 68,400 68,400 68,400 68,400
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Bese-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน

เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom

จ่านวน 1 เคร่ือง

ชุดไมโครโฟน ล่าโพง พร้อมอุปกรณ์ ส่าหรับใช้ในห้องประชุม

จ่านวน 1 ชุด

รถบรรทุกน้่าอเนกประสงค์ 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

จ่านวน 1 คัน

รถบรรทุกน้่าอเนกประสงค์ 4 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

จ่านวน 1 คัน

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด

 12,000 บีทียู

- - 48,400 48,400 48,400 ส่านักปลัด

1. ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดไม่ต่่ากว่า.....บีทียู

2. ราคาที่ก่าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3. เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท่าความเย็น ขนาดไม่เกิน 

40,000บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตาสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส่าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง

ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. มีความหน่วงเวลาการท่างานของคอมเพรสเซอร์

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง

- - 2,500,000 2,500,000

ส่านักปลัด

2,500,000 ส่านักปลัด

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

- - 500,000 500,000 500,000

ส่านักปลัด12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

6. การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (seer) สูงกว่า

7. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน

 15 เมตร

8. ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคา

เคร่ืองปรับอากาศ)

(1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท

ขนาดไม่ต่่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

(2) ชนิดตู้ต้ังพื้น

ขนาดไม่ต่่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท

ขนาดไม่ต่่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

(3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

จ่านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีก่าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt)

- สามารถส่ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จ่านวน 10 เคร่ือง

25,000 25,000 ส่านักปลัด14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - 25,000
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

ชุดดับไฟป่า

จ่านวน 10 ชุด

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

inverter) ขนาด 36,000บีทียู

- 221600 221600 - - ส่านักปลัด

1. ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดไม่ต่่ากว่า.....บีทียู

2. ราคาที่ก่าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3. เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท่าความเย็น ขนาดไม่เกิน 

40,000บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตาสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส่าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง

ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. มีความหน่วงเวลาการท่างานของคอมเพรสเซอร์

6. การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (seer) สูงกว่า

7. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน

 15 เมตร

8. ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคา

เคร่ืองปรับอากาศ)

(1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท

100,000 - ส่านักปลัด15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง

- - 100,000
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

ขนาดไม่ต่่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

(2) ชนิดตู้ต้ังพื้น

ขนาดไม่ต่่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท

ขนาดไม่ต่่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

(3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

จ่านวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ

จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

4) ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่่า

จ่านวน 1 เคร่ือง

โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้ ชนิดเหล็ก

จ่านวน  2 ชุด

เก้าอี้ ปรับระดับได้

จ่านวน  10 ตัว

เคร่ืองขยายเสียงแบบเคล่ือนที่

จ่านวน 1 ชุด

21 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน

- - 22,000 - - กองคลัง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

-

18

17

20,000 20,000

- 32,700 32,700 32,700บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ส่านักปลัด

ส่านักปลัด

ส่านักปลัด

ส่านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 20,000

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

- - 10,000 - -

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 17,500 17,500 17,500
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จ่านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

 (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า

 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 

Bluetooth

จ่านวน 1 เคร่ือง

22 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

- - 30,000 30,000 30,000 กองคลัง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz ละมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จ่านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ่าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

 หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ่า

 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ่า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

 2 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 


170



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ่านวน 1 หน่วย

จ่านวน 1 เคร่ือง

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

จ่านวน 2 ใบ

ตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 90 ชม.ลึกไม่น้อย

กว่า 30.00 ซม. สูงไม่ต่่ากว่า 170  ซม.

จ่านวน 2 ใบ

25 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

- - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz ละมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จ่านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ่าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

 หรือดีกว่า ดังนี้

กองคลัง

กองคลัง24 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 9,000 9,000 9,000

23 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 11,000 - -
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ่า

 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ่า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

 2 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ่านวน 1 หน่วย

จ่านวน 1 เคร่ือง

26 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส่าหรับกระดาษขนาด A3 - - 12,600 - - กองช่าง

คุณลักษณะพื้นฐาน 
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด่าส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า

 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส่าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal,และ Custom

เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีก่าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt)

- สามารถส่ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จ่านวน 1 เคร่ือง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส่าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จ่านวน 1 ชุด

29 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสจ่านวน 1 ชุด - - 700 700 700 กองช่าง

30 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้่าแรงดันคงที่ไม่ต่่ากว่า  250 วัตต์ จ่านวน 2 เคร่ือง - - 20,000 20,000 20,000 กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

28 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - 3,800 3,800 3,800

27 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - 2,500 2,500 2,500
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนประถม ชนิดไม้ยางพารา ขนาดกว้างไม่น้อย 60 

ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 76 ซม. จ่านวน 250 ตัว

- - 133,000 133,000 209,000 กองการศึกษา

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ การศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนมัธยม ชนิดโครงเหล็กไม้ยางพารา                 

จ่านวน 250 ตัว

- - 625,000 625,000 625,000 กองการศึกษา

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

- - 154000 154000 154000 กองการศึกษา

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz ละมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จ่านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ่าแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

 หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ่า

 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ่า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB 
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ่านวน 1 หน่วย

