
 แบบ ผ. ๐๒/๒

                                                                                                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                                                                                                                                                          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐) 

                                                                                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภยั และการค้า การลงทนุ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา ที่ ๑ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล. ขนานกว้าง ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนา กองช่าง

ซอย ๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต าบลสว่าง ความสะดวก และปลอดภยั ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗๐ ม. ที่มีการก่อสร้าง คมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผล อบจ.พะเยา

อารมณ์ เทศบาลเมืองดอกค าใต้  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผล หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒.ร้อยละ ความพึง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา ผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ ๒,๖๘๐ ตร.ม จุดพิกัด เริ่มต้น พอใจของประชาชน รวดเร็ว และปลอดภยั

รวดเร็ว E ๖๐๔๗๑๑ N ๒๑๑๙๘๖๙ 

สิ้นสุด E ๖๐๙๗๓๙ N ๒๑๑๙๕๕๘

2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล. ขนานกว้าง ๑๓,๖๐๙,๕๐๐ ๑๓,๖๐๙,๕๐๐ ๑๓,๖๐๙,๕๐๐ ๑๓,๖๐๙,๕๐๐ ๑๓,๖๐๙,๕๐๐ ๑.จ านวนถนนที่มี  ประชาชนมีถนนใช้ในการ อบต.ดอนศรีชุม

พร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบล า ความปลอดภยั 3.50 ม. ยาว 3,480 ม. การก่อสร้าง คมนาคมสัญจรไป-มา และ อ าเภอดอกค าใต้

เหมืองแก่เสาร์ หมู่ที่ ๔,๖ ต.ดอนศรีชุม  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่ง  หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ จังหวัดพะเย

เชื่อหมู่ ๑๑ ต.บา้นถ  า อ.ดอกค าใต้ พืชผลทางการเกษตรได้สะดวก อย่างไร สะดวกรวดเร็ว และ

จ.พะเยา และรวดเร็ว ปลอดภยั

                                                                                                                                                              ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



 แบบ ผ. ๐๒/๒

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนา กองช่าง

ประชาสุขสันต์ หมู่ที่ ๓ บา้นคลองประ ความสะดวก และปลอดภยั กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ที่มีการก่อสร้าง คมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผล อบจ.พะเยา

ปา เชื่อมหมู่ที่ ๒ บา้นร่องบวัลอย  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผล หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ๒.ร้อยละ ความพึง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ ผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ พอใจของประชาชน รวดเร็ว และปลอดภยั

จังหวัดพะเยา รวดเร็ว

๔ โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลทต์ิก  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ก่อสร้างถนน แอสฟัลทต์ิก ขนาดกว้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนา กองช่าง

(ถนน อปจ.)บา้นร่องบวัลอย หมู่ที่ ๒ ความสะดวก และปลอดภยั ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ที่มีการก่อสร้าง คมสัญจรไป-มา และขนส่งพืช อบจ.พะเยา

ซอย ๒ เชื่อม เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ๒.ร้อยละ ความพึง ผลทางการเกษตรได้อย่าง

หมู่ที่ ๑บา้นดอนเหล็ก ต.ดอนศรีชุม พอใจของประชาชน สะดวกรวดเร็ว และปลอด

อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา ภยั

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล. ขนาน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนที่มี  ประชาชนมีถนนใช้ในการ อบต.ดอนศรีชุม

บวกขมิ น หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม ความปลอดภยั กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๓ ม. การก่อสร้าง คมนาคมสัญจรไป-มา และ อ าเภอดอกค าใต้

 เชื่อม หมู่ ๖ ต.ดอนศรีชุม  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่งพืช หนา ๐.๑๕ ม. ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ จังหวัดพะเย

อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา ผลทางการเกษตรได้สะดวกและ อย่างไร สะดวกรวดเร็ว และ

รวดเร็ว ปลอดภยั

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาด  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนที่ ประชาชนมีถนนใช้ในการคม กองช่าง

แน่นเข้าสู่พื นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ความสะดวก และปลอดภยั กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. มีการก่อสร้าง นาคมสัญจรไป-มา และขนส่ง อบจ.พะเยา

ต.ดอนศรีชุม เชื่อม หมู่ที่ ๔ ต.  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่ง หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื นที่ไม่ ๒.ร้อยละ ความพึง พืชผลทางการเกษตรได้อย่าง

สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ น้อยก่วา ๘,๐๐๐ ตารางเมตร พอใจของประชาชน สะดวกรวดเร็ว และปลอดภยั

