
-๑๗๐- 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ขุดลอกอ่างเก็บน้้า 
ก๊อดร่องเย็น หมู่ 1   

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอและสามารถ
กักเก็บน้้าไดเ้พิ่มขึ้น 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าก๊อดร่อง
เย็น ขนาดกว้างเฉลีย่ 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ยาว 360 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

เกษตรกรมี
น้้าใช้ไม่น้อย
กว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
น้้าใช้ใน
เกษตร 
และแก้ไข
ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 

2 ขุดลอกอ่างเก็บน้้า หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอและสามารถ
กักเก็บน้้าไดเ้พิ่มขึ้น 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าและเสริม
คันดินรอบอ่างเก็บน้้าหมู่ 1 
จ้านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
 

 

2,000,000 
 

 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

 เกษตรกรมี
น้้าใช้ไม่น้อย
กว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
น้้าใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 
 

3 
 

ก่อสร้างถนน หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่ 1 ได้มีถนนส้าหรบั
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ถนนลาดยาง สายอ่างเก็บ
น้้า กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 
ม. 
-ถนน คสล.ถนนสายนิยม 
ภักดี ถึง เขตมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง กว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 ม. 

3,000,000 
 
 
2,000,000 

 

3,000,000 
 
 
2,000,000 

 

3,000,000 
 
 
2,000,000 

 

3,000,000 
 
 
2,000,000 

 

3,000,000 
 
 
2,000,000 
 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๑- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 1 ใช้
ร่วมกับหมู่ที่ 19 

- - 1,000,000 
 

- - ประชาชนมี
น้้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา 
หมู่ 2 

เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล
สนามเปตอง สนามตะกร้อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนพื้นที่
สนาม 
เพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงสนาม
กีฬาให้พร้อม
ใช้งานกีฬา 
 

กองช่าง 

6 ขุดลอกอ่างเก็บน้้า 
ก๊อดยาว หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าก๊อดยาว 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 160 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  เกษตรกรมี
น้้าใช้ไม่น้อย
กว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
 
 

-ถนน คสล.สายบ้านทุ่งยาว            
หมู่ 2 ถึงบ้านหัวฝาย หมู่ 16 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 
-ถนน คสล.ไปหนองน้้าก๊อดยาว 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
 -ก่อสร้างถนน คสล.สันช้างถึง
หมู่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 
ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาว
เชื่อมหมู่ 23 ต.แม่ข้าวต้ม ยาว 
2,500 ม. กว้าง  4 ม. 

4,000,000 
 
 
 

1,500,000 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

4,000,000 
 
 
 

1,500,000 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

4,000,000 
 
 
 

1,500,000 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

4,000,000 
 
 
 

1,500,000 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

4,000,000 
 
 
 

1,500,000 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๒- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ถนน คสล. บ้านสันช้าง  
ม.2 ถึงถนนทางหลวง
ติดต่อ ต.นางแล ก. 8  
ม. ยาว 3 กม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ถนนลาดยาง บ้านสัน
ช้าง ม.2 ถึงถนนทาง
หลวงติดต่อ ต.นางแล 
ก. 8 ม. ยาว 3 กม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

10 ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
ก๊อดยาว หมู่ 2 
 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าก๊อด
ยาว ขนาดกว้างเฉลี่ย 
160 เมตร ลึกเฉลีย่ 3 
เมตร ยาว 200 เมตร 

- - - 4,000,000 - เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถกัก
เก็บน้้าเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภคและแกไ้ขปัญหา
ภัยแล้ง 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 

- - - 4,000,000 - ประชาชนมี
น้้าอุปโภค
บริโภคไม่
น้อยกว่า 
80 
ครัวเรือน 

มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภคและ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 

12 โครงการปรับเกรด
บดอัดหินคลุก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.สัน
ช้างถึงหมู่ 1กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000ม. 

2,000,000 
 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๓- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภคและแกไ้ขปัญหา
ภัยแล้ง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 

- - 1,000,000 - - ประชาชนมี
น้้าอุปโภค
บริโภคไม่
น้อยกว่า 
80 
ครัวเรือน 

มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภคและ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 

14 ขุดลอกหนองน้้าวัง
ช้างพร้อมก้าจัด
วัชพืช หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียง 

ขุดลอกหนองน้้าวังช้างพร้อม
ก้าจัดวัชพืช 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถ
ป้องกันปัญหา
น้้าท่วม 

กองช่าง 

15 ขุดลอกหนอง 

แม่หอ หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียง 

ขุดลอกหนองแม่หอ หมู่ที่ 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถ
ป้องกันปัญหา
น้้าท่วม 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างคลองส่งน้้า 
คสล. หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียง 

คลองส่งน้้า คสล.ข้ามหนองคัน
และข้ามไปสันปา่แดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ป้องกันน้้า
ท่วมและมี
คลองส่งน้้า
ใช้
การเกษตร 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๔- 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17 วางท่อลอดเหลี่ยม
คลองชลประทานหมู่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

วางท่อลอดเหลี่ยมคลอง
ชลประทาน หมู่ 3 ยาว 25 
ม. กว้าง 2 ม. สูง 1.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ป้องกันน้้าท่วม
และมีคลองส่ง
น้้าใช้การเกษตร 

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

18 ขุดลอกล้าน้้างาม          
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้างาม  
ระยะทาง 15 กม.  

