
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
((พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๙๕๘๒  
โทรสาร ๐ ๕๓๗๐ ๙๕๘๒ 

 
 
 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม ๕ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 8,000,000 17 8,000,000 17 8,000,000 17 8,000,000 17 8,000,000 85 40,000,000 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

220 452,244,800 220 452,244,800 220 452,244,800 220  452,244,800 220 452,244,800 1,096 2,261,224,800 

รวม 237 460,244,800 237 460,244,800 237 460,244,800 237 460,244,800 237 460,244,800 1,181 2,301,224,000 
2) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

17 4,485,000 17 4,485,000 17 4,485,000 17 4,485,000 17 4,485,000 85 22,425,000 

รวม 17 4,485,000 17 4,485,000 17 4,485,000 17 4,485,000 17 4,485,000 85 22,425,000 
3) ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.1 แผนงาน การศึกษา 76 36,164,260 76 36,164,260 76 36,164,260 76 36,164,260 76 36,164,260 380 180,821,300 
3.2 แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

29 3,130,000 29 3,130,000 29 3,130,000 29 3,130,000 29 3,130,000 145 15,650,000 

รวม 105 39,294,260 105 39,294,260 105 39,294,260 105 39,294,260 105 39,294,260 525 196,471,300 
๔) ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงาน สาธารณสุข 22 13,750,000 22 13,750,000 22 13,750,000 22 13,750,000 22 13,750,000 110 68,750,000 
4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

13 3,690,000 13 3,690,000 13 3,690,000 13 3,690,000 13 3,690,000 65 18,450,000 

4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

24 9,615,000 24 9,615,000 24 9,615,000 24 9,615,000 24 9,615,000 120 48,075,000 

 
 
 

  แบบ ผ.01 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม ๕ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

4.4. แผนงาน งบกลาง 6 19,047,200 6 19,047,200 6 19,047,200 6 19,047,200 6 19,047,200 30 95,236,000 
4.5 แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน 

20 1,310,000 20 1,310,000 20 1,310,000 20 1,310,000 20 1,310,000 100 6,550,000 

รวม 85 47,412,200 85 47,412,200 85 47,412,200 85 47,412,200 85 47,412,200 425 47,412,200 
๕) ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 41 13,180,000 41 13,180,000 41 13,180,000 41 13,180,000 41 13,180,000 205 65,900,000 
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน 

8 1,270,000 8 1,270,000 8 1,270,000 8 1,270,000 8 1,270,000 40 6,350,000 

รวม 49 14,450,000 49 14,450,000 49 14,450,000 49 14,450,000 49 14,450,000 245 6,415,900 
๖) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 33 17,637,000 33 17,637,000 33 17,637,000 33 17,637,000 33 17,637,000 165 61,785,000 

รวม 33 17,637,000 33 17,637,000 33 17,637,000 33 17,637,000 33 17,637,000 165 61,785,000 
รวมทั้งสิ้น 526 583,523,260 526 583,523,260 526 583,523,260 526 583,523,260 526 583,523,260 2,626 2,917,616,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ.01 



 

 
 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม ๕ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 10,630,000 15 10,630,000 15 10,630,000 15 10,630,000 15 10,630,000 75 53,150,000 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 94  99,933,700 94 99,933,700 94 99,933,700 94 99,933,700 94 99,933,700 470 499,668,500 

รวม 109 110,563,700 109 110,563,700 109 110,563,700 109 110,563,700 109 110,563,700 545 552,818,500 
2) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 50 6,600,000 

รวม 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 50 6,600,000 
3) ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

18 350,000 18 350,000 18 350,000 18 350,000 18 350,000 90 1,750,000 

รวม 18 350,000 18 350,000 18 350,000 18 350,000 18 350,000 90 1,750,000 
๔) ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงาน สาธารณสุข 16 335,000 16 335,000 16 335,000 16 335,000 16 335,000 80 1,675,000 
4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 29 1,250,000 29 1,250,000 29 1,250,000 29 1,250,000 29 1,250,000 145 6,250,000 
4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

25 805,000 25 805,000 25 805,000 25 805,000 25 805,000 125 4,025,000 

4.5 แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน 

12 500,000 12 500,000 12 500,000 12 500,000 12 500,000 60 2,500,000 

รวม 82 2,890,000 82 2,890,000 82 2,890,000 82 2,890,000 82 2,890,000 410 14,450,000 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม ๕ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 61 22,068,000 61 22,068,000 61 22,068,000 61 22,068,000 61 22,068,000 305 110,340,000 

รวม 61 22,068,000 61 22,068,000 61 22,068,000 61 22,068,000 61 22,068,000 305 110,340,000 
๖) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 29 4,930,000 29 4,930,000 29 4,930,000 29 4,930,000 29 4,930,000 145 24,650,000 

รวม 29 4,930,000 29 4,930,000 29 4,930,000 29 4,930,000 29 4,930,000 145 24,650,000 
รวมทั้งสิ้น 309 142,121,700 309 142,121,700 309 142,121,700 309 142,121,700 309 142,121,700 1,545 710,608,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 หมู่ที่ 1 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
 

ประชาชนได้รับแสง
สว่าง 

จํานวน ๑ ซอย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

2 หมู่ที่ 2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับแสง
สว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับแสงสว่าง 

กองช่าง 

3 หมู่ที่ 3 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับแสง
สว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับแสงสว่าง 

กองช่าง 

4 หมู่ที่ 3 โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
หน้าวิทยาลัยอาชีวแม่สาย 