0 รวดเร็ว

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 แบบ ผ. ๐๒/๒

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน  -เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับ ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหนิคลุก ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน.  ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

หนิคลุก ถนนพื นที่การเกษตร ใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ที่มีการก่อสร้าง ในการคมนาคมสัญจรไป - มา 

(ถนนสายสันต้นเกลือ) หมู่ที่ ๔ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ๑,๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ๒.ความรวดเร็ว และขนย้ายผลผลิตทางการ

บา้นทุ่ง คิดเปน็ปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และสะดวกในการ เกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๔๐๕ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) สัญจรไปมา และปลอดภยั

8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก  -เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับ ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหนิคลุกบดอัด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน.  ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

บดอัดแน่น รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน พย. ใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ที่มีการก่อสร้าง ในการคมนาคมสัญจรไป - มา 

ถ๔๕-๐๐๖ สายเลียบล าเหมืองแก่เสาร์ และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ ๔,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ๒.เพ่ิมความรวดเร็ว และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บา้นทุ่ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บา้นทุ่งหลวง อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั และสะดวกในการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

พัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค า สัญจรไปมา ปลอดภยั

ใต้ จ.พะเยา

9 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน  -เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับ ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหนิคลุก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน.  ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

หนิคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ ใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ที่มีการก่อสร้าง ในการคมนาคมสัญจรไป - มา 

(ถนนสายสันเก้าตุ้ม) หมู่ที่ ๔ และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ ๑,๘๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ๒.เพ่ิมความรวดเร็ว และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั และสะดวกในการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

สัญจรไปมา ปลอดภยั

10 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน  -เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับ ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหนิคลุก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน.  ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

หนิคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ ใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ที่มีการก่อสร้าง ในการคมนาคมสัญจรไป - มา 

สายเลียบล าเหมืองขมุ หมู่ที่ ๔ และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ๒.เพ่ิมความรวดเร็ว และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั และสะดวกในการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

สัญจรไปมา ปลอดภยั

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 แบบ ผ. ๐๒/๒

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างพนัง คสล. ปอ้ง เพ่ือใหส้ามารถปอ้งกันการพังทลาย ก่อสร้างพนัง คสล. สูง ๒.๕๐ ม. ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 350,000 ๑.จ านวนพนัง ที่มี สามารถปอ้งกันการพังทลาย กองช่าง

กันตลิ่ง ล าเหมืองสาธารณะ ของตลิ่งล าเหมือง ยาว ๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. การก่อสร้าง ของตลิ่งล าเหมืองได้

ประโยชน์(ล าเหมืองแก่เสาร)์ จ านวน  ๑ แหง่ ๒.ปญัหาการพัง

ทลายในพื นที่ลดลง

12 โครงการปรับปรุงทอ่ระบายน  า   - เพ่ือใหม้ีระบบระบายน  าที่ดี วางทอ่ระบายน  า คสล. ขนาดเส้นผ่า ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๑.จ านวนทอ่ระบายน  า  สามารถแก้ไขปญัหาน  าทว่มได้ กองช่าง

ดอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ ๒ ช่อง  ถูกสุขลักษณะและสามารถแก้ไข ศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. แบบ ๒ ช่องทาง ที่มีการวางทอ่ อย่างดีและชุมชนมีระบบการระ

ทาง) ล าเหมืองสาธารณประโยชน์ ปญัหาน  าทว่ม พร้อมเสริมผนัง คสล. ขนาดกว้าง ๒.ปญัหาน  าทว่มขัง บายน  าที่ดี

(ล าเหมืองสันเก๊าตุ้ม) เฉลี่ย ๔.๖๐ ม.ยาวเฉลี่ยตามแนวทอ่ ในพื นที่ลดลง

๕.๐๐ ม. จ านวน ๒ จุด   

13 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก  -เพ่ือใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับ ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหนิคลุกบดอัด ๔,๗๑๘,๙๐๐ ๔,๗๑๘,๙๐๐ ๑.จ านวนถนน.  ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ กองช่าง

บดอัดแน่น รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน พย. ใช้ในการคมนาคมสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔,๑๐๐ ม. ที่มีการปรับปรุง ในการคมนาคมสัญจรไป - มา 

ถ๔๕-๐๐๖ สายเลียบล าเหมืองแก่เสาร์ และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือคิดเปน็ปริ ๒.เพ่ิมความรวดเร็ว และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บา้นทุ่ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บา้นทุ่งหลวง อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั มาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ และสะดวกในการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

พัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค า ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีพื น สัญจรไปมา ปลอดภยั

ใต้ จ.พะเยา ที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

14 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐,๘๓๖,๒๐๐ ๑๐,๘๓๖,๒๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนา กองช่าง

เหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน พย.ถ ๔๕- ความสะดวก และปลอดภยั กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หนา ที่มีการซ่อมสร้าง คมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผล อบจ.พะเยา

๐๐๑ สายบา้นทุ่ง - บา้นดอนศรีชุม บา้น  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผล ๐.๑๕ ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๒.ร้อยละ ความพึง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ทุ่ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บา้นทุ่งหลวงพัฒนา ผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พอใจของประชาชน รวดเร็ว และปลอดภยั

หมู่ที่ ๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกดค าใต้ รวดเร็ว

จ.พะเยา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 แบบ ผ. ๐๒/๒

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล. ขนานกว้าง ๒,๐๘๑,๙๐๐ ๒,๐๘๑,๙๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนา กองช่าง

เหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน พย.ถ๔๕ - ความสะดวก และปลอดภยั ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. ที่มีการก่อสร้าง คมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผล อบจ.พะเยา

๐๑๑ สายร่องบวัลอย ซอย ๔ ถึงสาย  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผล หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒.ร้อยละ ความพึง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

โรงพยาบาลดอกค าใต้ - บา้นดอนเหล็ก ผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ ๓,๕๒๐ ตร.ม พอใจของประชาชน รวดเร็ว และปลอดภยั

บา้นร่องบวัลอย หมู่ที่ ๒ ต.ดอนศรีชุม

อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา

16 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอน  - เพ่ือใหก้ารสัญจรของประชาชนมี ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ๑๐,๘๓๖,๒๐๐ ๑๐,๘๓๖,๒๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล. ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนา กองช่าง

กรีต รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน พย.ถ ๔๕- ความสะดวก และปลอดภยั ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. ที่มีการซ่อมสร้าง คมสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผล อบจ.พะเยา

เ๐๐๑ สายบา้นทุ่ง - บา้นดอนศรีชุม  - เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผล หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ๒.ร้อยละ ความพึง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

พร้อมรางระบายน  า บา้นทุ่ง หมู่ที่ ๔ ผลิตทางการเกษตรได้สะดวก และ ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พอใจของประชาชน รวดเร็ว และปลอดภยั

เชื่อม บา้นทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ รวดเร็ว

ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกดค าใต้ จ.พะเยา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 แบบ ผ. ๐๒/๒

  ๑.๒ แผนงานการเกษตร

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างผนังคสล. ปอ้งกัน เพ่ือเปน็การปอ้งกันมิใหต้ลิ่งและ ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผนัง คสล.ที่มีการ สามารถลดปญัหาการพัง

ตลิ่งพัง ล าน  าร่องบวัลอยหมู่ที่ ๒ ถนนสายเรียบล าน  าทั งสองข้าง ยาว ๕๐ เมตร (สองข้างล าน  าข้าง ก่อสร้าง ทลายของตลิ่งสองข้างล าน  า

เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต.ดอนศรีชุม เกิดการพังทลาย ละ ๒๕ เมตร) ช่วงระหว่างจุดพิกัด ร่องบวัลอย การระบายน  าเปน็

 อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา  Longitude ๙๙.๙๙๒๒๙ ไปด้วยความสะดวก ประชาชน

และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้  Latitude ๑๙.๑๖๕๖๑ สามารถสัญจรไป – มาได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั

2 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต  - เพ่ือพัฒนาแหล่งน  าและบริหารจัด ก่อสร้างดาดคอนกรีต ขนาด ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนดาดที่มี ลดปญัหาเก่ียวกับน  าใช้ในการ อบต.ดอนศรีชุม

ล าเหมืองขมุ ต.ดอนศรีชุม การน  าเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการใช้ใน กว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. การก่อสร้าง  เกษตร อ าเภอดอกค าใต้

การเกษตร จังหวัดพะเย

3 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต  - เพ่ือพัฒนาแหล่งน  าและบริหารจัด ก่อสร้างดาดคอนกรีต ขนาด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนดาดที่มี ลดปญัหาเก่ียวกับน  าใช้ในการ อบต.ดอนศรีชุม

