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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒566-๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา-งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 3  

กวาง 4 เมตร ยาว 108 
เมตร 

235,800 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการเทลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1  

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก 
87.50 ตารางเมตร 

32,200 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

3 โครงการซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete หมูท่ี 1 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete สาย
ท่ี 1 ซอย 4 กวาง 3.20 
เมตรยาว 182 เมตร 

- 242,500 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

4 โครงการซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete หมูท่ี 1 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete สาย
ทางท่ี 2 ซอย 9 กวาง 4 
เมตร ยาว 35 เมตร 

- 57,500 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายการเกษตร 
กวาง 4 เมตร ยาว 131 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายการเกษตร 
กวาง 4 เมตร ยาว 131 
เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 3 เมตร
ยาว 181 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 8 กวาง 
3.50 เมตร ยาว 155  
เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคสุสาน  หมูท่ี 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เพ่ือใชจัดเปนกิจกรรม
ของหมูบาน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคสุสาน  
กวาง 8 เมตร  
ยาว 12 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- 372,000 - - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันใน
การจัดกิจกรรม 
 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางหองนํ้า
สุสาน หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางหองนํ้า
บริเวณสุสาน  

กอสรางหองนํ้าสสุาน 
กวาง 2.50 เมตร ยาว 
10.50 เมตร 

-  228,000 - - กอสราง 
หองนํ้าสุสาน 
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมีหองนํ้าใช กองชาง 

11 โครงการกอสรางรั้วสุสาน  
หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันการรุกล้ํา
พ้ืนท่ี 

กอสรางรั้วสุสาน  
สูง 1.50 เมตร ยาว 167 
เมตร 

- - - 300,000 - ความยาว  
167 เมตร 

เพ่ือใหมีรั้วรอบสุสาน
เปนแนวเขตท่ีชัดเจน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางรั้วสุสาน
พรอมประตู หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันการรุกล้ํา
พ้ืนท่ี 

กอสรางรั้วสุสานพรอม
ประตู สูง 1.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - - - 300,000 ความยาว  
150 เมตร 

เพ่ือใหมีรั้วรอบสุสาน
เปนแนวเขตท่ีชัดเจน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 1 

ซอยสันปาแดงกวาง 3 เมตร 
ยาว 720 เมตร 

249,600 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 2 

ซอยสันปาแดงกวาง 3เมตร 
ยาว 54 เมตร 

18,400 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

15 โครงการตอเติมศาลาสุสาน 
หมูท่ี 3 (6 หมู) 

เพ่ือประชาชนใน
หมูบานจะไดมีพ้ืนท่ี
ทํากิจกรรมรวมกัน 

ตอเติมศาลาสุสาน (6 หมู) 
กวาง 4 เมตร ยาว 20 
เมตร 

192,000 - - - - จุดท่ีตอเตมิมี
พ้ืนท่ีใชประโยชน
มากข้ึน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนในการจัด 
กิจกรรม 
 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 1 

ซอยสันปาแดงกวาง 3เมตร 
ยาว 780 เมตร 

- 270,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 2 

ซอยสันปาแดงกวาง 3เมตร 
ยาว 88 เมตร 

- 30,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด บรเิวณขางถนน  
หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด บรเิวณขางถนน 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
104 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมในฤดู
ฝนและเปนทางระบาย
นํ้า 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด บรเิวณขางถนน 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
115 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ปองกันนํ้าทวมในฤดูฝน
และเปนทางระบายนํ้า 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด บรเิวณขางถนน 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
113 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ปองกันนํ้าทวมในฤดูฝน
และเปนทางระบายนํ้า 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5 ทุงโละ 

กวาง 3.30 เมตร ยาว 
165 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 กวาง 4 เมตร 
ยาว 131 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7-นิคมฯ กวาง 
3.50 เมตร ยาว 155.50 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการซอมแซมถนนโดย
วิธี Asphalt Concrete  
หมูท่ี 4 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete  
กวาง 4 เมตร 
ยาว 181 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4  
กวาง 4 เมตร 138 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete หมูท่ี 5 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete  
กวาง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 5 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ซอย 1 กวาง 
0.40 เมตร ยาว 117 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมในฤดู
ฝนและเปนทางระบาย
นํ้า 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุกพรอมบดอัด 
สายท่ี 1 ถนนสายสวนปา 
ก.น.ช กวาง 4 เมตร ยาว 
433 เมตร 

- - - 200,700 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุกพรอมบดอัด 
สายท่ี 2 ถนนสายเกษตร
กวาง 3 เมตร ยาว 97 
เมตร 

- - - 33,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุกพรอมบดอัด 
สายท่ี 3 ถนนสายเกษตร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
166 เมตร 

- - - 66,300 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

31 โครงการขยายระบบประปา 
หมูท่ี 6 

ประชาชนไดใชนํ้า
อยางท่ัวถึง 

ขยายระบบประปา  
(ความยาว 950 เมตร 
ทอ PVC เสนผาน
ศูนยกลาง 2 1/2” 
ช้ัน 8.5 ) 

300,000 - - - - การขยายระบบ
ประปาใหท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยบานจอ 
กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูท่ี 6 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
บริเวณหนาวัดพนาคงคา
ราม กวาง 2 เมตร ลึก 
2.5 เมตร ยาว 7 เมตร 

- - 198,000 - - สรางทอลอด
เหลี่ยมความยาว 
7 เมตร 

ปองกันนํ้าทวมในฤดู
ฝนและเปนทางระบาย
นํ้า 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยจอปาบอน 
กวาง 4 เมตร ยาว 131.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 102,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยฝายหลวง  
กวาง 3 เมตร ยาว 173 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 กวาง 4 
เมตร ยาว 131.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 กวาง 4 
เมตร ยาว 131.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวกข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาโดยใชพลังงาน 

แสงอาทิตย หมูท่ี 7 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปาโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 

39 โครงการกอสรางรั้วบริเวณ
ศาลาอเนกประสงคหมูบาน  
หมูท่ี 7 

เพ่ือปองกันการรุกล้ํา
พ้ืนท่ี 

กอสรางรั้วบรเิวณศาลา
อเนกประสงคหมูบาน  
สูง 1.50 เมตร ยาว 166 
เมตร 

- - - 300,000 - ความยาว 166 
เมตร 

เพ่ือใหมีรั้วรอบ
สุสานเปนแนวเขตท่ี
ชัดเจน 

กองชาง 

40 โครงการขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 และซอย 1 
กวาง 0.50 เมตร ยาว 
1,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 8 

เพ่ือใชจัดเปน
กิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางอาคารอเนก 

ประสงคบริเวณสสุาน กวาง  
8 เมตร ยาว 12 เมตร 

374,000 - - - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันใน
การจัดกิจกรรม 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ยาว 65 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

114,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 8 

เพ่ือใชจัดเปน
กิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางอาคารอเนกประสงค 
บริเวณสุสาน กวาง 6 เมตร 

ยาว 12 เมตร  
 

- 300,000 - - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันใน
การจัดกิจกรรม 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9 กวาง 3 เมตร 
ยาว 44 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 75,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอม
ฝาปด หมูท่ี 8 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
ฝาปด ขนาดปากรางกวาง 
0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40-
0.45 เมตร ยาว 32 เมตร 

- 76,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมในฤดู
ฝนและเปนทาง
ระบายนํ้า 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 กวาง 3.5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอม
ฝาปด หมูท่ี 8 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
ฝาปด ขนาดปากรางกวาง 
0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.45-
0.50 เมตร ยาว 119 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมในฤดู
ฝนและเปนทาง
ระบายนํ้า 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางการเกษตร กวาง 
3.5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

49 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใชจัดเปน
กิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางอาคารอเนกประสงค
บริเวณสุสาน กวาง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

374,000 - - - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันใน
การจัดกิจกรรม 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 กวาง 3.5 
เมตร ยาว 56 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

114,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



51 
 

แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใชจัดเปน
กิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางอาคารอเนกประสงค
บริเวณสุสาน กวาง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- 300,000 - - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันใน
การจัดกิจกรรม 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 กวาง 3.5 
เมตร ยาว 74 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 150,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 กวาง 5 เมตร 
ยาว 107 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 กวาง 5 เมตร 
ยาว 107 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 กวาง 5 เมตร 
ยาว 107 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเกษตร กวาง 4 
เมตร ยาว 131.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 

 

 



52 
 

แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการซอมแซมคันพนังลํา
นํ้างามใหมโดยการลงหินคลุก
พรอมบดอัด หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ซอมแซมคันพนังลํานํ้างาม
ใหมโดยการลงหินคลุกพรอม
บดอัด กวาง 3 เมตร ยาว 
870 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,610 ตร.ม. 

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเกษตร กวาง 4 
เมตร ยาว 131.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

59 โครงการขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 
 
 

 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายไหลทางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง 0.50 เมตร 
ยาว 1,210 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 11 

เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนในการ
ประชุมท่ีสะดวกข้ึน 

กอสรางศาลาอเนกประสงค 
กวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 

- 300,000 - - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันใน
การจัดกิจกรรม 

กองชาง 

61 โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 11 

เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนในการ
ประชุมท่ีสะดวกข้ึน 

ตอเติมศาลาอเนกประสงค 
กวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 

- - 300,000 - - จุดท่ีตอเตมิมี
พ้ืนท่ีใชประโยชน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันใน
การจัดกิจกรรม 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณรอบศาลเจา 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 

 

 



53 
 

แบบ ผ.02 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 209,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ยาว 53 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 91,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 12 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 1 ถนนหลัง
โรงเรียนหนองบัวแดง กวาง 4 
เมตร ยาว 35 เมตร 

82,500 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 12 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 2 ซอย 1 กวาง 
4 เมตร ยาว 42 เมตร 

92,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

67 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 12 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 3 ซอย 2 กวาง 
3.50 เมตร ยาว 69 เมตร 

125,500 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพรอมฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด ชวงท่ี 1 
ซอย 4 ถึงซอย 6 กวาง 
0.40 เมตร ยาว 51 
เมตร 

- 127,800 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปน
ทางระบายนํ้า 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพรอมฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด ชวงท่ี 2 
ซอย 4 ถึงซอย 6 กวาง 
0.40 เมตร ยาว 
70.50 เมตร 

- 172,200 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปน
ทางระบายนํ้า 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพรอมฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด  ซอย 4 ถึง
ซอย 6 กวาง 0.40 
เมตร ยาว 109.50 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปน
ทางระบายนํ้า 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพรอมฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด ซอย 7 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
121 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปน
ทางระบายนํ้า 