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ครัวเรือน 

-ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

19 โครงการลงหินคลุก
บดอัดสายคลอง
ชลประทาน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับในการ
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ลงหินคลุกบดอัดสายคลอง
ชลประทาน ยาว 10 กม. 
กว้าง 4 ม. หนา 15 ซม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างฝาย คสล.           
ล้าน้้าแม่งาม หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝาย คสล.น้้าแม่งาม 
หมู่ 3–23 ต้าบลแม่ข้าวต้ม 
–ต้าบลริมกก กว้าง 20 ม.  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กักเก็บน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอด้าน
การเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซม
ถนนคลอง
ชลประทาน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 3 ไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคลอง
ชลประทาน หมู่ 3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๕- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

22 โครงการก่ อสร้ า ง
ถนนสายการเกษตร
หนองป่าไคร้ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ก่อสร้างถนนการเกษตร
หนองป่าไคร้ กว้าง 6 ม. 
ยาว 8 กม. เช่ือมต่อ
ต้าบลริมกก 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการลงหินคลุก 
ถนนสายการเกษตร
หมู่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การการสัญจร 

ลงหินคลุกถนนสาย
การเกษตรร่องป่าไร่
เชื่อมต้าบลริมกก 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ข้ามล้า
น้้างาม หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพานข้ามลา้
น้้างาม หมู่ 3 ขนาด ผิว
จราจร กว้าง 8 ม. ยาว 
18 ม. ทางเข้าข้างละ 1 
ม. 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวน
สะพานที่ได้
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ 3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน
ประปาท่ีได้
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายสันต้นแหน
ป่ายางหลวง หมู่ 
17,23,3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนสายสันต้น
แหนป่ายางหลวง กว้าง 
6.00 ม. ยาว 3,000 
ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๖- 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อประกอบ
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 หลัง ประชาชนมี
อาคาร
เอนกประสงค์ใช้
ร่วมกัน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลหมู่บ้านหมู่ 
4 

- - - 4,000,000 - จ้านวนประปาท่ี
ได้ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 ขุดลอกหนอง 
ต้นเหม้า หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
เป็นการก้าจดัวัชพืช
ป้องกันการตื้นเขิน 

ขุดลอกหนองต้นเหม้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ครัวเรือน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเกษตร ซ.7 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเกษตร ซ.7 นิคม
เศรษฐกิจพอเพียง ยาว 
2 กม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 เส้นทาง ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 ขุดลอกล้าน้้างาม  
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้างาม หมู่ 5 
ระยะทาง 15 กม. 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ครัวเรือน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสรมิเหล็กแม่ห่าง  
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสรมิเหล็กแม่ห่าง หมู่ 5 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนฝายทีไ่ด้
ก่อสร้าง 

เพื่อให้
ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๗- 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 5 

- - 4,000,000 - - ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภคไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างฝายน้้าล้นร่อง
ปลาขอ หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้้าล้นร่อง
ปลาขอ หมู่ ๕ 

๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 ๔,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า
เพิ่ม 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างฝายน้้าล้น
เหมือง หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้้าล้น
เหมืองทุกสาย หมู่ ๕ 

๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 มีแหล่งกักเก็บน้้า
เพิ่ม 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

36 ขุดลอกหนองน้้า
สาธารณะ หมู่ ๕ 

เพื่อขุดลอกวัชพืชในหนอง
น้้าไม่ให้ตื้นเขิน 

ขุดลอกหนองน้้า
สาธารณะ หมู่ ๕ 

๓,000,000 ๓,000,000 ๓,000,000 ๓,000,000 ๓,000,000 เกษตรกรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

37 ขุดลอกล้าน้้างาม  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้างาม หมู่
ที่ ๓,๔,๕,๖,๑๕ 
ระยะทาง ๑๕ กม. 