ล าเหมืองพญาอินทร์ ต.ดอนศรีชุม การน  าเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการใช้ใน กว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. การก่อสร้าง  เกษตร อ าเภอดอกค าใต้

การเกษตร จังหวัดพะเย

4 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยม ๒  - เพ่ือใหชุ้มชนมีระบบระบายน  าที่ ก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยม ๒ ช่องทาง ๗๐๐,๐๐๐ 700,000 700,000 700,000 ๗๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนทอ่ลอด สามารถระบายน  าเปน็อย่างดี กองช่าง

ช่องทาง ล าเหมืองสันเก้าตุ้ม ถูกสุขลักษณะและสามารถแก้ไข จ านวน  ๑ แหง่ เหลี่ยมที่มีการก่อ และแก้ไขปญัหาน  าทว่มได้

ปญัหาน  าทว่ม สร้าง

   

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 แบบ ผ. ๐๒/๒

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง เพ่ือเปน็การยกระดับน้ าเพ่ือท าการ ขุดลอกล าเหมืองแก่เพชร ยาว ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนปริมาณ ประชาชน ต.ดอนศรีชุม และ  ส่วนโยธา

น  าธรรมชาติ(ขุดลอกล าเหมืองแก่เพชร) เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บ ๑,๕๐๐ เมตร จุดพิกัด เริ่มต้น น  าที่สามารถกักเก็บ ต.สันโค้ง มีน  าเพ่ือท าการเพาะ อบจ.พะเยา

หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม หมู่ที่ ๔ น้ าไว้ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค E ๖๐๗๗๙๕ N ๒๑๒๐๗๗๐ ได้เพ่ิมขึ น ปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บ

ต. สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง  สิ นสุด E ๖๐๗๙๙๐ ๒.ร้อยละ ความพึง น  าไว้ใช้ส าหรับการอุปโภค

N ๒๑๑๙๓๐๓ พอใจของประชาชน บริโภคและการเพาะปลูกใน

ช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ

6 โครงการพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการ เพ่ือเปดิช่องทางระบายน  าใหส้ะดวก ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัว U ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนปริมาณ สามารถลดปญัหาการพังทลาย อบต.ดอนศรีชุม

อนุรักษ์ดินและน  า(ระบบส่งน  ารูปตัว U เพ่ือเปน็การลดการพังทลายของดิน ยาว ๓,๐๐๐ เมตร จุดพิกัด น  าที่สามารถกักเก็บ ของตลิ่งสองข้างล าเหมือง ประ อ าเภอดอกค าใต้

ล าเหมืองทา้วสาร) หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมูที่ ทั ง ๒ ข้างล าเหมือง Longitude ๑๐๐.๐๑๘๕๐ ได้เพ่ิมขึ น ชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน  าใช้เพ่ือ จังหวัดพะเย

๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา เพ่ือใช้เปน็ระบบส่งน  าเข้าสู่พื นที่ Latitude ๑๙.๑๔๑๓๓ ๒.ร้อยละ ความพึง การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และ หน่วยงานอ่ืนๆ

การเกษตร พอใจของประชาชน กักเก็บน  าไว้ใช้ส าหรับการ

อุปโภคบริโภค และการเพาะ

ปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย  - เพ่ือพัฒนาแหล่งน  าและบริหาร ปรับปรุงซ่อมแซมฝายพญาปวง หมู่ที่ ๖ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนปริมาณน  าที่ ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการเพาะ  อบต.ดอนศรีชุม

พญาปวง หมู่ที่ ๖ บา้นทุ่งหลวง จัดการน  าเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการใช้ บา้นทุ่งหลวงพัฒนา ต.ดอนศรีชุม กักเก็บเพ่ิมขึ น ปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บ อ าเภอดอกค าใต้

พัฒนา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ ในการเกษตร พื นที่ได้รับประโยชน์ น  าไว้ใช้ส าหรับการอุปโภค จังหวัดพะเย

จ.พะเยา เพ่ิมขึ น บริโภคและการเพาะปลูกใน หน่วยงานอ่ืนๆ

   

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 แบบ ผ. ๐๒/๒

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้างรางส่งน  า คสล.สาย เพ่ือเปดิช่องทางระบายน  าใหส้ะดวก ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัว U ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนปริมาณ สามารถลดปญัหาการพังทลาย อบต.ดอนศรีชุม

ล าเหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๖ เชื่อม เพ่ือเปน็การลดการพังทลายของดิน ยาว ๓,๐๐๐ เมตร จุดพิกัด น  าที่สามารถกักเก็บ ของตลิ่งสองข้างล าเหมือง ประ อ าเภอดอกค าใต้

หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ ทั ง ๒ ข้างล าเหมือง Longitude ๑๐๐.๐๑๘๕๐ ได้เพ่ิมขึ น ชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน  าใช้เพ่ือ จังหวัดพะเย

จ.พะเยา เพ่ือใช้เปน็ระบบส่งน  าเข้าสู่พื นที่ Latitude ๑๙.๑๔๑๓๓ ๒.ร้อยละ ความพึง การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และ หน่วยงานอ่ืนๆ

การเกษตร พอใจของประชาชน กักเก็บน  าไว้ใช้ส าหรับการ

อุปโภคบริโภค และการเพาะ

ปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ

9 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง เพ่ือเปน็การยกระดับน  าเพ่ือท าการ ขุดลอกล าเหมืองแก่เสาร์ ยาว ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนปริมาณ ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน  าใช้  อบต.ดอนศรีชุม

น  าธรรมชาติ ขุดลอกล าเหมืองแก่เสาร์ เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บ ๓,๐๐๐ เมตร น  าที่สามารถกักเก็บ เพ่ือท าการเพาะปลูกในช่วง อ าเภอดอกค าใต้

หมู่ที่ ๔,๖ ต.ดอนดอนศรีชุม เชื่อม น  าไว้ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค ได้เพ่ิมขึ น ฤดูฝน และกักเก็บน  าไว้ใช้ จังหวัดพะเย

หมู่ที่ ๑๑ ต. บา้นถ  า อ.ดอกค าใต้ และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ๒.ร้อยละ ความพึง ส าหรับการอุปโภคบริโภคและ หน่วยงานอ่ืนๆ

จ.พะเยา พอใจของประชาชน การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง

อย่างเพียงพอ

10 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง เพ่ือเปน็การยกระดับน  าเพ่ือท าการ ขุดลอกล าเหมืองร่องสะเด็ด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนปริมาณ ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน  าใช้  อบต.ดอนศรีชุม

น  าธรรมชาติ ขุดลอกล าเหมืองร่องสะ เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บ ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร น  าที่สามารถกักเก็บ เพ่ือท าการเพาะปลูกในช่วง อ าเภอดอกค าใต้

เด็ด (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม น  าไว้ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค ได้เพ่ิมขึ น ฤดูฝน และกักเก็บน  าไว้ใช้ จังหวัดพะเย

อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา และการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ๒.ร้อยละ ความพึง ส าหรับการอุปโภคบริโภคและ หน่วยงานอ่ืนๆ

พอใจของประชาชน การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง

อย่างเพียงพอ
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 แบบ ผ. ๐๒/๒  

ตัวชี วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง เพ่ือเปน็การยกระดับน  าเพ่ือท าการ ขุดลอกล าเหมืองร่องสะเด็ด  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนปริมาณน  า ประชาชน ต.ดอนศรีชุม มีน  าใช้  อบต.ดอนศรีชุม
น  าธรรมชาติ ขุดลอกล าเหมืองร่องสะ เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน  า ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ที่สามารถกักเก็บได้ เพ่ือท าการเพาะปลูกในช่วง อ าเภอดอกค าใต้
เด็ด(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม ไว้ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค และการ เพ่ิมขึ น ฤดูฝน และกักเก็บน  าไว้ใช้ จังหวัดพะเย
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ๒.ร้อยละ ความพึง ส าหรับการอุปโภคบริโภคและ หน่วยงานอ่ืนๆ

พอใจของประชาชน การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ

12 โครงการก่อสร้างรางส่งน  ารูปตัว วี (V)  - เพ่ือพัฒนาแหล่งน  าและบริหารจัด ก่อสร้างรางส่งน  ารูปตังวี ขนาดปาก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนประชาชน ประชาชนมีความเข้าใจแนวคิด ส านักปลัด
จากล าเหมืองชลประทานอ้างเก็บน  า การน  าเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการใช้ในการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ที่ร่วมโครงการ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
แม่ต  า มาลงที่ล าน  าร่องช้างตรงจุดที่ เกษตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๒.ร้อยละ ความพึง เศรษฐกิจพอเพียง
ฝายแก่เสาร์  - เพ่ือแก้ไขปญัหาเก่ียวกับน  าใน พอใจของประชาชน ประชาชนสามารถลดรายจ่ายใน

ในพื นที่ อบต.ดอนศรีชุม ที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือนลงได้
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