กองชาง 

72 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพรอมฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปดชวงท่ี 1 ซอย 2 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
83.50 เมตร 

- - - - 211,100 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปน
ทางระบายนํ้า 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพรอมฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปดชวงท่ี 2 ซอย 4 ถึง
ซอย 6 กวาง 0.40 
เมตร ยาว 36.50 เมตร 

- - - - 88,900 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปน
ทางระบายนํ้า 

กองชาง 

74 โครงการซอมแซมถนนชํารดุโดยวิธี 
Asphalt Concrete หมูท่ี 13 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
ซอย 8 ถึงซอย 10 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 
207 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

75 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 13 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 11 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 
65 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 114,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

76 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 13 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 8 กวาง 
3.5 เมตร ยาว 94 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 186,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางไปบอขยะ หมูท่ี 13  

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ทางไปบอ
ขยะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พรอมฝาปด หมูท่ี 14 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมฝาปด ขนาดปาก
รางกวาง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40-0.45 
เมตร ยาว 53 เมตร 

130,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝนและ
เปนทางระบาย
นํ้า 

กองชาง 

79 โครงการซอมแซมถนนชํารดุโดยวิธี 
Asphalt Concrete หมูท่ี 14 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
ซอย 4 พ้ืนท่ีรวม 
397.4 ตร.ม. หนา 
0.05 เมตร  

170,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

80 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  
หมูท่ี 14 

เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนในการ
ประชุมท่ีสะดวกข้ึน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
กวาง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร 

- 300,000 - - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน
รวมกันในการ
จัดกิจกรรม 

กองชาง 

81 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก
พรอมบดอัด หมูท่ี 14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุกพรอมบดอัด 
ถนนสายเกษตร กวาง 4 
เมตร ยาว 654 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,616 ตร.ม. 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

82 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 3 
กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 15 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบอางเก็บนํ้า กวาง 
4 เมตร ยาว 131.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 15 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบอางเก็บนํ้า กวาง 
4 เมตร ยาว 131.5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

85 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาพลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 15 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปา
พลังงานแสงอาทิตย 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
80ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 

86 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 15 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมีความ
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดยวิธี 
Asphalt Concrete ซอย 1 
กวาง 4 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 181 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

87 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 15 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมีความ
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดยวิธี 
Asphalt Concrete ซอย 2 
พ้ืนท่ีรวม 717 ตร.ม. หนา 
0.05 เมตร   

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

88 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
สาธารณะประโยชน  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางสาธารณะประโยชน
กวาง 4 เมตร ยาว 131 
เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5/1 กวาง 3 
เมตร ยาว 114 เมตร 

- 190,600 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

90 โครงการเทลานคอนกรตี
เสรมิเหล็กสสุาน หมูท่ี 16 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก
สุสาน 284 ตารางเมตร 

- 109,400 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

91 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 2.50 เมตร ยาว 
216 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

92 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 
131 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

93 โครงการปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุกพรอมบดอัด  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พรอมบดอัด กวาง 4 เมตร 
ยาว 650 เมตร  

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

94 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 17 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปา
พลังงานแสงอาทิตย 

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ 
80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอมฝาปด 

หมูท่ี 17 

เพ่ือระบายนํ้าไดสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ตอจากจุดเดิม 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
106 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปนทาง
ระบายนํ้า 

กองชาง 

96 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 17 

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
อยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง 4 เมตร 
ยาว 113 เมตร 

- - -  259,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

97 โครงการเทคอนกรีตไหล
ทางหลังโรงเรยีน  
หมูท่ี 17 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร 

เทคอนกรีตไหลทางหลัง
โรงเรียน 78 ตารางเมตร 

- - - - 41,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

98 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ซอมแซมพนังอางเก็บนํ้า
หนองผํา พรอมจางเหมา
เครื่องจักร หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมผลผลิต
ทางการเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนัง
อางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
342 ตร.ม. 
 

268,000 - - - - ซอมแซมคัน
พนัง 1 แหง 

ราษฎรไดรับ
ผลผลติเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กองชาง 

99 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ซอมแซมพนังอางเก็บนํ้า
หนองผํา พรอมจางเหมา
เครื่องจักร หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมผลผลิต
ทางการเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนัง
อางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
390 ตร.ม. 
 

- - 300,000 - - ซอมแซมคัน
พนัง 1 แหง 

ราษฎรไดรับ
ผลผลติเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กองชาง 

 

 

 

 



60 
 

แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 โครงการจดัซื้อวัสดุซอมแซม
พนังอางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนังอาง
เก็บนํ้าหนองผํา พรอมจาง
เหมาเครื่องจักร 390 ตร.ม. 
 

- - - 300,000 - ซอมแซมคันพนัง 
1 แหง 

ราษฎรไดรับผลผลิต
เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

101 โครงการจดัซื้อวัสดุซอมแซม
พนังอางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนังอาง
เก็บนํ้าหนองผํา พรอมจาง
เหมาเครื่องจักร 390 ตร.ม. 

- - - - 300,000 ซอมแซมคันพนัง 
1 แหง 

ราษฎรไดรับผลผลิต
เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

102 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 1 ซอย 6/5 
กวาง 3 เมตร ยาว 97 เมตร 

162,300 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

103 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 2 ซอย 6/7 
กวาง 3 เมตร ยาว 21 เมตร 

35,100 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

104 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 3 ซอย 3/2 
กวาง 3 เมตร ยาว 30.50 
เมตร 

50,300 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

105 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 4 กวาง 3 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

20,300 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 กวาง 4 เมตร 
ยาว 131 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

107 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 กวาง 4 เมตร 
ยาว 131 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

108 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพรอม
บดอัด กวาง 4 เมตร ยาว 
650 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

109 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 กวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - - - 229,300 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

110 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3.50 เมตร ยาว 
37 เมตร 

- - - - 70,700 ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

111 โครงการกอสรางหอถังเหล็ก
เก็บนํ้ารูปทรงแชมเปญ  
หมูท่ี 20 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

กอสรางหอถังเหล็กเก็บนํ้า
รูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. 

306,000 - - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 โครงการจดัซื้อวัสดุขยาย
ระบบประปา หมูท่ี 20 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

จัดซื้อวัสดุขยายระบบ
ประปา 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 

113 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 20 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 1  
กวาง 4 เมตร ยาว 108 
เมตร 

- - - 247,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

114 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 20 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 2  
กวาง 4 เมตร ยาว 
23.50 เมตร 

- - - 53,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

115 โครงการจดัซื้อวัสดุขยาย
ระบบประปา หมูท่ี 20 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

จัดซื้อวัสดุขยายระบบ
ประปา 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 

116 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 21 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายทางหลัง
โรงเรียน กวาง 4 เมตร 
ยาว 131.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 22 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปา
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 

118 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอมฝาปด  
หมูท่ี 22 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด ขนาดปาก
รางกวาง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.45 
เมตร ยาว 124 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวมใน
ฤดูฝนและเปนทาง
ระบายนํ้า 

กองชาง 

119 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 22 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอาง
หนองผํา กวาง 3.5 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

120 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 22 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอาง
หนองผํา กวาง 3.5 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

121 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 22 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอาง
หนองผํา กวาง 3.5 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอมฝาปด  
หมูท่ี 23 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ถนนสายหลัก 
จุดเริม่ตนบานนางคํากาบ 
ศรีบุญเรือง กวาง 0.40 
เมตร ยาว 105.50 เมตร  

268,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝนและ
เปนทางระบาย
นํ้า 

กองชาง 

123 โครงการซอมแซมถนน
ชํารุดโดยวิธี Asphalt 
Concrete หมูท่ี 23 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดยวิธี 
Asphalt Concrete 
จุดเริม่ตนบานนายพิชิต 
สิทธิวงค กวาง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

124 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอมฝาปด 

หมูท่ี 23 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ถนนสายหลัก กวาง 
0.40 เมตร ยาว 114 
เมตร  

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝนและ
เปนทางระบาย
นํ้า 

กองชาง 

125 โครงการซอมแซมถนน
ชํารุดโดยวิธี Asphalt 
Concrete หมูท่ี 23 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดยวิธี 
Asphalt Concrete  
บานรองทราย กวาง 4 
เมตร ยาว 130 เมตร 

-  - 216,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

126 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 23 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานรองทราย กวาง 
4 เมตร ยาว 39 เมตร  

- - - 84,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทําให
คมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



65 
 

แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

127 โครงการซอมแซมถนน
ชํารุดโดยวิธี Asphalt 
Concrete หมูท่ี 23 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete  
บานรองทราย กวาง 4 
เมตร ยาว 180 เมตร 

-  - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองชาง 

128 โครงการกอสรางอาคาร
งานปองกัน 

เพ่ือเปนสถานท่ี
ปฏิบัติงานดาน
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

กอสรางอาคารสํานักงาน
พรอมอาคารจอดรถงาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เก็บขอมูลจาก
ประชาชนมาใช
บริการดานการ
ปองกันฯ 

มีอาคารท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือ
บริการประชาชน 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

กองชาง 

129 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน  
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือเปนสถานท่ี 

ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน  
อบต.แมขาวตม 

400,000 400,000 400,000 - - ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 

มีอาคารท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือ
บริการประชาชน 

กองชาง 

130 โครงการกอสรางระบบ
ประปา หอถังแชมเปญ 
อบต.แมขาวตม 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

กอสรางระบบประปา 
หอถังแชมเปญ  
อบต.แมขาวตม 

400,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค  

กองชาง 

131 โครงการกอสราง
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรโรงเรยีน
อนุบาลฯ 

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
พัฒนาการท้ัง 4 ดาน
เด็กนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาล อบต.แม
ขาวตม 

กอสรางหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรโรงเรยีน
อนุบาลฯ 

- - 200,000 - - หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 1 
หอง 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม  
มีพัฒนาการท้ัง  
4 ดาน 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

132 โครงการสนามเด็กเลน
สรางปญญาของ
สถานศึกษาในสังกัดอบต.
แมขาวตม 

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
พัฒนาการท้ัง 4 
ดานของเด็ก
นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.แมขาวตม 

สนามเด็กเลนสราง
ปญญาของสถานศึกษา
ในสังกัดอบต.แมขาวตม 

- - 200,000 - - จํานวนสนาม
เด็กเลนท่ีสราง 

เด็กนักเรยีนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม มี
พัฒนาการท้ัง 4 
ดาน 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 โครงการปรับปรุงระบบ
นํ้าประปาของโรงเรียน
อนุบาลอบต.แมขาวตม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือใหสถานศึกษา 
มีนํ้าสะอาดใชอยาง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบนํ้าประปา
ของโรงเรียนอนุบาล
อบต.แมขาวตม และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.แมขาวตม 