๑,๗00,000 ๑,๗00,000 ๑,๗00,000 ๑,๗00,000 ๑,๗00,000 เกษตรกรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๘- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

38 ขุดลอกน้้าล้าน้า้ 
แม่กกเก่า หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้าแม่กก หมู่ที่ ๖ 3,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างฝายน้้าล้น  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ฝายน้้าล้นมีประตู ปิด-เปิด 
หมู่ที่ ๖ 

๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 ๒,000,000 มีแหล่งกัก
เก็บน้้าเพ่ิม 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสรมิเหล็กห้วยโม่งโก่ง 
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กห้วยโม่งโก่ง พร้อม
ระบบปิด-เปิดน้้าหมู่ ๖ 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 มีแหล่งกัก
เก็บน้้าเพ่ิม 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

41 ขุดลอกล้าห้วยโม่งโก่ง 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าห้วยโม่งโก่ง หมู่ที่ 
๖ 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสาย
การเกษตร หมู่ 6 ต.
แม่ข้าวต้ม ถึง ต.ท่า
สุด 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6 ไดม้ีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนนลูกรังการเกษตร หมู่ 6 
ต.แม่ข้าวต้ม – ต.ท่าสุด 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๗๙- 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

43 โครงการหินคลุกบด
อัดแน่น หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม 

-ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ 6 บ้านห้วยเจรญิ-หมู่ 13 
บ้านใหม่ 
-ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ 6 บ้านสันก๋อย หมู่ 6 ถึง 
หมู่ 13 ระยะทาง 3 ก.ม. 
-ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ 6 บ้านสันก๋อย หมู่ 6 – หมู่ 
20 กว้าง 6 ม. ยาว 4 ก.ม. 

1,200,000 
 

500,000 
 

 

1,000,000 

1,200,000 
 

500,000 
 

 

1,000,000 

1,200,000 
 

500,000 
 

 

1,000,000 

1,200,000 
 

500,000 
 

 

1,000,000 

1,200,000 
 

500,000 
 

 

1,000,000 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างฝายแม้ว  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

-ก่อสร้างฝายแม้วขนาดใหญ่ ล้า
น้้าห้วยโม่งโก่ง 
-ก่อสร้างฝายแม้วล้าน้้าห้วย
เจริญ 

2,000,000 
 

๒00,000 

2,000,000 
 
๒00,000 

2,000,000 
 
๒00,000 

2,000,000 
 
๒00,000 

2,000,000 
 

๒00,000 

ประชาชนมี 
น้้าใช้
การเกษตร 

ประชาชน มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางถนนซอย
โรงเรียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  
หมู่ 6 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพยีงพอ 

กองช่าง 

47 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดใหญ่  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ 
หมู่ 6 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี 
น้้าใช้
การเกษตร 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพยีงพอ 

กองช่าง 
 

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง   
 หมู่ที่ 6  ต.แม่ข้าวตม้
เชื่อม ต.ท่าสุด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมต้าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๐- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

49 ขุดลอกหน้าฝายหลวง 
ม.6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกหน้าฝายหลวง 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีแหล่งกักเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.  
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. หมู่ 6 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

การระบายน้้าใน
ฤดูฝนได้ดีขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

51 ซ่อมแซมตลิ่งล้าเหมือง
โค้ง หมู่ 6 

ป้องกันตลิ่งช้ารุด ซ่อมแซมตลิ่งล้าเหมือง
โค้ง หมู่ 6 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันตลิ่งทรุด ตลิ่งไม่ช้ารุด
เสียหาย 

กองช่าง 
 

 
52 ขุดลอก หมู่ 7 เพื่อประชาชน มี

น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
เป็นการก้าจดั
วัชพืชป้องกันการ
ตื้นเขิน 

-ขุดลอกล้าเหมือง
การเกษตร 
-ขุดลอกหนองน้้ากกเก่า 
-ขุดลอกล้าห้วยโละ๊ป่า
ห้า 

๓00,000 
๓00,000 

400,000 

๓00,000 
๓00,000 

400,000 

๓00,000 
๓00,000 

400,000 

๓00,000 
๓00,000 

400,000 

๓00,000 
๓00,000 

400,000 

เกษตรกรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
4 ถึงล้าน้้ากก กว้าง 4 
ม. ยาว 1,300 ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างพลังงานไฟฟ้า 
หมู่ 7 

มีพลังงานไฟฟ้า.ใช้
ในการเกษตร 

ก่อสร้างพลังงานไฟฟ้า
ด้วยการผันน้้ากกมาใช้
การเกษตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เพิ่มศักยภาพ
การเกษตร 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๑- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

55 ขุดลอกหนองป่าข่อย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองป่าข่อย 
หมู่ที่ 8 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ครัวเรือน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

56 ขุดสระน้้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
มีน้้าใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดสระน้้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ 8 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ครัวเรือน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ 8 

เพื่อการระบายน้้าและการ
คมนาคม 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สท่อลอดเหลี่ยม 
หนองน้้าวังลาน 
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

การระบายน้้าใน
ฤดูฝนได้ดีขึ้น 

การระบายน้้า
และการ
คมนาคมดีขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

58 ก่อสร้างขั้นบันไดริมฝั่ง
แม่น้้ากก ท่าตุ้ม หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้
ด้าเนินกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