ประชาชนได้รับแสง
สว่าง 
 

จํานวน ๑ แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 หมู่ที่ 4 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

กองช่าง 

6 หมู่ที่ 5 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

กองช่าง 

7 หมู่ที่ 6 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

กองช่าง 

8 หมู่ที่ 6 
โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนได้
ใช้น้ําประปาทุก
ครัวเรือน 

ขยายท่อ ขนาด ๓ นิ้ว 
ระยะ ๒๐๐ เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 หมู่ที่ 7 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

กองช่าง 

10 หมู่ที่ 8 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

กองช่าง 

11 หมู่ที่ 9 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

กองช่าง 

12 หมู่ที่ 9 
โครงการขยายท่อ
น้ําประปาหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนได้
ใช้น้ําประปาทุก
ครัวเรือน 

ขยายท่อ ขนาด ๒ นิ้ว 
ระยะ ๘๐๐ เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 หมู่ที่ 10 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน  
(โซล่าเซลล์) ๑๐ ชุด 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

ติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน  
(โซล่าเซลล์) ๑๐ ชุด 

กองช่าง 

14 หมู่ที่ 11 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับแสง
สว่าง 

กองช่าง 

15 หมู่ที่ 12 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่าง 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับแสง
สว่าง 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อขยายท่อส่ง
ประปา 

จํานวน 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ําดื่มน้ํา
ใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
1 โครงการก่อสร้างถนน 

ค.ศ.ล.  ซอยบ้าน
จัดสรรแม่จันทรา 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สัญจรไปมาสะดวก 

จํานวน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนในการสัญจร
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ศ.ล.  ซอย ปันแดง 
ถึงรีสอร์ทบ้านถ้ําฮิลล์ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สัญจรไปมาสะดวก 

จํานวน 1 สาย  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนในการสัญจร
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการขยาย ผิว
จราจร ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สัญจรไปมาสะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนในการสัญจร
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ลําเหมืองบ้าน
พ่อหลวงทองคํา 
เชื่อมหมู่ที่ ๑ ถึง    
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ํา แก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และการสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

จํานวน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนในการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสร้างราง
ระบายน้ําแบบมีฝา
ปิดภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ํา แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง  

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู 
ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

การก่อสร้างราง
ระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานจํานวน ๑ 
แห่ง ขนาดความกว้าง 
๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๒ 
เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีรางระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน 
จํานวน ๑ แห่ง 

๑. มีกา
ดําเนินการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา          
๒. ทําให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน 

จํานวน ๑ หลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน
จํานวน ๑ 
หลัง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
หลังเก่า (ปากซอย ๒) 

เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารหลัง
เก่า (ปากซอย ๒) 

จํานวน ๑ หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน
จํานวน ๑ 
หลัง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๒ 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน ๑ สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาประจําหมู่บ้าน 
ม.๑ 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีลานกีฬา
หมู่บ้าน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

กอง
การศักษา /
กองช่าง 

 หมู่ที่ 2           
13 โครงการวางท่อ

ระบายน้ํา เพื่อขยาย
ผิวถนน (ช่วงบ้านพ่อ
หลวงพรหมมินทร์) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่สัญจรไปมา
สะดวก 

ขนาดท่อ ค.ส.ล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๘๐ เมตร จํานวน 
๑๓๗ ท่อน และบ่อพัก
น้ํา ๑๕ จุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา 
จํานวน ๑ 
เส้นทาง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนใน
การสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําขยายผิว
จราจร ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับ
สะดวก 

จํานวน ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างรั้ว
สุสาน บ้านดง 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินสาธารณะ
ประโยชน์ในสุสาน 

จํานวน ๑ แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

มีการก่อสร้างรั้ว
สุสานบ้านดง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรั้ว 
ศูนย์เรียนรู้บ้านดง 

เพื่อป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินสาธารณะ
ประโยชน์ในศูนย์
เรียนรู้ 

จํานวน ๑ แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 100,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

มีการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์การเรียนรู้
บ้านดง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 3           
17 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําแบบมีบ่อ
พัก คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน ๑ แห่ง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

เพื่อกระจายข่าวสาร จํานวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ
ดําเนินการ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรจากปากทาง
สามล้อถึงวัดถ้ําปลา 

เพื่อการสัญจรไปมามี
ความสะดวก ลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จํานวน ๑ สาย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ๑ 
(ทางเข้าวัดมงคล
ธรรมกายาราม) 

เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย ๑ (ทางเข้าวัด
มงคลธรรมกายาราม) 
และ แก้ไขความ
เดือดร้อนของราษฎร 

การดําเนินการที่ได้
มาตรฐาน จํานวน ๑ 
เส้นทาง พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๒,๐๘๔  
ตร.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ซอย ๑ 
จํานวน ๑ 
เส้นทาง 

การ
ดําเนินการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ๕ 
และทําให้
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรจากปากหน้า
ด่านตรวจถึงวัดถ้ําเสา
หิน 

เพื่อการสัญจรไปมามี
ความสะดวก ลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จํานวน ๑ สาย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนน 
(ซอยข้างโรงเรียนถ้ํา
ปลา เชื่อม หมู่ ๓ และ 
หมู่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับ
สะดวก 

จํานวน ๑ สาย 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4           
24 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการวางท่อระบาย
น้ําขยายผิวจราจร 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับ
สะดวก 

จํานวน ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างลาน
เดินสุขภาพและราวกัน
ตก 