- 400,000 - - - ปรับปรุงระบบ
นํ้าประปา
จํานวน 1 แหง 

เพ่ือใหสถานศึกษา 
มีนํ้าสะอาดใช 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

134 โครงการกอสรางหลังคา
ทางเดินของโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 

เพ่ือปองกันแสงแดด
และฝนสําหรับเด็ก
นักเรียน 

กอสรางหลังคาทางเดิน
ของโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 

- 300,000 - - - หลังคาคลมุ
ทางเดินตาม
แบบ อบต.แม
ขาวตม กําหนด 

ปองกันแสงแดดและฝน
สําหรับเด็กนักเรียนไดด ี

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

135 โค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง
ห ล ัง ค า ท า ง เด ิน เช ื่อ ม ต อ
อ า ค า ร เ ร ีย น โ ร ง เร ีย น
อ น ุบ า ล  อ บ ต .แ ม ข า ว ต ม  

เพ่ือปองกันแสงแดด
และฝนสําหรับเด็ก
นักเรียน 

ก อสร างหล งัคาทางเด นิ
เช ื่อมต ออาคารเร ียน
โรงเร ียนอน ุบาล  
อบต.แม ข าวต ม 

- 300,000 - - - หลังคาคลมุ
ทางเดินตาม
แบบ อบต.แม
ขาวตม กําหนด 

ปองกันแสงแดดและฝน
สําหรับนักเรียน 
 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

136 โครงการปรับปรุงหองนํ้า
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของ
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.แมขาวตม 
 

ปรับปรุงหองนํ้าโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 

- 250,000 - - - รอยละ 100 
ของนักเรียน
อนุบาล อบต.
แมขาวตมไดใช
ประโยชน 

อาคาร สถานท่ีของ
โรงเรียนอนุบาล อบต.
แมขาวตม ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง/ตอเตมิ/
ซอมแซม พอเพียงและ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

137 โครงการกอสรางอาคาร
โดมอเนกประสงค 
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.แมขาวตม 
 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน ของ 
โรงเรียนอนุบาล
อบต.แมขาวตม 

กอสรางอาคารโดม
อเนกประสงค โรงเรยีน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 

- - 520,000 - - กอสราง 
อาคารโดม
อเนกประสงค 
โรงเรียนอนุบาล
จํานวน 1 หลัง 

โรงเรียนมีสถานท่ีจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

138 โครงการกอสรางหองนํ้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.
แมขาวตม 

เพ่ือใหครูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มี
หองนํ้า ท่ีสะอาด
และพอเพียง 

โครงการกอสรางหองนํ้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.
แมขาวตม 

- 120,000 - - - กอสรางหองนํ้า
จํานวน 1 หลัง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                   
มีหองนํ้าครู                  
ท่ีสะอาดและ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

139 โครงการตอเติมอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โละปาหา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตอเติมอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโละปาหา 

- 200,000 - - - อาคารเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโละ
ปาหา ไดรับการ
ตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีน
การสอน 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

140 โครงการปรับปรุง ตอเติม
อาคารเรยีนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยเจริญ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุง ตอเตมิอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยเจรญิ 

- 500,000 - - - อาคารเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยเจรญิ 
ไดรับการปรับปรุง 
ตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีน
การสอน 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

141 โครงการติดตั้งมเิตอร
ไฟฟาอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโละปาหา 

เพ่ือใหอาคารเรยีนมี
ไฟฟาใช 

ติดตั้งมิเตอรไฟฟาอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โละปาหา 

- 15,000 - - - มีการตดิตั้ง 
มิเตอรไฟฟา 

อาคารเรยีนมี
ไฟฟาใช 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

142 โครงการกอสรางโดม
หลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเวียงกลาง 

เพ่ือสรางโดมหลังคา
ใหมีความพรอมใน
การใชจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
และกิจกรรมตางๆ 
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอสรางโดมหลังคาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเวียง
กลาง 

- 300,000 - - - กอสรางโดมหลังคา
จํานวน 1 หลัง 

มีโดมหลังคาท่ี
พรอมในการใชจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมตางๆ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 โครงการซอมแซม 
ปรับปรุงและบํารุงรักษา
สนามกีฬา/ลานกีฬา ของ
ตําบลแมขาวตม 

เพ่ือใหประชาชนใน
หมูบานและในเขต
ตําบลแมขาวตมมลีาน
กีฬา สนามกีฬาท่ี
พรอมใชงานอยูเสมอ 

ซอมแซม ปรับปรุงและ
บํารุงรักษาสนามกีฬา/
ลานกีฬา ของตําบลแม
ขาวตม 

- 50,000 - - - สนามกีฬาไดรบั
การปรับปรุง 

เยาวชนประชาชนมี
ลานกีฬา สนามกีฬาท่ี
ไดรับมาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ, 

กองชาง 

144 โครงการปรับปรุงหอง
สํานักปลดั  
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือปรับปรุงหอง
ทํางานใหอยูในสภาพ
ดี เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสราง
ภาพลักษณท่ีดีตอผูมา
ติดตองาน 

ปรับปรุงหองสํานักปลัด 
อบต.แมขาวตม 

- 500,000 - - - สํานักงานปลัด
ไดรับการปรับปรุง 

หองสํานักงานปลัดอยู
ในสภาพดี เหมาะสม
ตอการทํางาน 

สํานักปลดั,
กองชาง 

145 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค  
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือใชจัดเปนกิจกรรม
ของ อบต.แมขาวตม 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค  
อบต.แมขาวตม 

- 500,000 - - - มีอาคาร
อเนกประสงค
สําหรับใชในการ
กิจกรรมตางๆของ 
อบต.แมขาวตม 

ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน 
 

กองชาง 

146 โครงการกอสรางโรงจอด
รถ อบต.แมขาวตม 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีจอด
รถอเนกประสงค รถขุด
ดินตีนตะขาบ 

กอสรางโรงจอดรถ 
อบต.แมขาวตม 

- 460,000 - - - กอสรางโรงจอดรถ
จํานวน 1 แหง 

มีสถานท่ีจอดรถของ 
อบต.แมขาวตม 

กองชาง 

147 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
อบต.แมขาวตมกวาง 5 
เมตร ยาว 43 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 123,000 - - - ประชาชนรอยละ 
70 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ท่ีไดมาตรฐาน 
ทําใหคมนาคมสะดวก
ข้ึน 

กองชาง 

148 โครงการกอสรางรั้ว 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือปองกันทรัพยสิน
เสียหายและปองกัน
อันตราย 

กอสรางรั้ว  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
อบต.แมขาวตม 

420,000 - - - - สามารถปองกัน
ปญหาและรักษา
ความปลอดภัย 

ทรัพยสินมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมหลังคาหอง
ประชุมสภา 
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือปรับปรุง
สํานักงาน 
อบต.แมขาวตมใหมี
ความเหมาะสม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงและซอมแซม
หลังคาหองประชุมสภา 
อบต.แมขาวตม 

920,000 - - - - สํานักงานมีพ้ืน
เหมาะสม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนมาตดิตอ
รับบริการสะดวก 

กองชาง 

150  โครงการปรับปรุงปาย
สํานักงาน อบต.แมขาวตม 
 

เพ่ือปรับปรุงปาย 
อบต.แมขาวตมใหมี
ความเหมาะสม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงปายสํานักงาน 
อบต.แมขาวตม  
จํานวน 2 ปาย 

100,000 - - - - สํานักงานมีพ้ืน
เหมาะสม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนมาตดิตอ
รับบริการสะดวก  

กองชาง 

151 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.แมขาวตม 

เพ่ือปรับปรุง
สํานักงาน 
อบต.แมขาวตมใหมี
ความเหมาะสม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงบันไดสํานักงาน 
อบต.แมขาวตม 

75,000 - - - - ปรับปรุงบันได
สํานักงาน 
 

ประชาชนมาตดิตอ
รับบริการสะดวก 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   ๑.2 แผนงานเคหะชุมชน – งานไฟฟาและถนน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 4  

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ - - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
80 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง, 

การไฟฟา
สวนภูมภิาค
ตําบลนางแล 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา 

สาธารณะ หมูท่ี 5 
เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ซอย 2 

ซอย 3 

- - - - 300,000 ประชาชนรอยละ 
80 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง, 

การไฟฟา
สวนภูมภิาค
ตําบลนางแล 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 7 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ซอย 1 
- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 

80 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง, 

การไฟฟา
สวนภูมภิาค
ตําบลนางแล 

4 โครงการจดัซื้อไฟก่ิง
พลังงานแสงอาทิตยพรอม
ติดตั้ง หมูท่ี 13 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

จัดซื้อไฟก่ิงพลังงาน
แสงอาทิตยพรอมติดตั้ง 

- - 300,000 - - ประชาชนรอยละ 
80 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 13 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ซอย 3 , ซอย 4, ซอย 7  
- - - 300,000 - ประชาชนรอยละ 

80 ไดใชประโยชน
จากโครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง, 

การไฟฟา
สวนภูมภิาค
ตําบลนางแล 
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แบบ ผ.02 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   ๑.3 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบอนํ้า
บาดาล หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล ทอ PVC. 
ช้ัน 13.5 ขนาดเสนผานศูนย  
6 น้ิว ความลึกบอ 110.00 
เมตร ใหไดปริมาณนํ้าไมนอย
กวา 5 ลบ.ม./ซม. 

- 317,000 - - - จํานวนบอ
บาดาลท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค 
อยางพอเพียง 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกหนองนํ้า
สาธารณะประโยชน หมูท่ี 
13 

เพ่ือแกปญหาภัยแลง 
และกําจดัวัชพืช 

ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ
ประโยชน 

- - - - 300,000 จํานวนท่ี
ไดรับขุด
ลอก 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการขุดเจาะบอนํ้า
บาดาล หมูท่ี 17  

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล ทอ PVC. 
ช้ัน 13.5 ขนาดเสนผานศูนย  
6 น้ิวความลึกบอ 90.00 เมตร 
ใหไดปรมิาณนํ้าไมนอยกวา 5 
ลบ.ม./ซม. 