ก่อสร้างขั้นบันไดริมฝั่ง
แม่น้้ากก ท่าตุ้ม หมู่ 8 
จ้านวน 1 แห่ง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนขน
ย้ายสินค้า
การเกษตร
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

59 โครงการปรับเกรด
ถนนบดอัดหินคลุก  
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ปรับเกรดถนนบดอัด
หินคลุก ถนนสาย
การเกษตรต่อจาก
ถนน คสล.เดิม หมู่ 8 
ไปเชื่อมถนน หมู่ 4 ต.
ท่าข้าวเปลือก 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 
8 มีถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ถนน คสล. หมู่ 8 สาย
เกษตร กว้าง 4 ม. 
ยาว 2 ก.ม. 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๒- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เชื่อม หมู่ที่ 8,9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม 
ระหว่าง หมู่ที่ 9 ซอย 3 
ถึง หมู่ 8 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 ซ่อมแซมถนนสาย
การเกษตร หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนสาย
การเกษตร หมู่ 8 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้าง
ประปาปา หมู่บ้าน  
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 8 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

64 ลงหินคลุกบดอัดถนน
เชื่อมหมู่บ้าน (หมู่ 8 
ไป หมู่ท่ี 9) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน 

ลงหินคลุกบดอัดถนน
เชื่อมหมู่บ้าน (หมู่ 8 ไป 
หมู่ที่ 9) 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 วางแนวหินกันตลิ่งพัง
หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง วางแนวหินกันตลิ่งพัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันตลิ่งพัง
เสียหาย 

ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้
สะดวก 

กองช่าง 

66 ขุดลอกหนองวังลาน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและ
สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกหนองวังลาน กว้าง
เฉลี่ย 260 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร ยาว 370 เมตร 

- - - 4,000,000 - เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๓- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ไปแหล่ง
ท่องเที่ยวป่าข่อย 

ก่อสร้างถนน คสล.ไปแหล่ง
ท่องเที่ยวป่าข่อย 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 ลงหินคลุกบดอัดแน่น
ซอย 7 หมู่ 9 เชื่อม
ไปถึง ต้าบลแมจ่ัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ลงหินคลุกบดอัดแน่นซอย 7 
หมู่ 9 เช่ือมไปถึง ต้าบลแมจ่ัน 
ระยะทาง 8 กม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 9 

เพื่อให้มีถนนส้าหรบั
การคมนาคมได ้

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 7 หมู่
ที่ 9 ถึงหมู่บ้านธรรมจาริก 
ระยะทาง 6 ก.ม. กว้าง 
 6 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สท่อหลอด
เหลี่ยม หมู่ 9 

การระบายน้้าในฤดูฝน
ได้ด ี

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์สท่อหลอด
เหลี่ยม หมู่ 9 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

มีการระบายน้้าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

71 ขุดลอกผากลางน้้า  
หมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและ
สามารถกักเก็บน้้าได้
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกผากลางน้้า 
 กว้างเฉลี่ย 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร ยาว 400 เมตร 

- - - 1,500,000 - เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยโม่งโก้ง หมู่ที่ 
10,20 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยโม่งโก้ง หมู่ที่ 10,20 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 มีแหล่งเก็บ
น้้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๔- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

73 ขุดลอกหนองกู่ หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองกู่ กว้างเฉลี่ย 
36 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 
เมตร ยาว 370 เมตร 

- - - 800,000 - มีแหล่งเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

74 ซ่อมแซมคันกั้นน้้า 
แม่งาม หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมคันกั้นน้้าแม่งาม 
หมู่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

75 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปา หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค 

ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 
10 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีระบบ
ประปาใช้ปกต ิ

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสองฝั่งล้าน้้างาม
พร้อมบดอัดแน่นตลอด
สายหมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังสองฝั่ง
ล้าน้้างามพร้อมบดอัดแน่น
ตลอดสาย 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายการเกษตร 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายการเกษตร หมู่ 
10 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
ประปาปา หมู่บ้าน  
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   
หมู่ 10 

- - - 4,000,000 - ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้้าแม่งามใหม่ขนาด
ใหญ่ ด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า หมู่ 10,15,20 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างโรงสูบน้้า
แม่งามใหม่ขนาด
ใหญ่ ด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า หมู่
10,15,20 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๕- 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

80 ขุดลอกอ่างห้วยผา
ลาด หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 มีแหล่งเก็บ
น้้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 11 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

82 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นหมู่ 
11 

- - 1,000,000 - - ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ก่อสร้างฝายคอนกรีต คสล.พร้อม
ประเปดิ-ปิด ระบบน้้า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแหล่งเก็บ
น้้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอดั หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัดคัน
คลองชลประทานร่องห้า สองฝั่ง 
ระยะทางยาว 2 กม. 
-ถนนหินคลุกพร้อมบดอดัสาย
เรียบล้าน้้าร่องห้า-ร่องเรือ 
ระยะทาง 2 กม. 
-ถนนหินคลุกพร้อมบดอดัเลียบลา้
น้้าร่องห้าฝั่งขวา ยาว 1,000 ม. 
ต่อจากคลองประทาน ระยะทาง 
800 ม. เช่ือมต่อถนนคลอง
ชลประทาน  