จ่านวน 7 เคร่ือง

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล - - 22,000 - - กองการศึกษา

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จ่านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

 (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า

 8 GB 
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 

Bluetooth จ่านวน 1 เคร่ือง

โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้ ชนิดไม้

จ่านวน  6 ชุด

โต๊ะวางของพร้อมเก้าอี้ ชนิดไม้

จ่านวน 12 ชุด

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI L

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ

จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ

2. ใช้ LED หรือระบบ DLP

3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

4. ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่่า

จ่านวน 4 เคร่ือง

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

ชุดขยายเสียง 50 วัตต์ขึ้นไป จ่านวน 6 ตัว - - 18,000 18,000 18,000 กองการศึกษา

กองการศึกษา

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 18,000 18,000 18,000

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 20,000 20,000 20,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

- - 55,400 55,400 55,400
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39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

- - 14,000 14,000 14,000 กองการศึกษา

1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ1920 x 1080 พิก

เซล2.ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้น ต่่า40 นิ้ว

3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

4.สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้(Smart TV)

5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และ

เสียง6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์

7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

จ่านวน 1 เคร่ือง

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุตพร้อมเก้าอี้ จ่านวน 4 ชุด - - 28,000 - - กองการศึกษา

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จ่านวน 1 ชุด - - 11,000 - - กองการศึกษา

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400

 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์

1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

3) มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

4) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

จ่านวน 1 คัน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

 แบบดับเบิ้ลแค็บ

(1) เป็นกระบะส่าเร็จรูป

(2) ห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

1,288,000 1,288,000 1,288,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

- - 868,000 868,000 868,000

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

- -
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(3)เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

จ่านวน 1 คัน

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา - - 40800 40800 40800 กองการศึกษา

1. ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่่า

(1) กรณีขนาดต่่ากว่า ซีซี ที่ก่าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี

 ที่ก่าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก่าหนดไว้

(2) ราคาที่ก่าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ่านวน 1 คัน

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

- - 55,000 - - กองการศึกษา

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 

(Resolution).....พิกเซล

2) ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่่า.....นิ้ว

3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight

4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและ

เสียง6) ช่องเชื่อมต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ

ภาพยนตร์

7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  จ่านวน 2 เคร่ือง

โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟร์เมก้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่

น้อยกว่า 175 ซม. สูงไม่ต่่ากว่า 70 ซม.

กองการศึกษา43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

- - 868,000 868,000 868,000

กองการศึกษา46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 25,000 25,000 25,000
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จ่านวน  10 ตัว

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 20 ช่อง  จ่านวน 4 ตู้ - - 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง  จ่านวน 4 ตู้ - - 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

49 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า

 41 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จ่านวน 1 ตู้

- - 5,000 - - กองการศึกษา

50 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

เคร่ืองท่าน้่าเย็นสแตนเลส ขนาด 4 ก๊อก พร้อมเคร่ืองกรองน้่า จ่านวน 2

 เคร่ือง

- - 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา

51 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟ ฟ้าและ

วิทยุ

เคร่ืองขยายเสียงแบบเคล่ือนที่ จ่านวน 1 เคร่ือง - - 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

52 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400

 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์

1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ

2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

4) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 

จ่านวน 1 คัน

- - 1,288,000 1,288,000 1,288,000 กองการศึกษา

โต๊ะสแตนเลส

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นโต๊ะท่าด้วยสแตนเลสกันสนิม

- มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐  

เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร

จ่านวน  ๔  ตัว

เคร่ืองอัดพลาสติก

คุณลักษณะพื้นฐาน

53 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

กองการศึกษา46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 25,000 25,000 25,000

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

กองสาธารณ 

สุขฯ

๒๐,๐๐๐

กองสาธารณ 

สุขฯ

54 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน - -
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- มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ 

เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร

จ่านวน  ๑  เคร่ือง

55 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล - - 22,000 - - กองสาธารณ 

สุขฯคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จ่านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

 (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ่าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า

 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จ่านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสาธารณ 

สุขฯ

54 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน - -
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 

Bluetooth

จ่านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น

1) หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือ โทรภาพ

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 3) ขนาดที่

ก่าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่่า จ่านวน 1 เคร่ือง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 6,000

 ซีซี หือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร

และสามารถรับน้่าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

2)ตัวถังท่าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 

4.50 มิลลิเมตร

3) น้่าหนักของรถรวมน้่าหนักบรรทุก ไม่ต่่ากว่า 12,000 กิโลกรัม

4) ชุดอัดท้ายท่างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่

น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

จ่านวน 1 คัน

เคร่ืองปั้มน้่าแบบแรงดันคงที่ ขนาด ๓๐๐ วัตต์

จ่านวน 1 เคร่ือง

- - 18,000 18,000 18,000 กองสาธารณ 

สุขฯ

56 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน

กองสาธารณ สุข

58 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - - 15,000 15,000 15,000 กองสาธารณ 

สุขฯ

57 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

59 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ

ก่าลังเคร่ือง ยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบ

ขับเคล่ือน ๒ ล้อ

- - 1,290,000 1,290,000 1,290,000 กองสาธารณ 

สุขฯ

๑) เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู (เข้า - ออก)