268,000 - - - - จํานวนบอ
บาดาลท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค 
อยางพอเพียง 

กองชาง 

4 โครงการเจาะนํ้าบาดาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เวียงกลาง 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

เจาะนํ้าบาดาลศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเวียงกลาง 

- 350,000 - - - จํานวนบอ
บาดาลท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค 
อยางพอเพียง 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณ
ภายในสํานักงาน อบต.แมขาวตม
และพ้ืนท่ีในตําบลแมขาวตม 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ภายในสํานักงาน  
อบต.แมขาวตมและพ้ืนท่ี
ในตําบลแมขาวตม 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายใน
สํานักงาน อบต.แมขาวตม 
และพ้ืนท่ีในตําบลแมขาวตม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถานที
ปรับปรุงมีการ
พัฒนาใหดีข้ึน 

สํานักงานมี
ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม 

1.เพ่ือพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม
ใหมีการบริหารจดัการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียวในตําบล 

แหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรกรรมท่ีดําเนิน
กิจกรรมการทองเท่ียวใน
ตําบล 

20,000 20,000 - - - 1.แหลง
ทองเท่ียวมีการ
ดําเนินกิจกรรม
ท่ีตอเน่ือง 
2.แหลง
ทองเท่ียวมีการ
ประชาสมัพันธ
เปนท่ีรูจักของ
นักทองเท่ียว 

1.แหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรไดรับการ
พัฒนาและมรีะบบ
การบริหารจัดการท่ี
มีคุณภาพ 
2.เกษตรกรมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

ประชาสมัพันธ 
(สํานักปลัด) 

2 โครงการสงเสริมวิถีแมขาวตม 1.เพ่ือสงเสรมิการ
ทองเท่ียวดานการดําเนิน
ชีวิตของชาวตําบล      
แมขาวตม 

2.เพ่ือแสดงออกถึงวิถี
ชีวิต สังคม วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ินอันทรงคุณคา 

กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน และประชาชนใน
ตําบลแมขาวตม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

1.ประชาชนในตําบล
มีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก
กิจกรรมการ
ทองเท่ียว 
2.เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณี
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

ประชาสมัพันธ 
(สํานักปลัด) 

3 โครงการจดัเวทีสาธารณะ 

ดานการทองเท่ียว 

เพ่ือเผยแพร
ประชาสมัพันธใหความรู
สงเสริมการทองเท่ียวใน
ตําบล 

ประชาชนในตําบล  
แมขาวตม 

- - 20,000 20,000 - จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

เกิดความรูความ
เขาใจดานการ
จัดการทองเท่ียว
สรางความสามัคคีใน
หมูคณะ 

ประชาสมัพันธ 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.1 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
ผูดอยโอกาส  
 

เพ่ืออบรมสงเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
สามารถเขาถึงระบบ
บริการพ้ืนฐานของรัฐ  
และดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

อบรมสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชน
พ่ึงพาตนเองได 

กลุมเปาหมาย
ไดรับการอบรม
สงเสริมใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได
อยางยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

2 โครงการอบรมสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุมพัฒนาสตรี  
 

เพ่ืออบรมสงเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม
พัฒนาสตรี ใหมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนสามารถเขาถึง
ระบบบริการพ้ืนฐานของ
รัฐ  และดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

อบรมสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลแมขาวตม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชน
พ่ึงพาตนเองได 

กลุมเปาหมาย
ไดรับการอบรม
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได
อยางยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

3 โครงการอบรมสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุมผูสูงอาย ุ

เพ่ืออบรมสงเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม
ผูสูงอายุใหมีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนสามารถเขาถึงระบบ
บริการพ้ืนฐานของรัฐ  
และดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

อบรมสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุมผูสูงอาย ุ

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชน
พ่ึงพาตนเองได 

กลุมเปาหมาย
ไดรับการอบรม
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได
อยางยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

(กลุมผูสูงอายุแมขาวตม) 
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาชีวิตประชาชน 
 
 

-อบรมขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ครบตามกําหนด 

การดําเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

(กลุมพัฒนาสตรีตําบลแมขาวตม) 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาชีวิตประชาชน 
 
 

-อบรมขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ครบตามกําหนด 

การดําเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

(คนพิการ และผูดอยโอกาสตําบล 
แมขาวตม) 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาชีวิตประชาชน 
 
 

-อบรมขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ครบตามกําหนด 

การดําเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แปรรูปอาหาร 

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาดานอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการแปรูปอาหาร
ท่ีไดจากผลผลติทาง
การเกษตรหรือวัตถุดิบท่ี
หาไดในพ้ืนท่ี 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ดานการพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปอาหารอยาง
เหมาะสมใหกลุมเปาหมาย
คือกลุมสตรีและประชาชน
ท่ัวไป 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ครบตามกําหนด 

ประชาชนใน
ตําบลแมขาวตม
ไดรับการสงเสรมิ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนสราง
อาชีพเพ่ิมรายได
พ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

8 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตาํบลแมขาวตม 

เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตาํบล 
แมขาวตม ใหมีศักยภาพ
พัฒนาตนเอง สรางความ
มั่นคง เขมแข็ง พัฒนาตน
ขยายผลตอกลุมอ่ืนๆ 

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรตีําบลแมขาวตม   
 

20,000 
 

 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

กลุมเปาหมาย
เขารวมอบรม
ครบตาม
กําหนด 

กลุมพัฒนาสตรี
ตําบลแมขาวตม
ไดรับการสงเสรมิ 
เพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถ
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

9 โครงการตลาดนัดสินคาเกษตร 
และสินคาชุมชนของหมูบานใน
เขตตําบลแมขาวตม 

เพ่ือจัดใหมีชองทาง
การตลาดการจําหนาย
สินคาการเกษตรผลติภณัฑ
ของหมูบานในเขตตําบล
แมขาวตม 

จัดแสดงสินคา/ผลิตภณัฑ
ของหมูบาน/ในเขตตาํบล 
แมขาวตม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ในตําบลแม
ขาวตม 

ประชาชนมีรายได
จากการจําหนาย
สินคาและ
ผลิตภณัฑชุมชน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

10 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนา
ผลิตภณัฑในตําบลแมขาวตม 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพและการตลาดเพ่ิม
ศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน
ในตําบล 
 
 

-กลุมวิสาหกิจชุมชนในตําบล
แมขาวตม  
-กลุมอาชีพทุกกลุมตําบล 
แมขาวตม 
-กลุมพัฒนาสตร ี
-กลุมผูสูงอาย ุ
-กลุมผูดอยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พ้ืนท่ีตําบล      
แมขาวตม 
จํานวน23 
หมูบาน 

กลุมอาชีพใน
ตําบลแมขาวตมมี
ความเขมแข็ง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

 

 



77 
 

แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการแผนดินธรรม
แผนดินทอง 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมแผนดินธรรมแผนดินทอง 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน โรงเรียน วัด 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน
กิจกรรม 

ประชาชนมีจิตสํานึก
มีคุณธรรมจริยธรรม 

สํานักปลดั  

12 โครงการกิจกรรมของศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลแมขาวตม 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน ความรักสามัคคีใน
ครอบครัวใหดีข้ึน 

สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลแมขาวตม  
เชน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาดู
งาน ฯลฯ 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จํานวน 30 
ครอบครัว 

สงเสริมจัดกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ตําบลแมขาวตม 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

13 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

เพ่ือสรางภมูิคุมกันใหเด็กวัยรุนได
มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
ปญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร และรูจักหนาท่ีความ
รับผิดชอบ และ เพ่ือใหครอบครัว 
(พอ/แม) ไดแสดงบทบาทหนาท่ีใน
การอบรมเลี้ยงดลููกใหเปนคนดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม รูจักหนาท่ี
ความรับผิดชอบ และใหความรัก
ความอบอุน 

-เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา                       
-พอ แม ผูปกครอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน 
ในตําบล  แม
ขาวตม 

-เด็ก เยาวชน มี
ภูมิคุมกันตอการมี
เพศสัมพันธกอนวัน
อันควร และการ
ตั้งครรภท่ีไมพรอม          
-ครอบครัว (พอแม) 
ใหความรักความ
อบอุน และแสดง
บทบาทในการอบรม
เลี้ยงดู  

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 

14 โครงการเตรยีมความพรอม
สิ่งอํานวยความสะดวกแก
คนพิการและผูสูงอายุ 

เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการดานสาธารณแกคนพิการ
และผูสูงอายุใหมีความสะดวก 
เปนไปตามมาตรฐานอยางเทา
เทียม ไมเลือกปฏิบัต ิ

คนพิการและผูสูงอายุท่ีมา
ติดตอราชการ ณ สถานท่ี
ท่ีอยูในความดูแลของ 
อบต.แมขาวตม ไดรับ
ความสะดวก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70
ของ
กลุมเปาหมาย
มีความพึง
พอใจ 

คนพิการและผูสูงอายุ
ท่ีมาติดตอราชการ 
ไดรับความสะดวก 
ตามมาตรฐานอยาง
เทาเทียมไมเลือก
ปฏิบัติ  

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมอาชีพดาน
เกษตร 

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาศักยภาพดาน
การเกษตรของประชาชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและพัฒนาศักยภาพ
ดานการเกษตรให
กลุมเปาหมายคือ
เกษตรกร และประชาชน
ท่ัวไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70
ของ
กลุมเปาหมาย     
ไดเขารวม
กิจกรรม 

ผูเขารวมการอบรม
ไดรับความรูเก่ียวกับ
อาชีพดานการเกษตร
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงลดภาระ
คาใชจายในภาค
เกษตรและสราง
รายไดเสริมแก
ครอบครัว 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.2 แผนงานงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการถายโอน 

เพ่ือจายเปนเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการถายโอน  

จายเปนเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการถาย
โอน ใหกับ  นายพิพัฒน  
ลือด ี

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวน 12 
เดือน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักปลดั 

2 โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ ใน
เขตพ้ืนท่ี เสรมิสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูสูงอาย ุ

เบ้ียผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
ตําบลแมขาวตม 
 

23,709,600 24,888,000 26,128,800 27,429,600 28,791,600 ผูสูงอายไุดรับ
เบ้ียยังชีพ
ครบถวน 

สรางหลักประกัน
ดานรายไดแก
ผูสูงอาย ุ

สํานักปลดั 

3 โครงการสนับสนุนการ
เสรมิสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ เบ้ียความพิการ 

เพ่ือเสรมิสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการ หรือ
ทุพพลภาพ ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบอบต.
แมขาวตม 

เบ้ียผูพิการในพ้ืนท่ี
ตําบลแมขาวตม 
 

4,598,400 4,951,200 5,304,000 5,656,800 6,009,600 ผูพิการท่ีมี
สิทธิไดรับเบ้ีย
ความพิการ  