มีการนวดฝ่าเท้าผ่อน
คลายประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี 

จํานวน 1 แห่ง 200,000 200,000 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ มีลานเดิน
สุขภาพ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการลานใจวัยรุ่น
เยาวชน หมู่12 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ออกกําลังกาย 

เยาวชนหมู่ 12 มีการ
ร่วมกลุ่มออกกําลัง
กาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาประจําตําบล 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา มีลานกีฬาตําบล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
สุขภาพดี 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5           
29 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เลียบไร่ทดลองและ
ทําท่อเหลี่ยม  

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไป-มาได้รับ
ความสะดวก  

จํานวน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 
ซอยบ้านเผ่าพันธุ์ 
สุวรรณรักษ์ 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 
ซอย 2,3,4 และถนน
สายหลักทั้ง 2 ฝั่ง 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 4 สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

33 โครงการวางท่อระบาย
น้ําหน้าบ้านดวงเพ็ญ  

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 6           
34 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําแบบมีฝาบิด 
หน้า รพสต.   

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

36 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บริเวณที่นา นายทวี 
พรมมินทร์   

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

37 โครงการวางท่อระบาย
น้ําบริเวณที่นา นาย
ประทีป    ซาวคําเขตร   

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการซ่อมแซม
อาคารประจําหมู่บ้าน 

เพื่อดําเนินการ
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ 

จํานวน ๑ หลัง 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

จํานวน ๑ หลัง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7           
40 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ภายใน
สุสาน  

เพื่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

จํานวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําแบบมีฝาปิด
สายหลักทั้งสองฝั่ง 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

43 โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมบ่อพัก ซอย
หลังโรงเรียนบ้านถ้ํา
ปลา เชื่อม หมู่ 7 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 8           
44 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์(ใจบ้าน)  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมของ
ชุมชน 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
อาคาร ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน
จํานวน ๑แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
(ศูนย์ อปพร.) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (ศูนย์ อป
พร.) ใช้ในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๖ เมตร สูง ๒.๕ 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐานจํานวน 
๑แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองชา่ง 

57 โครงการวางท่อประปา 
(PVC) ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการบริการ
น้ําประปา 

จํานวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมถนน 
คอนกรีต ซอย ๓ 

เพื่อดําเนินการซ่อมแซม
ถนน คอนกรีต ซอย ๓ 
อันเป็นการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

การดําเนินการที่ได้
มาตรฐาน ซ่อมแซม
ถนน คอนกรีต ซอย ๓ 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๑๓ เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการซ่อมแซม
ถนน คอนกรีต 
ซอย ๓ และ
ประชาชนในพื้นที่ 
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินการ  

มีการดําเนินการ
ซ่อมแซมถนน 
คอนกรีต ซอย ๓ 
และประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

49 โครงการเจาะบาดาล 
ระบบปีโป้ ๑๕ คิว 
แบบกรมอนามัย  

เพื่อเจาะบาดาล จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมฝาปิด ซอย ๓ 
เชื่อม ซอย ๔ 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ําและ
แก้ปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการวางท่อระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน จํานวน 
๑ แห่ง 

๑. มีกาดําเนินการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา   ๒. ทําให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหลังคา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน (จากหลังคา
กระเบื้องเป็นเมทัลชีท) 

เพื่อดําเนินการ
แก้ปัญหาน้ํารั่วซึม 

มีการดําเนินการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง
หลังคาอาคาร
เอนกประสงค์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ําในสุสาน 

ปรับปรุงห้องน้ํา จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตามถนนสายหลัก
และตามซอยบ้าน 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขต
รับผิดชอบ 

เขตรับผิดชอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา แบบมีฝาปิด ศพด. 
ถึงปากทาง ซอย ๘ 

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไป-มาได้รับ
ความสะดวก  

จํานวน ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

55 โครงการถนนเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อปรับปรุงเสริม
ไหล่ทาง สร้างความ
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ และมี
อุปกรณ์สําหรับออก
กําลังกายแต่ละจุด 

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงและ
ประชาชนได้ใช้สถานที่
ในการออกกําลังกาย 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการขยายเสริมไหล่
ทางที่ได้มาตรฐาน
และมีอุปกรณ์ตาม
จุดต่างๆ 

ประชาชนได้ใช้
สถานที่สําหรับทํา
กิจกรรมกลางแจ้ง 
เพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

56 โครงการวางท่อระบาย
น้ําถมดินปรับเรียบ 
ซอย ๓ 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ําและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก. ๐.๖๐ เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐาน จํานวน ๑ 
แห่ง 

รองรับการระบายน้ํา
ได้ดี ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา แบบมีฝาปิด 
ซอย ๒ พร้อมบ่อพัก 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ําและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก. ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๖๒ เมตร ยาวไม่
เกิน ๒๓๐ เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีทรางระบายน้ําที่
ได้มาตรฐาน จํานวน 
๑ แห่ง 

มีการดําเนินการสร้าง
รางระบายน้ําและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน (ด้าน
ทิศตะวันตก) 

เพื่อใช้ในทํากิจกรรม
ต่างๆภายในหมู่บ้าน 

จํานวน ๑ หลัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 โครงการขุดบ่อน้ํา
ธรรมชาติ  

เพื่อหาแหล่งน้ําใช้
ในช่วงน้ําแล้ง 

ขุดบ่อน้ําจํานวน ๓ 
บ่อ ศก. ๑ เมตร ลึก 
๘ เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การดําเนินการ
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 10           
60 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