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



-๑๘๖- 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 
12 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

86 โครงการวางท่อประปา
อ่างเก็บน้้าดอยหลวง 
หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

วางท่อประปา 
 (ชนิดเหล็ก) อ่างเก็บน้้าดอยหลวง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ 
ในการเกษตร 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 - - - 4,000,000 - ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

88 ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้้า
บ้านก๊อดยาว หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้้าบา้นก๊อด
ยาว 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีพื้นท่ีเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ 14 - - - 4,000,000 - ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

90 ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ หมู่ 14 

เพื่อป้องกันก้าจัด
วัชพืชไม่ให้ล้า
เหมืองตื้นเขิน 

ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ กว้าง
เฉลี่ย 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - - 800,000 - มีพื้นท่ีเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนนสาย
เกษตร หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนบดอัด,ลาดยาง สาย
การเกษตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ทุก

ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐2/1 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๗- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนอง
บัวแดงหมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

  ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนอง
บัวแดง กว้างเฉลี่ย 83 
เมตร ลึกเฉลี่ย  
3 เมตร ยาว 140 เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 มีพ้ืนท่ีเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

94 ขุดลอกล้าน้้างาม หมู่ที่ 
15 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้างาม หมู่ที่ 
15 ระยะทาง 15 กม. 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 มีพ้ืนท่ีเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กแมห่่าง  
หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กแมห่่างร่องปลาขอ 
หมู่ 15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีพ้ืนท่ีเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

96 ขยายคลองชลประทาน 
หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายคลองชลประทาน หมู่ 
15 ถึงระยะทาง 2 กม. 
จ้านวน 1 แห่ง  

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีน้้าใช้ใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างขั้นบันไดริมฝั่งน้้า
กก หมู่ 15 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
สถานท่ีด้าเนิน
กิจกรรมประโยชน์
และมีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างขั้นบันไดริมฝั่งน้้า
กก  
จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนขนย้าย
ผลผลิตสะดวกขึ้น 

มีสถานท่ีด้าเนิน
กิจกรรมประโยชน์ 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
อ่างเก็บน้้าหนองบัวแดง 
หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.รอบอ่าง
เก็บน้้าหนองบัวแดง หมู่ 
15 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 2 กม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๘- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ 15 

เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้น้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 
15 ขนาด 2.40*2.40 ม. 
จ้านวน 2 ช่อง ยาว 18 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การระบาย
น้้าดีขึ้น 

ป้องกันน้้าท่วมใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างเมรุ
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีใช้ใน
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 15 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีสถานท่ี
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ 

ประชาชนมี
สถานท่ีใช้ใน
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้้าแม่งามใหม่
ขนาดใหญ่ด้วย
พลังงานไฟฟ้า หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างโรงสูบน้้าแม่งามใหม่
ขนาดใหญ่ด้วยพลังงานไฟฟ้า 
หมู่ 15 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
น้้าส้าหรับ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

102 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 15 

- - 1,000,000 - - ประชาชนได้
ใช้น้้าประปา
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

103 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ 16 

- - 1,000,000 - - ประชาชนได้
ใช้น้้าประปา
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างโรงน้้าดื่ม 

หมู่ 16 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างโรงน้้าดื่มประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ 16 

- - - 500,000 500,000 มี โรงน้้ าดื่ม
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

105 ขุดลอกล้าเหมือง  
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าเหมืองฝั่งบ้านป่า
ซางและบ้านหัวฝายระยะทาง 
10 กม. หมู่ 16 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนล้า
เหมืองที่
ได้รับการขุด
ลอกวัชพืช 

ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๘๙- 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 ขุดลอกหนองผักหนาม หมู่
ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ก้าจัดวัชพืช 

ขุดลอกหนองผักหนาม 
หมู่ที่ 17 

- - - 1,000,000 - มีแหล่งกักน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

107 ขุดลอกแก้มลิง หมู่ 17 เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
เป็นการก้าจดั
วัชพืชป้องกันการ
ตื้นเขิน 

ขุดลอกแก้มลิง  
หมู่ 17 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน 

- - - 4,000,000 - ประชาชนได้ใช้
น้้าประปาทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างโรงน้้าดื่ม 
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างโรงน้้าดื่มประจ้า
หมู่บ้าน  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มี โรงน้้ าดื่ม ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบอ่างเก็บน้้าหนอง
ผ้า หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
อ่างเก็บน้้าหนองผ้า กว้าง 
4 ม. ยาว 1,200 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

111 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 18 

- - 1,000,000 - - ประชาชนได้ใช้
น้้าประปาทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากอ่างเก็บน้้าหนองผ้า
สิ้นสุดถนนทางหลวงชนบท  
หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
อ่างเก็บน้้าหนองผ้าสิ้นสุด
ถนนทางหลวงชนบท กว้าง 
4 ม. ยาว 1,300 ม. 