ผูพิการท่ีมสีิทธิไดรับ
เบ้ียความพิการทุก
คนตามสิทธิของตน 

สํานักปลดั 

4 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

เพ่ือเสรมิสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูปวยเอดส 

เบ้ียผูปวยเอดสในพ้ืนท่ี
ตําบลแมขาวตม 
 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ผูปวยเอดส
ไดรับการ
สงเคราะห 

เสรมิสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแก
ผูปวยเอดส  

สํานักปลดั 

5 เงินสํารองจาย เพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน
หรือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวม 

ชวยเหลือประชาชนเมื่อ 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลแมขาวตม 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 23 หมูบาน บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแมขาวตม 

เพ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
แมขาวตม 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลแมขาวตม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนสมาชิก
กองทุนฯ 

สมาชิกกองทุน
ไดรับสวัสดิการ 

สํานักปลดั 
 

7 สมทบกองทุน สปสช. 
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือสมทบกองทุน 
สปสช.อบต.แมขาวตม
ในพ้ืนท่ีตําบล 
แมขาวตม 

ประชาชนตําบล 
แมขาวตม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 23 หมูบาน ประชาชนมี
คุณภาพท่ีด ี

สํานักปลดั 
 

8 สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

เพ่ือสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

พนักงานสวนตําบล 
แมขาวตม 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 พนักงานสวน
ตําบล 
แมขาวตม 

คุณภาพชีวิตท่ีดี
ของพนง.สวนตําบล 

สํานักปลดั 

9 สมทบกองทุนประกันสังคม 
 
 

เพ่ือสมทบกองทุน
ประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

พนักงานจางของอบต.
แมขาวตม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พนักงานจาง
ของ อบต.    
แมขาวตม 

คุณภาพชีวิตท่ีดี
ของพนง.สวนตําบล 

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองชาง 

10 สมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือใหความคุมครองแก
ลูกจางท่ีประสบ
อันตราย เจ็บปวย ตาย 
หรือสูญหาย อัน
เน่ืองมาจากการทํางาน
ใหแกนายจางตาม
พระราชบัญญัตเิงิน
ทดแทน (ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2561 

ลูกจาง พนักงานจางของ
อบต.แมขาวตม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานจาง
ของ อบต.    
แมขาวตม 

คุณภาพชีวิตท่ีดี
ของลูกจางและ
พนักงานจาง 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน-งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม อปพร.
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

เพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิก 
อปพร. ใหไดรอยละ 2 
ของประชากรท้ังตําบล 

ฝกอบรมหมูบานละ 5 คน 
จํานวนท้ังสิ้น 

570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

มีสมาชิก อปพร.เกิน
กวารอยละ 2 ตาม
กฎหมายกําหนด 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

2 โครงการอบรม อปพร. 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแก
สมาชิก อปพร.ท่ีผาน
การอบรมจดัตั้งมาแลว 

สมาชิก อปพร.ตําบล        
แมขาวตม จํานวน 50 นาย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

อปพร.มีความรูและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

3 โครงการจดัซื้ออุปกรณ
กูภัยทางนําใชกับเรือ
ทองแบน 

เพ่ือใชสําหรับการ
ฝกซอมของเจาหนาท่ี
ปองกันและใชสําหรับ
ประชาชนผูประสบภัย
ทางนํ้า 

จัดซื้ออุปกรณกูภัยทางนํ้า 

เชน เสื้อชูชีพ,หวงชูชีพ,เชือก
กูภัยทางนํ้า เปนตน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสถิติการ
ชวยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบ    สา
ธารณภัยทาง
นํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เจาหนามีอุปกรณ   
ท่ีเหมะสมกับการ
ปฏิบัติงานประชาชน
ไดรับการชวยเหลือ
อยางถูกวิธี 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

4 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนและใหบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล 

เพ่ือใหบริการดานความ
ปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในชวง
เทศกาลสาํคัญ เชน   
เทศกาลปใหม,สงกรานต 

ชวงเทศกาลสําคัญ 7 วัน
อันตราย เชน  
เทศกาลปใหม,สงกรานต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยไดทัน
ทวงทีทุกเหตุ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของ อปพร.โดยการศึกษา
ดูงานของ อปพร. 

เ พ่ือ ให  อปพร .ตํ าบล    
แมขาวตมได เห็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของ
ศูนย อปพร.ดีเดน 

ศึกษาดูงานเชิงทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ  เ พ่ื อ ให เ กิ ดความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนสมาชิก 
อปพร.ตําบล   
แมขาวตมท่ีเขา
รวมศึกษาดู
งาน 

อปพร.มีความรูความ
เขาใจและสามารถมี
ความรูจากการศึกษา
ดูงาน มาพัฒนาตอ
ยอดได 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

 

 



82 
 

แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝกอบรม
สงเสริมการดําเนินงาน
และบรหิารจดัการ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือการสงเสริมการ
ดําเนินงาน และบริหาร
จัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

มีการสงเสรมิการ
ดําเนินการดําเนินงาน 
และบรหิารจดัการระบบ
การแพทยฉุกเฉินของ 
อบต.แมขาวตม 

30,000 30,000 - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณ
ท่ีมีคุณภาพ 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

7 โครงการฝกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
ใหแก (อสม.) 

เพ่ือเสรมิสรางความรู
ใหแก อสม.และใหการ
ชวยเหลือแกประชาชน
ไดอยางทันทวงที 

อสม.ในเขตตําบล 

แมขาวตม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของผูอบรม
สามารถนําความรูไป
ใชไดจริง 

เพ่ือให อสม.มี
ความรูเก่ียวกับ
หลักการปฐม
พยาบาล 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

8 โครงการฝกอบรมอาสา 
กูชีพประจําหมูบาน 

เพ่ือใหมีอาสาสมัครใน
การกูชีพข้ันพ้ืนฐาน
ประจําแตละหมูบาน 

ฝกอบรมอาสากูชีพประจํา
หมูบานๆละ 3 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีอาสาสมัครทีมีความรู
สามารถชวยเหลือได
อยางรวดเร็ว 

ประชาชนมี
โอกาสรอดชีวิต 
หากไดรับการ
ชวยเหลืออยาง
รวดเร็ว  

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

9 โครงการอบรมปองกัน
อัคคีภัยและการใชแกส
หุงตม 

เพ่ือใหมีความเขาใจใน
การใชแกสหุงตมอยาง
ถูกวิธีปลอดภัย 

ป ร ะ ช า ช น ใ น ตํ า บ ล       
แมขาวตม จํานวน 23 
หมูบาน 

50,000 50,000 - - - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนไดรับ
ความรูความ
เขาใจท่ีถูกวิธีใน
การใชแกสหุงตม 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   -งานปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคแกไข
ปองกันไฟปาและหมอก
ควัน 

เพ่ือรณรงคแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควันในตําบลแมขาวตม 

รณรงคทําแนวกันไฟปา
และรณรงคลดการเผาปา
ในพ้ืนท่ี ตําบลแมขาวตม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความสําเร็จของการ
ประสานงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติการ
ดานการควบคมุไฟปา 

ประชาชนไดรับ
การดูแลจาการ
ปองกันไฟปา 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 

2 โครงการฝกอบรมซอม
แผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือซักซอมความเขาใจ
แผนการอพยพ หนีไฟ
ของเจาหนาท่ี ในอบต.
แมขาวตม 

บุคลากร เ จ าหน า ท่ี ใ น 
อบต.แมขาวตม ส.อบต.
และผูบริหาร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 % ของ
บุคลากร อบต.มีความ
เขาใจในแผน อพยพหนี
ไฟของ อบต. 

เจาหนาท่ีเขาใจ
แผนปองกันและ
สามารถปฏิบัติ
ตามหนาท่ีของ
ตัวเองได 

งานปองกันฯ 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.4 แผนงานสาธารณสุข   -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํารวจขอมลู
จํานวนสัตวและข้ึนทะเบียน
สัตว ตามโครงการสตัว
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเดจ็พระเจานองนาง
เธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

เพ่ือเปนคาดําเนินการ
สํารวจขอมลูจํานวนสัตว
และข้ึนทะเบียนตาม
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบาฯ 

ดําเนินการสํารวจขอมูลสัตว
และการข้ึนทะเบียนสัตว
จํานวน 23 หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 23
หมูบาน 100% 
ของประชากรสุนัข
และแมว ไดข้ึน
ทะเบียน 
 

ทราบถึงจํานวน
ประชากรสุนัขและ
แมวในตําบล 

แมขาวตม 

งานสาธารณสุข 

(สํานักปลดั) 
 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ 
เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒนวรขัตตยิ
ราชนาร ี

เพ่ือเปนคาดําเนินการ
จัดซื้อวัคซีนปองกัน 

โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือใหสุนัขและแมวไดรับ
วัคซีน 100 % ภายในตําบล
แมขาวตม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชากรสุนัข
และแมว 100 % 
ไดรับวัคซีน 

ประชากรสุนัขและ
แมวในตําบล        
แมขาวตมไดรับ
วัคซีน 

งานสาธารณสุข 

(สํานักปลดั) 
 

3 โครงการพระราชดําริ  
ดานสาธารณสุข 
 
 

เพ่ือเปนการดําเนิน
โครงการพระราชดาํริ
พระราชดําริ  
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือประชากรในหมูบาน 23 
หมูบาน ในตําบลแมขาวตม 
สุขภาพดี ชีวีมีสุข 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ประชากรในตําบล
แมขาวตม 23 
หมูบาน 

ประชากรในตําบล
แมขาวตม 23 
หมูบาน 

งานสาธารณสุข 
(สํานักปลดั) 

 

 



85 
 

แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการผาตัดทําหมันเพ่ือ
ลดจํานวนสุนัขและแมว 
 

เพ่ือลดจํานวนสุนัขและ
แมวท่ีเปนสัตวพาหะนํา
โรค 
 

ผาตัดทําหมันเพ่ือลดจํานวน
สุนัขและแมวท่ีเปนสัตวพาหะ
นําโรคในตําบลแมขาวตม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 80% ของ
ประชากรสุนัข
และแมวไมเพ่ิม
จํานวนในตําบล
แมขาวตม 

จํานวนประชากร
สุนัขและแมวไมเพ่ิม 

งานสาธารณสุข 
(สํานักปลดั) 

 

5 โครงการอาหารสะอาด 
ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 

เพ่ือลดความเสีย่งอัน
เน่ืองมาจากการบริโภค
และการประกอบอาหาร
ใหถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย 