61 โครงการทําฝาปิดราง
ระบายน้ําบริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้านถึง
โรงเรียนผาฮี้ 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหลังบ้านนาย
จําลอง 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ําและ
แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง 

จํานวน 1 แห่ง 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําทางไป
โรงเรียน 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ําและ
แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหลังบ้าน     
นายสรพงษ์ 

เพื่อรองรับการ
ระบายน้ําและ
แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง 

จํานวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างจุดชม
วิว ๓ ประเทศ 

เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวที่มีการ
ขยายตัว 

ก่อสร้างจุดชมวิว 
จํานวน 1 แห่ง กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๕ เมตร 
สูง ๓ เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

นักท่องเที่ยวมี
จํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น เดินทางได้
สะดวก ปลอดภัย  

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างราว
กันตก 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างราวกั้น เริ่มต้น
จาก หมู่ ๑๐ ถึง หมู่ 
๑๑ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ความปลอดภัยใน
การสัญจร ลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะ 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ รองรับ
จํานวนนักท่องเที่ยว 

จํานวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

สามารถรองรับ
จํานวน
นักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน 

เพื่อปรับภูมิทัศน์และ
สร้างจุดท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ให้กับ
นักท่องเที่ยว 

จํานวน 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

นักท่องเที่ยวมี
จํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น   

กองช่าง 

 หมู่ที่ 11           
69 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน ปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่สัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนใน
การสัญจรอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้าง ศาลา
ป่าสุสาน 

เพื่อก่อสร้างศาลาป่า
สุสาน 

จํานวน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการติดตั้งเสียง
ตามสาย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

จํานวน ๑ แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เสียงตามสายมี
ความชัดเจน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างบ่อพัก
น้ํา 

เพื่อก่อสร้างบ่อพักน้ํา จํานวน ๑ แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

73 โครงการวางท่อประปา
ภูเขา 

เพื่อบริการประชาชน จํานวน ๑ แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

74 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา 

เพื่อรองรับการสัญจร
ไปมาที่มีความสะดวก 

จํานวน ๑ แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.แบบฝาปิด ซอย 
5 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง จํานวน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา
จํานวน 1 สาย 

การระบายน้ํามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้าบ้านนาย
พิชิต 

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

จํานวน ๑ หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการซ่อมอาคาร
เอนกประสงค์และโรง
ครัวแม่บ้านประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์และโรง
ครัวแม่บ้านประจํา
หมู่บ้าน 

จํานวน ๒ หลัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตหลังอาคาร
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
หลังอาคาร
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน 

จํานวน ๑ แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

80 โครงการขุดบ่อน้ํา
ธรรมชาติ  

เพื่อหาแหล่งน้ําใช้
ในช่วงน้ําแล้ง 

ขุดบ่อน้ําจํานวน ๑ 
บ่อ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การดําเนินการ
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างราว
กันตก 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ก่อสร้างราวกั้น 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ความปลอดภัย
ในการสัญจร 
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 12           
82 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

การสัญจรไปมา
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

การสัญจร 
คมนาคม มีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน
ลอดใต้สะพาน ม.12 
เชื่อม ม.1  

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไป-มาได้รับ
ความสะดวก  

จํานวน 1 สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

84 โครงการต่อเติมโรงครัว 
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อดําเนินการขยาย
และต่อเติมพื้นที่โรง
ครัว หมู่ที่ ๑๒ ให้ใช้
งานได้สะดวกมากขึ้น 

การดําเนินการที่ได้
มาตรฐาน ๑ หลัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

มีดําเนินการขยาย
และต่อเติมพื้นที่
โรงครัว หมู่ที่ ๑๒ 
ให้ใช้งานได้
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมแซมฝาย
ระบายน้ํา  

เพื่อรองรับการระบาย
น้ําและแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

จํานวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

แก้ไขปัญญาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์และราว
กันตก (บริเวณฝายลูก
ที่ ๔ ม.๑๒) 

เพื่อก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 โครงการระดับตําบล           
87 โครงการจัดทําแผนที่

ภาษี ทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.
โป่งงาม 

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี 
และทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต. 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อบต.โป่งงาม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการสํารวจ
พื้นที่มากกว่า 
ร้อยละ 80 

มีการสํารวจ
ภาคสนามและ
จัดทําแผนที่
ภาษี 

กองช่าง 

88 โครงการควบคุม
อาคารและการขุดดิน
ถมดิน 

เกี่ยวกับการควบคุม
อาคารและการขุดดิน
ถมดิน 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อบต.โป่งงาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ปีละ 2 
ครั้ง 

มีการขอ
อนุญาต
ดําเนินการตาม
กฎหมาย
ควบคุมอาคาร
และกฎหมาย 
การขุดดินถม
ดิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการสํารวจแนว
เขตปกครองและจัดทํา
ผังเมืองรวม ต.โป่งงาม 

เพื่อสํารวจและ
จัดทําแนวเขต
ปกครอง 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อบต.โป่งงาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการสํารวจและ
จัดทําแนวเขต ปีละ 
1 ครั้ง 

มีแนวเขตการ
ปกครองที่ชัดเจน 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายและ
ระบบระบายน้ํา 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายแบ่งน้ํา
ในเขตพื้นที่ 

ฝายแบ่งน้ําในเขต
พื้นที่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการดําเนินการ
ตามใบคําร้อง/ใบ
แจ้ง 