- - - 3,000,000 3,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๐- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

113 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าก๊อด
ร่องเย็น 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าก๊อดร่อง
เย็น หมู่ที่ 1 ร่วมกับ 

 หมู่ที่ 19 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
จ้านวน 2 
หมู่บ้าน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

114 ขุดลอกล้าเหมือง  
หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าเหมืองการเกษตร 
หมู่ที่ 19 จ้านวน 1 แห่ง 

500,000 
 

300,000 

500,000 
 

300,000 

500,000 
 

300,000 

500,000 
 

300,000 

500,000 
 

300,000 

จ้านวนล้า
เหมืองที่
ได้รับการขุด
ลอกวัชพืช 

ประชาชน มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 19 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

-ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
ซอย 6 ไปประปาหมู่บ้าน 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 
-ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 
หมู่ 19 เช่ือมถนนบ้านป่า
ซางหัวฝาย  
หมู่ 2 
-ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 
จนสุดซอย กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. 

3,000,000 
 
 

 

2,500,000 
 
 
 

 

1,050,000 

3,000,000 
 
 
2,500,000 

 
 
 
1,050,000 

3,000,000 
 

 
2,500,000 

 
 

 
1,050,000 

3,000,000 
 

 
2,500,000 

 
 
 

1,050,000 

3,000,000 
 

 
2,500,000 

 
 
 

1,050,000 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 20 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 20 

- - - 4,000,000 - ประชาชนได้
ใช้น้้าประปา
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๑- 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ 20 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 20 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีน้้า
ใช้ทุครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างโรงสูบ
น้้าแม่งามใหม่ขนาดใหญ่ 
ด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 
20 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างโรงสูบน้้าแม่งาม
ใหม่ขนาดใหญ่ ด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า หมู่20 

3,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างรางระบายน้้า  
หมู่ 21 

เพื่อให้น้้าไหลสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ 
21 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีรางระบายที่
ได้มาตรฐาน 

ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง 

120 โครงการขยายถนน
การเกษตร หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม 

ขยายถนนการเกษตรเชื่อม
จากบ้านเวียงกลาง หมู่ 21 
ถึงบ้านสันก๋อย หมู่ 6 อัดบด
หินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 
5 กม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีเส้นทางการ
ขนย้ายพืช
ผลผลติ 

ประชาชนมี
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม 

-ก่อสร้างถนน คสล.จุด
เส้นทางหน้าบ้าน นายบญุ
เรือง จันทร์ศรีถึงจุดปาก
ซอยถนนทางเข้าหมู่บ้าน 
ยาว 500 ม. กว้าง 4 ม.  
ชนิดมีไหล่ทาง 
-ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม
ระหว่าง หมู่ 6,11,21 
กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. 

1,500,000 
 
 
 
 

3,000,000 

1,500,000 
 
 
 
 

3,000,000 

1,500,000 
 
 
 
 

3,000,000 

1,500,000 
 
 
 
 

3,000,000 

1,500,000 
 
 
 
 

3,000,000 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๒- 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการบดอัดถนนลูกรัง
การเกษตร  
หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม 

บดอัดถนนลูกรังภาคการเกษตร
จุดบริเวณทางบ้านลซีอจุดเช่ือม
เขตติดต่อบ้านธรรมจาริก 
ระยะทาง 6 กม. กว้าง 6 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

123 โครงการขยายถนน
การเกษตร หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม 

ขยายถนนการเกษตรเชื่อมจาก
บ้านเวียงกลาง หมู่ 21 ถึงบ้าน
สันก๋อย หมู่ 6 อัดบดหินคลุก 
กว้าง 6 ม. ยาว 5 กม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีเส้นทางการขน
ย้ายพืชผล
การเกษตร 

ประชาชนมี
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 21 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้ใช้
น้้าประปาทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างประปา
แท็งก์น้้าหอสูงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างประปาแท็งก์น้้าหอสูง
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 21 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีประปาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

126 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้้า หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้า กว้าง 2 ไร่ 3 
งาน พร้อมท้าประตู ปดิ-เปิด 
หมู่ 21 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีอ่างเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๓- 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 21 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 21 

-ปรับปรุงระบบประปาผิว
ดิน หมู่บ้าน 21 
-ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
หมู่บ้าน  21 

400,000 
 

1,000,000 

400,000 
 

1,000,000 

400,000 
 

1,000,000 

400,000 
 

1,000,000 

400,000 
 

1,000,000 

มีประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

128 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเช่ือม
ต้าบล หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม 

จุดเส้นทางเชื่อมระหว่าง 
ต.แม่ข้าวต้มและ ต.ท่าสดุ
บริเวณ หมู่ 21 หมู่ 6 กว้าง 
6 ม. ยาว 550 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 21 

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

-ถนน คสล.จุดปากซอยทาง
แยกเข้าหมู่บ้าน กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. 
-ถนน คสล.จากจดุแยก
บริเวณทางเดินหน้าศาลเจ้า
ถึงบ้าน นายอาซาบู แซ่ย่าง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 350 ม. 