1.ประชากรผูบริโภคไดบริโภค
อยางถูกลักษณะ 
2.ผูผลติรูถึงกรรมวิธีการ
ประกอบการอยางถูก
สุขลักษณะและใหผูบริโภคได
บริโภคอาหารอยางถูก
สุขลักษณะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -รานอาหารและ
แผงลอยผานการ
อบรมรอยละ80 % 
-ผูประกอบการรอย
ละ 80 % ไดรับ
การอบรมใหความรู 

-ผูประกอบการ 
-และผูประกอบ
อาหารไดรับความรู
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

งานสาธารณสุข 
(สํานักปลดั) 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการชวยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.
2560 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2561 

-การชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัย หรือภยัพิบัติฉุกเฉิน 
-การชวยเหลือดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต                                 
-การชวยเหลือประชาชนดาน
การปองกันและระงับ
โรคตดิตอ   
-การชวยเหลือเกษตรกรผูมี
รายไดนอยท่ีประสบปญหาใน
การประกอบอาชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลแมขาวตม 
จํานวน 23 
หมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เชาเตาเผาขยะ เพ่ือใชเตาเผาในการเผา
ขย ะมู ล ฝ อย  ภ าย ใ น
ตําบลแมขาวตม 

เตาเผา 2 เตา 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 12 เดือน เพ่ือกําจัดขยะมลู
ฝอยในตําบลแม
ขาวตม 23 หมูบาน 

งานสาธารณสุข 
(สํานักปลดั) 

 
2 โครงการรณรงคการคดัแยก

ขยะมูลฝอยในชุมชนอยาง
ยั่งยืน 

-เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลแมขาวตมมีการคดั
แยกขยะกอนท้ิงอยางถูก
วิธี 
-ปลูกจิตสาํนึกในการคัด
แยกขยะกอนท้ิง 

-มุงเนนการคัดแยกขยะภายใน
ชุมชน ใหเปนและถูกตองกอน
ท้ิง 
-ประชาชนในชุมชน 23 
หมูบาน มีความรูความเขาใจ
ในการกําจัดและการคัดแยก
ประเภทชองขยะ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -จํานวนขยะมูลฝอย
กอนเผาลดลง 
-ไมมีปรมิาณขยะ
เปยกปนในขยะ
มูลฝอย รอยละ 
80 ของจํานวน
ประชากร 
ในตําบลแมขาวตม 
เนนความสาํคัญตอ
การคัดแยกขยะ 

ทําใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
การคัดแยกและกําจดั
ขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง 

งานสาธารณสุข 
(สํานักปลดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   4.2 แผนงานการเกษตร - งานสงเสริมการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแปลงสาธิตการ
เพาะเลี้ยงแหนแดง 

เพ่ือเปนแปลงสาธิตให
เกษตรกรผูท่ีสนใจได
ศึกษาเรียนรู 

แปลงสาธิตการเพาะเลีย้งแหน
แดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม 
กิจกรรม  
23 หมูบาน 

ประชาชนในตําบล 
แมขาวตม 
มีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

2 โครงการแปลงสาธิตปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ 

เพ่ือเปนแปลงสาธิตปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ
ใหเกษตรกรไดศึกษา
เรียนรู 

แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม 
กิจกรรม  
23 หมูบาน 

ประชาชนในตําบล 
แมขาวตม 
มีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมขาวตม 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตร
ประจําตําบลแมขาวตม มี
ศักยภาพดาน
เทคโนโลยีการเกษตร
ยิ่งข้ึน 

1.จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ,อุปกรณ
ครุภณัฑ 
2.กิจกรรมประชาสมัพันธ
เผยแพรขอมลู 

3.อบรมกลุมอาชีพเกษตร
ตําบลแมขาวตม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การดําเนิน
กิจกรรม
ของศูนยมี
ความ
เขมแข็ง 

ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจํา
ตําบลแมขาวตม  
มีศักยภาพดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

4 โครงการฝกอบรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล
มีความรูและรายได
เพ่ิมข้ึน 

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ             
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
สํ า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น ตํ า บ ล        
แมขาวตม 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนในตําบลมี
ความรูและรายได
เพ่ิมข้ึนจากการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปลูกปา  เ พ่ือ เปนค า ใชจ าย ในการจั ด
กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
ฯ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับปา
ชุมชนและสงเสริมการอนุรักษ
ธรรมชาต ิ

-กิจกรรมรักนํ้า รักปา รัก
แผนดิน 
-เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหปาชุมชนใน
ตําบลแมขาวตม 
-ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 
-สงเสริมการอนุรักษปาไม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนตนไมท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวมี
ปาไมเพ่ิมขึ้น 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

6 โครงการคุมครอง ดูแล
บํารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ควบคุมและลดมลพิษ  
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ควบคุมและลดมลพิษ เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  
อบต.แมขาวตม 

-การสงเสริม สนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
-การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ควบคมุและ 
ลดมลพิษ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

มีการคุมครอง ดูแล 
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
ควบคุมและลด
มลพิษ เปนมติรกับ
สิ่งแวดลอมในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
อบต.แมขาวตม 

 ประชาชน
ไดรับประโยชน
จากการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

7 โครงการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชและโรคระบาด 
 

เพ่ือปองกันและกําจัดศตัรูพืช
และโรคระบาด 

การปองกันกําจัดศัตรูพืชโรค
ระบาดตําบลแมขาวตม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพ้ืนท่ี
การเกษตร 23 
หมูบาน 

ปองกันกําจัด
ศัตรูพืชโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี
ตําบลแมขาวตม 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

8 โครงการปองกันกําจัดโรค
ระบาดสัตว 

เพ่ือปองกันกําจัดโรคระบาดสัตว การปองกันกําจัดโรคระบาด
สัตวตําบลแมขาวตม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพ้ืนท่ี
การเกษตร 23 
หมูบาน 

ปองกันกําจัด
โรคระบาดสัตว 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดักิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดํารแิละตาม
หนังสือสั่งการ 

-การจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
-การสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชนและ
ระดับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
-การสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ”รักนํ้า รักปา รักษา
แผนดิน” 

-การจัดกิจกรรมโครงการเฉลมิพระ
เกียรติการดําเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
-การสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชนและระดังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
-การสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ”รักนํ้า รักปา 
รักษาแผนดิน” 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้ง
ของ
กิจกรรม 

การสรางทัศนคติ
และจิตสํานึกท่ีดีงาม
และการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

10 โครงการธนาคารนํ้า
ใตดิน 

-เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง 
ชวยเพ่ิมระดับนํ้าใตดิน นํ้า
บาดาล ชวยเพ่ิมความชุมช้ืน
ใหผิวดิน  ทําใหตนไมและพืช
เขียวท้ังป 

เกษตรกรสามารถสูบนํ้าจากบอนํ้า
ใตดิน มาใชไดทันที วิธีน้ีจะชวยให
เกษตรกร   ไมตองขุดเจาะหาแหลง
นํ้าหรือสูบนํ้าจากแหลงนํ้าไกลๆ 
ประหยั ดพลั ง ง านและช วยลด
คาใชจายได 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีพ้ืนท่ี
ตนแบบการ
เรียนรู 

มีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีการบริหาร
จัดการนํ้าเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต  

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   4.2 แผนงานการเกษตร – งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรักนํ้า รักปา  
รักแผนดิน 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว 
พ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ีตําบล
แมขาวตมและลดปญหา
โลก 
  

๑.  ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลตําบลแมขาวตม 
๒.  กํานัน ผูใหญบาน  
สมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลและ เยาวชน 
ประชาชนในตําบลแมขาวตม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมโครงการ 
จํานวน 50 คน 

 เยาวชน  คณะ
ผูบริหาร ผูนําชุมชน
และประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมปลูก
ตนไม  เกิดใจรักษและ
หวงแหนทรัพยากรปา
ไมและสิ่งแวดลอม                   

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 

 

2 โครงการประชารัฐรวมใจ 
แหลงนํ้าสวยใส ไรผักตบชวา 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการ
รวมกัน กําจัดผักตบชวา
และวัชพืช  ท่ีกีดขวาง
การสัญจรทางนํ้า 

หนวยงานภาครัฐ ขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง  กํานัน 
ผูใหญบาน  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและ
ประชาชนในตําบลแมขาวตม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมโครงการ 
จํานวน 50 คน 

 เยาวชน  คณะ
ผูบริหาร ผูนําชุมชน
และประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมปลูก
ตนไม รักษและหวง
แหนทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม 

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

เพ่ือสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ)           

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมา 
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ)มีกิจกรรมดังน้ี 
1.ดําเนินการสํารวจฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถ่ิน 
2 .ตรวจสอบขอมู ลทรัพยากร
ทองถ่ิน หลังการสํารวจรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ/ปราชญ  ผู เรียนรู
ชุมชนและนักวิชาการ 
ภูมิสังคมหรือนักวิชาการปาไม 
3 . บั น ทึ กและ ร วบร วมข อมู ล
ทรัพยากรทองถ่ินและลงฐานขอมูล
ทรัพยากรในระบบ อพ.สธ 
4.จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูล
ทรัพยากรทองถ่ินใหหนวยงาน
ภาครัฐและประชาชนท่ัวไปทราบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80  
ของประชาชน   
ท่ีผานการ
ฝกอบรม  
มีความรูความ
เขาใจ และ
สามารถนํา
ความรูไปใช
ประโยชน           

เปดโอกาสใหเยาวชน
และประชาชนได
สมัครเขามาศึกษาหา
ความรูเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

งานเกษตร 
(สํานักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  5.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและ
บริเวณสถานศึกษาในสังกัด
อบต.แมขาวตม 

 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนใหมี
ความสวยงาม สะอาดและ
รักษาสภาพแวดลอมพรอม
ตอการจัดการศึกษา 

จัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือ
ปรับสภาพภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  
4 แหง  โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม จาํนวน 
1 แหง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 80 ของศพด.
จํานวน 4 แหง  โรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 
จํานวน 1 แหง ท่ีไดรับ
การปรับปรุง 

สถานศึกษา มีภูมิทัศน
ท่ีสวยงาม สะอาด 
เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

2 ปรับปรุง/ตอเตมิ/ซอมแซม 
อาคารเรยีน สถานศึกษาใน
สังกัดอบต.แมขาวตม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อบต.แมขาวตม 

ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
จํ านวน 4 แห ง  และ
โรงเรียนอนุบาล อบต. 
จํานวน 1 แหง 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 ของศพด.
จํานวน 4 แหง และ 
รร.อนุบาล อบต.จํานวน 
1 แหง ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง 