ฝายแบ่งน้ําในพื้นที่
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

91 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองที่ตื้นเขินในเขต
พื้นที่ ต.โป่งงาม 

เพื่อขุดลอกลํา
เหมืองที่ตื้นเขิน
ภายในเขต 

ลําเหมืองที่ตื้นเขินทุก
จุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการดําเนินการ
ตามใบคําร้อง/ใบ
แจ้ง 

ลําเหมืองในพื้นที่
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

92 โครงการบํารุงรักษา
อ่างเก็บน้ําในพื้นที่ 

เพื่อบํารุงรักษาอ่าง
เก็บน้ํา5 แห่ง 

การดูแลอ่างเก็บน้ํา 5 
แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อ่างเก็บน้ํา 5 แห่ง
ได้รับการดูแลรักษา 

อ่างเก็บน้ําในพื้นที่
มีความอุดม
สมบูรณ์ 

กองช่าง 

93 โครงการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมถนนเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร 

ถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรมีสภาพที่
ด ี

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 โครงการก่อสร้างลาน
ประจําตําบล 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีลานกีฬา
หมู่บ้าน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

กองช่าง 

95 โครงการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

ระบบประปาหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

96 โครงการจ้างเหมา
จัดทําระบบน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภค บริโภค ใน
สํานักงาน อบต. โป่ง
งาม 

เพื่อแก้ไขปัญหาหาร
ขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค 

มีการดําเนินการจ้าง
เหมาเพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างจัดทําระบบ
น้ําใช้เพื่อการอุปโภค 
บริโภค  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนินการ
ก่อสร้างที่ได้รับ
มาตรฐาน 

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้าง
ร้านค้าชุมชน 

เพื่อดําเนินก่อสร้าง
การร้านค้าชุมชน และ
ให้ประชาชนมีร้านขาย
ของ 

การดําเนินการที่ได้
มาตรฐาน ก่อสร้าง
การร้านค้าชุมชน 
ขนาด ๒x๒เมตร 
จํานวน ๑๒ หลัง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีก่อสร้างการ
ร้านค้าชุมชน 
ขนาด ๒x๒เมตร 
จํานวน ๑๒ หลัง 

มีการ
ดําเนินการ
ก่อสร้างการ
ร้านค้าชุมชน 
ขนาด ๒x๒
เมตร จํานวน 
๑๒ หลัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้าง
ถนนยางพาราซอยด์
ซีเมนต์ บ้านโป่ง  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อดําเนินก่อสร้าง
การก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยด์ซีเมนต์ 

จํานวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

99 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงโรงอบ
สมุนไพร 

เพื่อดําเนินการขยาย
และต่อเติมพื้นที่โรง
อบสมุนไพรให้ใช้งาน
ได้สะดวกมากขึ้น 

การดําเนินการที่ได้
มาตรฐาน ๑ หลัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

มีการดําเนินการ
ขยายและต่อเติม
พื้นที่โรงครัว หมู่
ที่ ๑๒ ให้ใช้งาน
ได้สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

100 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เพื่อใช้ในงานต่างๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหมู่บ้าน 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

มีการดําเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

101 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทําการ 
อบต.โป่งงาม 

เพื่อปรับปรุงอาคารที่
ทําการ อบต.โป่งงาม 

อาคารสํานักงานของ 
อบต.โป่งงาม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคาร
สํานักงานของ 
อบต.โป่งงาม 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน
มีความสวยงาม 
น่าอยู่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมเก้า
ยอด  

เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงห้องประชุม
เก้ายอด พร้อม
ตกแต่งภายใน 

ปรับปรุงห้องประชุม
เก้ายอดพร้อม
ตกแต่งภายใน  
จํานวน 1 รายการ 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีห้องศูนย์
ประชุมเก้ายอด 
จํานวน 1 ห้อง 

มีห้องประชุมเก้า
ยอดที่สวยงาม  
และทันสมัย  พร้อม
ใช้งานในกิจกรรม
ต่างๆ  

กองช่าง 

103 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมเล็ก 

เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงห้องประชุม
เล็ก พร้อมตกแต่ง
ภายใน  

ปรับปรุงห้องประชุม
เล็ก พร้อมตกแต่ง
ภายใน จํานวน 1  
รายการ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีห้องประชุม
เล็กจํานวน 1 
ห้อง 

มีห้องประชุมเล็กที่
สวยงาม  และ
ทันสมัย  พร้อมใช้
งานในกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

104 โครงการปรับปรุง
ห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์  
พร้อมตกแต่งภายใน  

ปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ 
พร้อมตกแต่งภายใน  
จํานวน 1  รายการ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีห้อง
ประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ห้อง 

มีห้อง
ประชาสัมพันธ์ที่
สวยงาม  และ
ทันสมัย  พร้อมใช้
งานในกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้าง
ที่จอดรถ   

เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างที่จอด
รถยนต์ส่วนกลาง 
ของ อบต.โป่งงาม  

ก่อสร้างที่จอดรถ 
จํานวน 1  รายการ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีที่จอดรถยนต์
ส่วนกลาง จํานวน 
1 แห่ง 

มีที่จอดรถยนต์
ส่วนกลาง   

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้าง
หอประชุมใหญ่ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโป่ง
งาม 

เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างหอประชุม
ใหญ่ ฯ  พร้อม
ตกแต่งภายใน  

ก่อสร้างหอประชุม
ใหญ่ พร้อมตกแต่ง
ภายใน  จํานวน 1  
รายการ 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีหอประชุมใหญ่ 
จํานวน 1 ห้อง 