๒) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม

๓) มีอุปกรณ์อ่านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ

 และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน

๔) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่่าสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

๕) โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอด

๖) มีประตูด้านหลัง

จ่านวน 1 คัน

เคร่ืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๔๐๐X๔๐๐ จุดต่อ

ตารางนิ้ว๑) ขนาดที่ก่าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่่า

๒) สามารถย่อ - ขยาย ได้

๓) พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A 3

จ่านวน 1 เคร่ือง

รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ติดต้ังเครนไฮดรอลิก 

พร้อมกระเช้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

จ่านวน 1 คัน

62 อุตสาห กรรม

และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน - - 21,000 - - กองช่าง

1) ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

2) น้่าหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม

3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

กองสาธารณ 

สุขฯ

กองช่าง61 อุตสาห กรรม

และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000

60 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 180,000 180,000 180,000
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2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ

4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 คร้ังต่อนาที

จ่านวน 1 เคร่ือง

สว่านไฟฟ้า

จ่านวน 1 เคร่ือง

64 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม - - 18,000 - - กองการศึกษา

1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่าที่ก่าหนด

2) เป็นเคร่ืองแบบถังเด่ียว เปิดฝาบน

3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
จ่านวน 1 เคร่ือง

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 หน้า 9 นิ้ว

จ่านวน 1 ชุด

พัดลมต้ังพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

จ่านวน 4 ตัว

67 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จ่านวน 1 เคร่ือง - - 100,000 - - กองสาธารณสุฯ

68 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 20 ช่อง 

จ่านวน 1 ตู้

รวม -             1,162,200      16,727,500     16,119,200     16,095,200     -

การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ - - 5,600 -ครุภัณฑ์ส่านักงาน กองการศึกษา-

63 อุตสาห กรรม

และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - - 7,500 - -

กองการศึกษา

กองการศึกษา

66 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 24,000 - -

65 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน - - 12,000 - -

กองช่าง
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ร่วมกับคระกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คระกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้นไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การ
จัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิด
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Thailand 4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดตามแนวทางการพิจารณาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 ประเด็นพิจารณาคะแนน 
 1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20 คะแนน 
 3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
      3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 คะแนน 
       3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
      3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด      10 คะแนน 
       3.4 วิสัยทัศน ์       5 คะแนน 
       3.5 กลยุทธ ์       5 คะแนน 
      3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    5 คะแนน 
       3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์      5 คะแนน 
       3.8 แผนงาน       5 คะแนน 
      3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    5 คะแนน 
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      คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่ว 
ไ ปแล ะข้ อ มู ลพื้ น 
ฐานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น 

 20  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3  

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2  

(3)  ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

2  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง 
และข้องที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

2  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3  

2.  การ วิ เคราะห์
ส ภ า วก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

 20  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 
 

5  
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(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การ
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) T-Threat (อุปสรรค) 

3  

3. ยุทธศาสตร์  60  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัตน์ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10  

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10  

3 . 3  ยุ ท ธ ศ าส ต ร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5  

3.6เป้าประสงค์ของ
แต่ ละประ เด็ นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

5  
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3 . 7 จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดขึ้นจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์  และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     20 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา     10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ     5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคใต้หลัก
ประชารัฐ  5 คะแนน  
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
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   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
  

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
1. สรุปสถานการณ์
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร  
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป

5  
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เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
5 . 2  ก า ห น ด วั ต ถุ 
ประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 เป้ าหมาย (ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

5.4 โครงการมีความ
สอดค ล้ อ ง กั บ แผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

5  

5.5 เป้าหมาย (ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวคิดการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูปเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

5  

5.6 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงสร้าง
ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5  

5.7 โครงการสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 
 

5  
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5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ  มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัตน์ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเอง หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency)  

5  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูก ต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5  

5.11 มีการก าหนด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อด ค ล้ อ ง กั บ วั ต ถุ 
ประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (กาด
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง
ได้ (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
   

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น 
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร 
ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไขคือ พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิด
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เหตุ ระหว่างเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
  2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายต่อประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน 
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา 
  3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ค่าครองชีพสูง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน  ซ่อมแซม
บ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษา การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก
นักเรียน 
  4) ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการให้การสนับสนุนในด้านการลงพ้ืนที่ การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้รับทราบถึงโทษของยาเสพติด 
  5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก พ้ืนที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการ
คมนาคมบางแห่งยังช ารุดเสียหาย ฝาบ่อช ารุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงานโครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน (กรณีไม่ใช่พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า)  
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูลการลงพ้ืนที่ระดับประชาคมระดับชุมชน และระดับต าบล จะเห็นได้ว่า
ประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และ
แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค เป็นปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องเสนอให้เทศบาลต าบลป่าก่อด า แก้ไข 
ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณของเทศบาลต าบลป่าก่อด านั้น มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
จัดการได ้
  2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆถูกน าเสนอ
มายังเทศบาลต าบลป่าก่อด านั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่นซึ่งมีทั้งหลายภาคส่วน  
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ เทศบาลต าบลป่าก่อด าได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่อไป เนื่องจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  
 
  
 