สถานศึกษาในสังกัด
อบต.แมขาวตมมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 
1. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
2. คาหนังสือเรียน 
3. คาอุปกรณการเรียน 
4. คาเครื่องแบบนักเรียน 
5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนฯลฯ 

สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ (ศพด.)ใน
สังกัด อบต.แมขาวตม ให
เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 
ดานและใหการดําเนินการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรยีนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.แมขาวตม จาํนวน 
4 แหง 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

รอยละ 90 ของเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 
อบต.แมขาวตม 
จํานวน 4 แหง มี
พัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน
และใหการดําเนินการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
4 แหง มีพัฒนาการ
ครบท้ัง 4 ดานและให
การดําเนินการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา 
(การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
1. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
2. คาหนังสือเรียน 
3. คาเครื่องอุปกรณการเรยีน 
4. คาเครื่องแบบนักเรียน 
5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนฯลฯ 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา(การจดัการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)ของ
โรงเรียนอนุบาลอบต.แม
ขาวตมใหเด็กมีพัฒนาการ
ครบท้ัง 4 ดานและใหการ
ดําเนินการของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรียน 
โรงเรียน
อนุบาล อบต.
แมขาวตม  
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

รอยละ 90 ของเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
อนุบาล อบต.แม
ขาวตม จํานวน 1 
แหงมีพัฒนาการครบ
ท้ัง 4 ดานและให
การดําเนินการของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
 

เด็กนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 
จํานวน 1 แหงมี
พัฒนาการครบท้ัง 4 
ดานและใหการ
ดําเนินการของโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

5 สงเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา
ของทองถ่ิน 
1. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 
2.คาใชจายในการพัฒนาหองสมุด
ของโรงเรียน 
3. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
รักการอานในสถานศึกษาอปท. 
4.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 
5.คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัดอปท. 
6. คาใชจายในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
7.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรู
ของโรงเรียน 
8. คาใชจายในการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคาร 

เพ่ือสงเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของทองถ่ินของ
โรงเรียนอนุบาลอบต.แม
ขาวตมใหเด็กมีพัฒนาการ
ครบท้ัง 4 ดานและใหการ
ดําเนินการของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

ค รู แ ล ะ เ ด็ ก
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม  
 

350,000 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 90 ของเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน
อนุบาล  
อบต.แมขาวตม  
มีพัฒนาการครบท้ัง 
4 ดานและใหการ
ดําเนินการของ
โรงเรียน 
มีประสิทธิภาพ 
 

เด็กนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 
จํานวน 1 แหงมี
พัฒนาการครบท้ัง 4 
ดานและใหการ
ดําเนินการของโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ศึกษาแหลงเรยีนรูของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อบต. 
แมขาวตม 

เพ่ือเปนการสงเสรมิการจดั
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและ โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 

เด็กนักเรยีนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 4 แหง และ
โรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แหง 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

รอยละ 90 ของ
ผูเขารวมแหลง
ศึกษาเรียนรู 

เด็กมีความรู 
ความคิดกวางไกล
เพ่ิมมากข้ึน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม ใหเด็กมีการ
แสดงออก กลาคิดกลาทําในสิ่ง
ท่ีถูกตอง 

จัดกิจกรรม/โครงการ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 แหง
และโรงเรียนอนุบาล อบต. 
แมขาวตม จํานวน 1 แหงเชน
กิจกรรมวันสําคัญ 
กิจกรรมแขงทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมวันวิชาการ 
กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 
กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ฯลฯ 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของ กิจกรรม/ 

เด็กไดรับการพัฒนา
ความพรอมอยางมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทองถ่ิน 

เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับความรู เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และนําความรูไปจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการเขาอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ รวมถึงการศึกษาดู
งานของหนวยงานอ่ืน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด อบต.
แมขาวตม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 90 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาใน
สังกัด ท่ีเขารับการ
อบรม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรบั
ความรู เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และนําความรู
ไปจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับความรู เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และนําความรูไปจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือเขารวมกลุมเครือขาย
อําเภอ/จังหวัด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด อบต.
แมขาวตม 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 90 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
ถานศึกษาในสังกัด 
ท่ีเขารับการอบรม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรบั
ความรู เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และนําความรู
ไปจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนตําบลแม
ขาวตม 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ตําบลแมขาวตม 
ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู และกลาคดิ กลา
แสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
ตามหลักประชาธิปไตย 

เด็กและเยาวชนตําบล 
แมขาวตม จํานวน 100 คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 90 ของเด็ก
และเยาวชนตําบลแม
ขาวตมท่ีเขารับการ
อบรม 

เด็กและเยาวชน
ตําบลแมขาวตม 
ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู และกลาคดิ 
กลาทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการสงเสริมการฝก

อาชีพ สืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมความรู 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เด็กและเยาวชนตําบล 

แมขาวตม จํานวน 50 คน 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 90 ของเด็ก
และเยาวชนตําบลแม
ขาวตมท่ีเขารับการ
อบรม 

เด็กและเยาวชน
ตําบลแมขาวตม 
ไดรับการสงเสรมิ
การเรยีนรูและ
อนุรักษศิลป
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสงเสริมแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชบูรณาการ

ในการดํารงชีวิต 

เด็กและเยาวชนตําบล 

แมขาวตม จํานวน 50 คน 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชนตําบลแม
ขาวตมท่ีเขารับการ
อบรม 

เด็กและเยาวชน
ตําบลแมขาวตม 
ไดรับการสงเสรมิ
การเรยีนรู หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชบูรณา
การในการดํารงชีวิต 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาพคณะกรรมการบริหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และผูเก่ียวของ
ดานการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหความรูใน
การบริหารจัดการ
การศึกษาในสังกัดใหมี
คุณภาพ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และผูเก่ียวของ
ดวนการศึกษาจํานวน 50 
คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 90 ของ
คณะกรรมการบรหิาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และผูเก่ียวของดาน
การศึกษาท่ีเขารับการ
อบรม 

คณะกรรมการ
บริหาร และ คร/ู
ผูดูแลเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตมมี
ความรู มี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือใหเด็กมีการแสดงออก 
กลาคิดกลาทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง 

เด็กเขารวม กิจกรรมงานวัน
เ ด็ ก  แ ห ง ช า ติ ป ร ะ จํ า ป  
จํานวน 800 คน 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

รอยละ 80 ของ
เด็กท่ี เขารวม 

รอยละ 80 ของ

เด็กท่ี เขารวม  

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมของโรงเรียนผูสงูอายุ

ตําบลแมขาวตม 

 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการศึกษาของ

โรงเรียนผูสูงอายุตําบลแม

ขาวตม 

 

จัดกิจกรรม/โครงการ ของ

โรงเรียนผูสูงอายุตําบล 

แมขาวตม 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนผูสูงอายุท่ี
เขารวมกิจกรรม 

ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โ ค ร งก า รส ง เ ส ริ ม กิ จก ร รม
ทองถ่ินรักการอาน 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ในตําบลแมขาวตม มี
ทักษะและนิสยัรักการอาน
และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ดวยกิจกรรมสงเสรมิการ
อาน  

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในตําบลแมขาวตม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

รอยละ 80 ของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบล
แมขาวตมท่ีเขา
รวมโครงการ 

ป ร ะ ช า ช น ใ น
ตําบลแมขาวตม 
มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
นิสัยรักการอาน
และการเรียนรู
ตลอดชีวิต ดวย
กิจกรรมสงเสริม
การอาน  

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการสงเสริมทักษะ
ภาษาตางประเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อบต.แมขาวตม 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
เรียนรูทักษะ
ภาษาตางประเทศของ
สถานศึกษาในสังกัดอบต.
แมขาวตม 
 

เด็กนักเรยีนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 4 แหง  
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.แมขาวตม  
จํานวน 1 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบล
แมขาวตมท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีน
ไดรับการพัฒนา
ทักษะทางภาษา 
ตางประเทศ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการฝกอบรมทักษะพ้ืนฐาน

กีฬาแกเด็กและเยาวชนในตําบล

แมขาวตม 

เพ่ือสงเสริมการฝกทักษะ

พ้ืนฐานการเลนกีฬาใหกับ

เด็กและเยาวชนในตําบล        

แมขาวตม 

เด็ก และเยาวชน ประชาชน

ในตําบล    แมขาวตม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบล
แมขาวตมท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กและเยาวชน

มีทักษะพ้ืนฐาน

ในการเลนกีฬา 

และสุขภาพ

พลานามัยท่ี

แข็งแรง  

กอง

การศึกษา

ฯ 

19 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพ่ือใหเด็กไดรับ
สารอาหารครบถวนตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กนักเรยีนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 4 แหง  
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.แมขาวตม จาํนวน 1 
แหงและโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.จํานวน 6 แหง 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 100 ของ 
ศพด.จํานวน 4 
แหง นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 
จํานวน 1 แหง
และโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
จํานวน 6 แหง 

เด็กไดรับ
สารอาหาร
ครบถวน 
รางกายสมบูรณ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

20 อาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กไดรับ
สารอาหารครบถวนตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กนักเรยีนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 4 แหง  
โรงเรียนอนุบาล  
อบต.แมขาวตม จาํนวน 1 
แหง และโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.จํานวน 6 แหง 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ 100 ของ
ศพด.จํานวน 4 
แหง นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 
จํานวน 1 แหง
และโรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.จํานวน 
6 แหง 

เด็กไดรับ
สารอาหาร
ครบถวน 
รางกายสมบูรณ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



99 
 

แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณี
ทองถ่ิน  

เพ่ือจายเปนคาใชในจัด
กิจกรรมสงเสริมศาสนา
และสบืสานประเพณีของ
ทองถ่ิน  
 

-กิจกรรมสืบสานประเพณี
เขาพรรษา 
-กิจกรรมสืบสานประเพณีรด
นํ้าดําหัวผูสูงอายุวัน เน่ืองใน
วันสงกรานต 
-กิจกรรมนมสัการและสรงนํ้า
พระธาตุ  
-ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนกิจกรรม ไดสงเสรมิศาสนาและ
ประเพณีทองถ่ิน  

กองการ 
ศึกษาฯ และ

หนวย 
งานท่ี

เก่ียวของ 

2 โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบล ไดรับ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบลแมขาวตม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

รอยละ 80 ของ
กลุม 
เปาหมาย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ไดรบัการ
พัฒนาคุณธรรม 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนํ้าพระธาตุ
ดอยตุง 

เพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุง
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียวของจังหวัด
เชียงราย 