มีหอประชุมใหญ่ที่
สวยงาม  และ
ทันสมัย  พร้อมใช้
งานในกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน 
อบต.โป่งงาม   

เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน อบต.โป่ง
งาม หลังใหม่  

ก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน อบต.โป่ง
งาม หลังใหม่ 
จํานวน 1 รายการ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีอาคารสํานักงาน 
อบต.โป่งงาม  หลัง
ใหม่ จํานวน 1 หลัง 

มีอาคารสํานักงาน
ที่ทันสมัย และ
รองรับการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.โป่งงาม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ทํางานผู้บริหาร 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโป่ง
งาม  

เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ห้องทํางานผู้บริหารงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งงาม  พร้อม
ตกแต่งภายใน 

ปรับปรุงห้องทํางาน
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล
โป่งงาม   จํานวน 1 
รายการ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีห้องทํางาน
ผู้บริหาร
องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโป่ง
งาม   จํานวน 1 
ห้อง 

มีห้องทํางาน
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล
โป่งงามที่สวยงาม  
และทันสมัย   

กองช่าง 

109 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการ งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อดําเนินการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 
1 หลัง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีอาคาร
ปฏิบัติการงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 
หลัง 

มีอาคาร
ปฏิบัติการ งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ที่มีความ
พร้อม 

กองช่าง 

110 โครงการจัดซื้อ
ที่ดิน อบต.โป่ง
งาม 

เพื่อจัดซื้อที่ดินสําหรับ
การดําเนินการก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน อบต.
โป่งงาม แห่งใหม่ 

จัดซื้อที่ดิน จํานวน 
1 แห่ง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีที่ดินที่เป็นที่ตั้ง 
อบต.โป่งงาม 
แห่งใหม่ จํานวน 
1 แห่ง 

มีที่ดิน สําหรับเป็น
ที่ตั้ง อบต.โป่งงาม 
แห่งใหม่ ที่สะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการ
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่
ปฏิบัติงาน
สํานักงานและ 
ศพด. 

เพื่อบํารุงรักษา
และปรับปรุง
อาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน
สํานักงานและ 
ศพด. 

อาคารสํานักงานกอง
การศึกษาและ ศพด. 
จํานวน 6 แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารสํานักงานของ
กองการศึกษา และ 
ศพด. 6 แห่ง มีการ
บํารุงรักษา 

อาคารสถานที่
ได้รับการ
บํารุงรักษา 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

112 โครงการ
ก่อสร้างโรงเก็บ
รถยนต์
ส่วนกลางของ 
อบต. 

เพื่อก่อสร้างโรง
เก็บรถยนต์
ส่วนกลางของ 
อบต. 

จํานวน 1 หลัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการก่อสร้างโรงเก็บ
รถยนต์จํานวน 1 หลัง 

รถยนต์ส่วนกลาง
มีสถานที่เก็บ
รักษา 

กองช่าง 

113 โครงการ
บํารุงรักษารถขุด
ตีนตะขาบ 

เพื่อบํารุงรักษารถ
ขุดตีนตะขาบ 

มีการบํารุงรักษาตลอดปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการบํารุงรักษาตลอด
ปี 

รถขุดตีนตะขาบ
ได้รับการ
บํารุงรักษา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 6 แห่ง 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ครอบคลุมทั้ง ๔ 
ด้าน โดยผ่านการ
เล่น 

สร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาจํานวน ๔ ฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาที่ได้มาตรฐาน
ให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 6 แห่ง 

เดก็มีความสุข
ได้รับการเพิ่มพลัง
สมองจากการ
เคลื่อนไหว มี
พัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมตามวัย 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

115 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสภาพ
แวดล้อม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 6 แห่ง 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 6 แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สภาพแวดล้อม ของ 
ศพด. ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน 

ศพด.มีสถานที่
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 โครงการติดตั้ง
เหล็กดัดและมุ้ง
ลวดหน้าต่าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 6 แห่ง 

เพื่อติดตั้งเหล็กดัด
และมุ้งลวด
หน้าต่าง 

เหล็กดัดและมุ้งลวด
หน้าต่าง ของ ศพด 
จํานวน 6 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการติดตั้ง
เหล็กดัดและ
มุ้งลวด
หน้าต่าง ศพด.
จํานวน 6 
แห่ง  

ศพด.มีเหล็กดัด
และมุ้งลวด
หน้าต่าง  

กองช่าง 

117 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการปรับปรุง
ห้องน้ํา 

เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ํา ของ ศพด. 

ห้องน้ํา ของ ศพด. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้องน้ําของ 
ศพด.ได้รับ
การปรับปรุง 

ห้องน้ําของ 
ศพด.อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งาน 

กองช่าง 

118 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ห้องรับประทาน
อาหาร 

เพื่อก่อสร้างห้อง
รับประทานอาหาร
ของ ศพด. 