800,000 
 
 

600,000 
 
 
 

800,000 
 
 

600,000 
 
 
 

800,000 
 
 

600,000 
 
 
 

800,000 
 
 

600,000 
 
 
 

800,000 
 
 

600,000 
 
 
 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 22 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 22 

- - - 

 

4,000,000 - มีประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

131 ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
หนองผ้า หมู่ 22 

เพื่อให้ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองผ้า 
กว้างเฉลี่ย 75 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 330 
เมตร 

- - - 2,000,000 - มีแหล่งกักเก็บ
น้้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๔- 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 22 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. ในการเกษตร 
หมู่ 22 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 22 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 850 ม. รอบอ่างหนองผ้า 

-ถนน คสล. ทางไปบ้านเวยีงกลาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. 

900,000 
 
3,000,000 

 

900,000 
 
3,000,000 

 

900,000 
 
3,000,000 

 

900,000 
 
3,000,000 

 

900,000 
 
3,000,000 

 

ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

134 ลาดยางแอสฟัลติกส์
ถนน หมู่ 22 

เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเมตตา 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,300 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

135 อัดบดหินคลุก 
หมู่ที่ 22 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ในการคมนาคม
สะดวก 

อัดบดหินคลุกจากหนองผ้าถึงทาง
แยกบนฝาย ยาว 900 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

136 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 23 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 23 

- - 1,000,000 - - มีประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๕- 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 ขุดลอกอ่างหนอง
ผักหนาม หมู่ท่ี 23 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกอ่างหนองผักหนาม
พร้อมเสริมคันรอบอ่าง หมู่ 
23 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้้าเพิ่มขึ้น 
 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างคันส่งน้้า
เหมืองกลาง หมู่ 23 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างคันส่งน้้าเหมือง
กลาง กว้าง 6 ม. ยาว 1.5 
กม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้้า
ใช้ใน
การเกษตร
นอกฤดู 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างฝายล้าน้้า
งาม หมู่ 23 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายล้าน้้างาม กว้าง 
20 ม. ยาว 90 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งเก็บน้้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

140 ขุดลอกหนองกว้าง 
หมู่ 23 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกหนองกว้าง 10 ไร่ 
ลึก 3 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีพื้นท่ีแหล่ง
เก็บน้้าเพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้้า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 23 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัด
ทรายมลู กว้าง 4 ม. ยาว 
750 ม. หนา 0.15 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เททับคอนกรีต  
หมู่ 23 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ในการคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 
23  เส้นทางไปวัดทรายมลู 
กว้าง 4 ม. ยาว 753 ม. 

1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๖- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ 23 เพื่อป้องกันน้้า
ท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้้าข้าง
ถนนเช่ือมถนน สปก. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - มีรางระบายที่
ได้มาตรฐาน 

ป้องกันน้้า
ท่วม 

กองช่าง 

144 ซ่อมแซมถนนระหว่าง หมู่ 17 
ต้าบลแม่ข้าวต้มถึงหมู่ 3 
ต้าบลริมกก 

เพื่อให้
ประชาชนใช้ใน
การคมนาคม
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนระหว่าง หมู่ 
17 ตา้บลแม่ขา้วต้มถึงหมู่ 
3 ต้าบลริมกก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

145 ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้้าล้น
อ่างหนองผักหนาม หมู่ท่ี 23 

เพื่อใช้เก็บน้้า
เพื่อการเกษตร 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้้า
ล้นอ่างหนองผักหนาม  
หมู่ที่ 23 

- - 350,000 
 

- - ประชาชน มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

กองช่าง 

146 ขุดสระน้้าในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต.แม่
ข้าวต้ม 

เพื่อใช้เก็บน้้า
เพื่อการเกษตร 

ขุดสระน้้าในเขตความ
รับผิดชอบของ  
อบต.แม่ข้าวต้ม 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชน มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

กองช่าง 

147 โครงการลาดถนนยางพารา
เคปซีล หมู่ที่ 6  
ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมือง 
ถึงหมู่ 6 ต้าบลท่าสุด 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการสัญจรไป
มาและขนส่ง 