อบต.แมขาวตม ดําเนินการ
อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมสัการและ
สรงนํ้าพระธาตุดอยตุง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเงินท่ี
อุดหนุนฯ 

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงนํ้าพระธาตุดอยตุง
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ สําเร็จ
ลุลวงไปดวยด ี

กองการ 
ศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดัการแขงขัน
กีฬา ประจําป 
 

เพ่ือจัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาและการเขารวมการ
แขงขันกีฬาตางๆ เชน 
-กีฬาเยาวชน และประชาชน 
ระดับตําบลแมขาวตม 
-กีฬาผูสูงอายุในตําบลแม
ขาวตม 
- กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลฯ 
-ฯลฯ 

เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนในตําบล 
แมขาวตมพนักงานสวน
ตําบล ผูบริหารทองถ่ิน
ผูนําชุมชน ผูสูงอาย ุ
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย 

ประชาชนท่ีมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวที
ประชาคมหมูบาน/
ประชาคมตาํบล 
แมขาวตม 
 

เพ่ือจายคาใชจายใน
การจัดเวทีประชาคม
หมูบานประชาคม
ตําบลแมขาวตม 
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

การจัดเวทีประชาคม
หมูบานประชาคมตําบล
แมขาวตม 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครบ 23 หมูบาน ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทํา 

สํานักปลดั 

2 สงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 

สงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการหมูบานเพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ินแบบ
บูรณาการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครบ 23 หมูบาน การมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
ทองถ่ินครบทุกภาค
สวน 

สํานักปลดั 

3 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
อบต.แมขาวตม 

-เพ่ือจายคาใชจายใน
การ 
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
อบต.แมขาวตม ให
เยาวชน ผูนําชุมชน
กํานัน  ผูใหญบาน 
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวของ 

-การจัดประชุมประชาคม
หมูบาน/ประชาคมตําบล
แมขาวตมจดัเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
-การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

10,000 
 

10,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ครบ 23 หมูบาน ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน และจัด
กิจกรรมสนับสนุน การจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผูนํา
ชุมชน การสรางเครือขาย
องคกรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

สงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และจัดกิจกรรม
สนับสนุน การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผูนําชุมชน การสราง
เครือขายองคกรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนํา
ขอมูลมาจดัทําเปนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และจัด
กิจกรรมสนับสนุน  
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ผูนําชุมชน  
การสรางเครือขายองคกรชุมชน  
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 
เพ่ือนําขอมูลมาจดัทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ครบ 23 
หมูบาน 

การมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
ทองถ่ินครบทุกภาค
สวน 
-มีการพัฒนาผูนํา
ชุมชน 
-มีเครือขายองคกร
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

5 สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาต ิ

-เพ่ือสรางความรูรักสามัคคี
ของประชาชนในชุมน 
-เพ่ือสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกท่ีดีงาม 

-การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ใหกับ
ประชาชนในชุมชน 
-การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
-การจัดฝกอบรม ประชุม ช้ีแจงทําควานเขาใจ 
เพ่ือสรางทัศนคติและจติสํานึกในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จํานวน
รอยละ 
100 ของ
ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิด
ความรูรักสามคัคี
ของประชาชนใน
ชุน 
สรางทัศนคติและ
จิตสํานึกท่ีดีงาม 

สํานักปลดั 

6 การวางผังและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนการ
วางผังชุมชนการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูการ
จัดทําผังเมืองรวมชุมชน
งานอาคาร งานพัฒนา
สภาพแวดลอมและภมูิ
ทัศน 

เพ่ือการวางผังและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนการวาง
ผังชุมชนการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูการจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา
สภาพแวดลอมและภมูิทัศนให
เปนไปตามมาตรฐานการวาง
ผังเมือง 

 -การวางผังและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนการวางผังชุมชนการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร 
งานพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมทัิศนใหเปนไป
ตามมาตรฐานการวางผังเมือง และองคความรู
ดานการวางผังเมืองและดานชาง 
-การจัดทําแนวเขตการปกครองในพ้ืนท่ี  
อบต.แมขาวตม 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มี
มาตรฐาน
การวางผัง
เมือง 

อบต.แมขาวตม
สามารถรวมมือกับ
ชุมชนในการวาง
และจัดทําผังเมือง
รวมชุมชนในพ้ืนท่ี
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 

 



103 
 

แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพกิจกรรม  
5 ส. อบต.แมขาวตม 

คาใชจายในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกิจกรรม  
5 ส. อบต.แมขาวตม 

เพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรม  
5 ส. อบต.แมขาวตมใหกับ
ผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล  
อบต.แมขาวตม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
กิจกรรม 5 ส. 
อบต.แมขาวตม 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของ 
อบต.แมขาวตม 

จางองคกรหรือสถาบันท่ีเปน
กลางในการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 1 ครั้ง/ป ทราบระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ใหบริการ
สาธารณะของ
สวนงานภายใน 
องคการบริหาร
สวนตําบล       
แมขาวตม 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝกอบรมให
ความรูดานกฎหมาย 
 

เพ่ือเผยแพรความรูดาน
กฎหมาย พ.รบ.ขอมูล
ขาวสารฯและกฎหมาย
ทองถ่ิน กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบล 
แมขาวตม 

อบรมใหความรูดานกฎหมาย  
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย
ทองถ่ินกฎหมายอ่ืนและเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมและความ
โปรงใส แกผูบริหารบุคลากร 
จาหนาท่ีประชาชนในตําบลแม
ขาวตม จํานวน 23 หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 
150 คน 
 

ประชาชนมี
ความรู เขาใจสิทธิ
ตามกฎหมาย
ทองถ่ินของ 
พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ.02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดัการเลือกตั้ง  
 ทองถ่ิน 

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
การจัดการเลือกตั้ง การ
สงเสริมประชาสัมพันธ
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซอมฯ ในระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติ 
การทําประชาพิจารณ 
ประชามตติางๆ 

-การจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน
ตามกฎหมายกําหนด 
-การทําประชาพิจารณ 
ประชามตติางๆตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-การประชาสัมพันธการ
เลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
-การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ี
เก่ียวของในการจัดการ
เลือกตั้ง 
-คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการ
จัดการเลือกตั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 60 
ของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

สงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริยทรงเปน
ประมุข  

สํานักงาน
ปลัด 

 

5  วันทองถ่ินไทย เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดนิทรรศการวันทองถ่ิน
ไทย และกิจกรรมท่ี
เก่ียวของ 

การจัดนิทรรศการแสดงผล
งานและเขารวมกิจกรรมกับ
ทางอําเภอกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

พนักงานไดเขา
รวมกิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

สํานักงาน
ปลัด 

 

6 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง  
อบต.แมขาวตม 

เพ่ืออบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ราชการ  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง  

250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวม
อบรมมี
ความรู
เพ่ิมข้ึน 

ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
การจัดการท่ีด ี
 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับอําเภอ อําเภอเมือง
เชียงราย 

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีของ อปท.
พ.ศ.2560  

อุดหนุนเงินงบประมาณใหแก 
อปท.ท่ีเปนเจาภาพ หรือสวน
ราชการท่ีเปนท่ีตั้งของสถานท่ี
กลางจัดใหมีศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอําเภอเมืองเชียงราย 
มีการบริการใหคําปรึกษา 
ประสานงานชวยเหลือ
ประชาชน จัดใหมีเจาภาพท่ี
ดูแลศูนยฯ 

45,000 
 
 

45,000 
 
 

45,000 
 
 

45,000 
 
 

45,000 
 
 

ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
ระดับอําเภอ 
อําเภอเมือง
เชียงราย 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหกับศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
ระดับอําเภอ 
อําเภอเมือง
เชียงราย 

สํานักปลดั 

8 โครงการดําเนินการและ
สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของสวนราชการ
และองคกร จ.เชียงราย  

สงเสริมสนับสนุนการจัด
งานสําคัญเชน งานรัฐพิธี 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการจดั
งาน/กิจกรรมท่ีอําเภอจดัข้ึน
หรือสนับสนุนสวนราชการ 

50,000 50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

กิจกรรมของสวน
ราชการและ
องคกร  
จ.เชียงราย 
ประจําป 

เปนจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพดานการ
ทองเท่ียว 
ประชาชนมี
ความรูสึกผูกพัน 
ภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักปลดั 

9 โครงการสงเสริมคณุธรรม
และความโปรงใสใน
หนวยงาน 

เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด 
อบต.แมขาวตม มีคานิยม
ในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจรติ มีจิตสํานึก
ท่ีดี รับผิดชอบตอหนาท่ี 
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจาหนาท่ี
ของรัฐ 

ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาท่ี ของ อบต.แมขาวตม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรในสังกัด 
อบต.แมขาวตม 
รอยละ 80 มี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 

บุคลากรในสังกัด 
อบต.นําความรูไป
ใชในการปฏิบัติ
เจาหนาท่ี 

งานตรวจสอบ
ภายใน 
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แบบ ผ.02 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - งานบริหารงานคลัง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมใหความรู
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ตาม พรบ.จดัซื้อฯ 

เพ่ือใหความรูแก
คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจาง 

ฝกอบรมใหความรู
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ตาม พรบ.จดัซื้อฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 คณะกรรมการ
ตําบล 
แมขาวตม 

คณะกรรมการฯมี
ความรูดานการ
จัดซื้อจัดจางตาม 
พรบ.จัดซื้อฯ 

กองคลัง 
 

2 โครงการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสรางและภาษีปาย 

เพ่ือใหความรูแก
ประชาชน เจาหนาท่ี  
ผูบริหารฯ  
ส.อบต.แมขาวตม 

ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมเปาหมาย
เขารวมทุกกลุม 

ผูเขาอบรมไดรับ
ความรูเก่ียวกับ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง 

กองคลงั 
 

3 โครงการสํารวจท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง  

เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การจั ด เ ก็บภา ษี  ตาม 
พรบ. ท่ีดินและสิ่ งปลูก
สราง  พ.ศ.2562 

สํารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
23 หมูบาน ในเขตตําบล   
แมขาวตม รวมพ้ืนท่ี 102 
ตารางกิโลเมตร 

180,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พ้ืนตําบล 
แมขาวตม 
จํานวน 23 
หมูบาน 

สามารถนําผล
การสํารวจมา
ประเมินการ
จัดเก็บภาษี     
ตาม พรบ.ท่ีดิน
และสิ่งปลูกสราง  
พ.ศ.2562 

กองคลัง 

 