ห้องรับประทานอาหาร
ของ ศพด. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้ดําเนินการ
ก่อสร้างห้อง
รับประทาน
อาหาร 

ศพด.มีห้อง
รับประทาน
อาหาร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 ศพด.บ้านดง 
โครงการ
เปลี่ยนแปลง
หลังคาอาคาร
เรียน 

เพื่อปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียนของ ศพด 

หลังคาอาคารเรียนของ
เล่น ของ ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หลังคาอาคาร
เรียนของ ศพด. 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

หลังคาอาคาร
เรียน ของ ศพด. 
อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

กองช่าง 

120 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
โดมทางเดินเข้า 
อาคารเรียน 

เพื่อก่อสร้างโดม
ทางเดินเข้า 
อาคารเรียน 

โดมทางเดินเข้าอาคาร
เรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.มีโดม
ทางเดินเข้า 
อาคารเรียน 
ที่ดําเนินการ
เสร็จ จํานวน 1 
แห่ง 

ศพด.มีโดม
ทางเดินเข้าอาคาร
เรียน 

กองช่าง 

121 ศพด.มูเซอผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง
โดมหลังคาลาน
กลางแจ้ง 

เพื่อก่อสร้างโดม
หลังคาลานกลางแจ้ง 

โดมหลังคาลาน
กลางแจ้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด.มีก่อสร้าง
โดมหลังคาลาน
กลางแจ้งที่
ดําเนินการเสร็จ 

ศพด.มีโดมหลังคา
ลานกลางแจ้ง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 ศพด.บ้านดง 
โครงการจัดตั้งอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดง 

เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กและบุคลากร 
อาคารสถานที่
มั่นคง แข็งแรง 

จํานวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัดตั้ง
อาคารเรียน 

เด็กเล็กได้รับ
ความ
ปลอดภัย 
อาคารสถานที่
มีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

123 ศพด.บ้านดง 
โครงการซ่อมแซม
หน้าต่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง 

เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กและบุคลากร 
อาคารสถานที่
มั่นคง แข็งแรง 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
ต่อการซ่อมแซม
หน้าต่าง 

เด็กเล็กได้รับ
ความ
ปลอดภัย 
อาคารสถานที่
มีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

124 ศพด. บ้านห้วยปูแกง 
โครงการกั้นห้องสมุด
และห้องพยาบาลแบบ
กระจก 

เพื่อง่ายต่อการจัดการ
เรียนการสอนและห้อง
ต่างๆ มีสัดส่วน 

ห้องสมุดและห้อง
พยาบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด.ได้รับการกั้น
ห้องสมุดและห้อง
พยาบาล 

มีห้องที่แบ่ง
สัดส่วนที่ดี
และมีคุณภาพ 

กองช่าง/กอง
การศึกษา 

125 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการจัดทําป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้ 

เพื่อจัดทําป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ผาฮี้ 

ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาฮี้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้ดําเนินการ
จัดทําป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้ 

ศพด.มีป้าย
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ผาฮี้ 

กองช่าง/
การศึกษา 

126 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง 
ศพด.บ้านผาฮี้ 

เพื่อก่อสร้าง ศพด.
บ้านผาฮี้ 

ศพด.บ้านผาฮี้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้ดําเนินการ
ก่อสร้าง ศพด.
บ้านผาฮี้ 

มี ศพด.บ้าน
ผาฮี้  

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

127 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างมือ 

เพื่อก่อสร้างที่
อ่างล้างมือ 

อ่างล้างมือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้ดําเนินการ
ก่อสร้างอ่างล้าง
มือศพด.เสร็จ 

มีอ่างล้างมือ ศพด. กองช่าง/
การศึกษา 

128 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการปรับปรุง
เพดานในอาคาร 

เพื่อปรับปรุง
เพดานในอาคาร 
 ของ ศพด. 

เพดานในอาคาร 
ของ ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพดานในอาคาร
ของ ศพด.ได้รับ
การปรับปรุง 

เพดานในอาคาร 
ของ ศพด.อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

กองช่าง/
การศึกษา 

129 ศพด.มูเซอผาฮี้ 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติม
อาคารเรียน 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติม
อาคารเรียน 

อาคารเรียนของ 
ศพด. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อาคารเรียนได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติม 

อาคารเรียน มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการค่า
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

เพื่อไว้ใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาคารเรียนได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

มีค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

131 ศพด.ห้วยปูแกง
โครงการต่อเติม
หลังคาด้านทิศ
เหนือและทิศ
ตะวันออก ศพด.
บ้านห้วยปูแกง 

เพื่อป้องกันแดดและน้ําฝน หลังคาด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หลังคาด้านทิศ
เหนือและทิศ
ตะวันออกได้รับ
การต่อเติม 

มีหลังคาที่แข็งแรง
กันแดดกันฝนได้ดี 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

132 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ห้องรับประทาน
อาหารกลางวัน 
ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

เพื่อให้มีสถานที่รับประทาน
อาหารเพียงพอต่อจํานวน
เด็ก 

ห้องรับประทาน
อาหารกลางวัน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศพด.มีห้อง
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

มีห้องรับประทาน
อาหารกลางวัน
เพียงพอต่อจํานวน
เด็ก 

กองช่าง/
การศึกษา 

133 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการปรับปรุง
ห้องน้ําเด็ก ศพด.
บ้านห้วยปูแกง 

เพื่อความเพียงพอต่อจํานวน
เด็ก 

ห้องน้ําเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ห้องน้ําเด็ก ศพด. 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีห้องน้ําที่เพียงพอ
ต่อจํานวนเด็ก 

กองช่าง/
การศึกษา 

134 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ที่แปรงฟัน ล้าง
หน้า ล้างมือเด็ก
ใน ศพด.บ้านห้วย
ปูแกง 

เพื่อให้เด็กมีที่แปรงฟัน  ล้าง
หน้า  ล้างมือ  ที่เพียงพอต่อ
จํานวนเด็ก 

ที่แปรงฟัน  ล้างหน้า  
ล้างมือเด็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด. มีอ่างล้าง
หน้า ล้างมือ
สําหรับเด็ก 