ลาดถนนยางพาราเคปซลี
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนน 
ลาดยาง 
พาราเคปซีลท่ี
ได้มาตรฐานท้า
ให้การคมนาคม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

148 โครงการลาดถนนยางพารา
เคปซีล หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าสดุ 
ถึงหมู่ 21 ต้าบลแม่ข้าวต้ม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการสัญจรไป
มาและขนส่ง 

ลาดถนนยางพาราเคปซลี
ขนาดกว้าง 6.00เมตร 
ยาว 500 เมตร  

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนลาดยาง
พาราเคปซีลท่ี
ได้มาตรฐานท้า
ให้การคมนาคม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๗- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
149 โครงการลาดถนน

ยางพาราเคปซลี 
หมู่ที่ 2 ต้าบล 
แม่ข้าวต้ม ถึงหมู่ 6   
บ้านป่าอ้อ ต.นางแล  

เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่ง 

ลาดถนนยางพาราเคปซลี 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร  

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมีมาตร 
ฐานเพิ่มขึ้น 

ถนนได้มาตรฐานท้า
ให้การคมนาคม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

150 โครงการขุดลอกล้าน้า้
กก หมู่ที่ 6  
ต้าบลแม่ข้าวต้ม  
อ้าเภอเมือง ถึงหมู่ 6   
ต้าบลดงมหาวัน 
อ้าเภอเวียงชัย 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลมีน้า้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้ากก หมู่ที่ 6 
ต้าบลแม่ข้าวต้ม  
อ้าเภอเมือง ถึงหมู่ 6  
ต้าบลดงมหาวัน  
อ้าเภอเวียงชัย 

- - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ครัวเรือน 

-ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตรเพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

151 โครงการขุดลอกล้า
ห้วยสันกอย หมู่ที่ 6 
ต้าบลแม่ข้าวต้ม ถึง
หมู่ 7  ต้าบลท่าสดุ
อ้าเภอเมือง  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลมีน้า้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าห้วยสันกอย  
หมู่ที่ 6 

- - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ครัวเรือน 

-ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตรเพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

152 โครงการขุดลอกล้าน้า้
งาม หมู่ที่ 5 ต้าบล 
แม่ข้าวต้ม ถึงหมู่ 7  
ต้าบลริมกกอ้าเภอ
เมือง  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลมีน้า้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้างาม หมู่ที่ 5 - - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตรเพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

153 โครงการขุดลอกล้าน้า้
แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 23 
ต้าบลแม่ข้าวต้ม ถึง
หมู่ 16  ต้าบลนางแล  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลมีน้า้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล้าน้้าแม่ข้าวต้ม  
หมู่ที่ 23 

- - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับ
การเกษตรเพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ ๐2/1 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๘- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
154 โครงการขุดลอกหนอง 

ก้อดยาว  หมู่ที่ 2  
ต้าบลแม่ข้าวต้ม  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลมีน้า้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองก้อดยาว 
 หมู่ที่ 2 

- - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมี
แหล่งน้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

155 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ชนิดแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเชื่อมระหว่าง  
หมู่ที่ 17 ต.แม่ข้าวตม้ 
ถึงหมู่ที่ 3 ต.ริมกก 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 6.00 ม.ยาว 
3,200 ม. หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า 19,200ตร.ม. 

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมี
แหล่งน้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

156 โครงการขุดลอกล้าน้า้
แม่ข้าวต้ม  

-เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ตื้นเขินของล้าน้้า 
-เพื่อให้มีแหล่งน้้า
เพียงพอส้าหรับ
การเกษตร 

งานขุดลอกแม่น้้า กว้าง 
7.80 เมตร ลึก 2.60 
เมตร ยาว2,500 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมี
แหล่งน้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อกักเก็บน้้าเพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝาย คสล.ล้าน้้า
กก บริเวณพื้นท่ีหมู่ 6 
ต้าบลแม่ข้าวต้ม 

- - 1,000,000 1,000,000 - เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับการ
เกษตรกรรมไม่
น้อยกว่า 80 
ครัวเรือน 

-ประชาชนมี
แหล่งน้้าส้าหรับ
การเกษตร
เพียงพอ 
-สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐2/1 
 



-๑๙๙- 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน –งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
1 ติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลา

เซล (พลังงาน
แสงอาทิตย์) 

ประชาชนมีไฟก่ิงใช้
ครบทุกหมู่บ้าน 

ติดตั้งไฟระบบโซลาเซล
หมู่บ้านในเขตตา้บล  
แม่ข้าวต้ม 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ครบ  23 หมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
เข้าอ่างเก็บน้้า หมู่ 13 

มีพลังงานไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าเข้า
อ่างเก็บน้้าร่องอ้อและ
หนองหิน หมู่ 13 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

กองช่าง 

 
 
 

 

 

  

แบบ ผ ๐2/1 
 