เด็กมีที่แปรงฟัน  
ล้างหน้า ล้างมือ 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ฐานเสาธง ศพด.
บ้านห้วยปูแกง 

เพื่อให้เด็กดําเนินกิจกรรม
หน้าเสาธง 

ฐานเสาธงที่แข็งแรง
ได้มาตรฐาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด. มีเสาธง มีเสาธงที่สมบูรณ์  
แข็งแรงได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/
การศึกษา 

136 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ป้ายชื่อศพด.บ้าน
ห้วยปูแกง 

เพื่อศพด.มีป้ายชื่อที่คงทน  
แข็งแรงและสวยงาม 

ป้ายชื่อ ศพด.บ้าน
ห้วยปูแกง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. มีป้ายชื่อ 
ศพด. 

ศพด.มีป้ายชื่อที่
คงทน  แข็งแรงและ
สวยงาม 

กองช่าง/
การศึกษา 

137 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการทาสี
อาคารเรียน 
ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

เพื่อทาสีอาคารเรียนศพด.ให้
มีความสวยงาม 

อาคารเรียน ศพด.
บ้านห้วยปูแกง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. ได้รับการ
ทาสีอาคารเรียน 

อาคารเรียน ศพด.มี
อาคารเรียนที่
สวยงาม 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

138 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
เวทีการแสดงการ
ดําเนินกิจกรรม
ของศพด.บ้าน
ห้วยปูแกง 

เพื่อไว้ให้เด็กได้ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆของศพด. 

เวทีการแสดงและ
ดําเนินกิจกรรมของ
ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการก่อสร้างเวที
การแสดง 

ศพด.มีเวทีไว้ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง/
การศึกษา 

139 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ฐานพระพุทธรูป
พร้อมบูชา
พระพุทธรูป 
ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

เพื่อให้เด็กได้รู้จักประเพณี
อันดีงามและรู้จักการ

แสดงออกถึงการรักศาสนา 

ฐานพระพุทธรูป
พร้อมบูชา
พระพุทธรูป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการก่อสร้างฐาน
พระพุทธรูป 

-มีฐานพระพุทธรูป
พร้อมบูชา
พระพุทธรูป 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

140 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ประตูตาข่ายห้อง
บ่อบอล ศพด.
บ้านห้วยปูแกง 

เพื่อความเหมาะสม แข็งแรง
มั่นคงได้มาตรฐาน 

ประตูตาข่ายห้องบ่อ
บอล 

46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 มีการก่อสร้าง
ประตูตาข่ายห้อง
บ่อบอล 

มีการก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/
การศึกษา 

141 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการก่อสร้าง
ห้องพยาบาล 
ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ห้องพยาบาลเบื้องต้น
สําหรับเด็ก 

ห้องพยาบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. มีห้อง
พยาบาล  

มีห้องพยาบาล
เบื้องต้นไว้ใช้เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

กองช่าง/
การศึกษา 

142 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม  
ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้
เกิดความสวยงามน่าอยู่ 

สภาพแวดล้อมของ
ศพด. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ศพด. ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงามน่า
อยู่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการค่า
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

เพื่อไว้ใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาคารเรียนได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

มีค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

144 ศพด.ห้วยปูแกง
โครงการต่อเติม
หลังคาด้านทิศ
เหนือและทิศ
ตะวันออก ศพด.
บ้านห้วยปูแกง 

เพื่อป้องกันแดดและน้ําฝน หลังคาด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หลังคาด้านทิศ
เหนือและทิศ
ตะวันออกได้รับ
การต่อเติม 

มีหลังคาที่แข็งแรง
กันแดดกันฝนได้ดี 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 ศพด.ห้วยปูแกง 
โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
อาคาร  ศพด.
บ้านห้วยปูแกง 

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารศพด.บ้านห้วยปูแกง
ให้มีความปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน   

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคาร  ศพด.บ้าน
ห้วยปูแกง   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบไฟฟ้า
อาคาร  ศพด. 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีระบบไฟฟ้าที่
ปลอดภัยและพร้อม
ใช้งานได้ 

กองช่าง/
การศึกษา 

146 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการจ้างเหมา
ปูกระเบื้องใน
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้ 

เพื่อง่ายต่อการทําความ
สะอาดและไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื่อโรค 

พื้นที่ภายในอาคาร
เรียนศพด.บ้านผาฮี้ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ศพด. ได้รับการปู
กระเบื้องใน
อาคารเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารที่ถูก
สุขลักษณะ  สะอาด  
ไม่เป็นแหล่งเพาะ
เชื่อโรค 

กองช่าง/
การศึกษา 

147 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการจ้างเหมา
จัดทําป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้ 

เพื่อจัดทําป้ายชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาฮี้ 

ศพด.บ้านผาฮี้ 100,000 100,000 100,000 100,000 15,000 ศพด. มีป้ายชื่อ 
ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีป้ายชื่อที่ถูกต้อง 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

148 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน 
ศพด.บ้านผาฮี้ 

เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาฮี้ 

อาคารเรียนศพด.บ้าน
ผาฮี้ จํานวน 1หลัง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการก่อสร้าง
อาคารเรียน 
ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้ได้อาคาร
เรียนใหม่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

149 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการต่อเติม
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้ 

เพื่อต่อเติมอาคารเรียนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ศพด.บ้านผาฮี้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการต่อเติม
อาคารเรียน 
ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียนที่
เพียงพอและ
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กองช่าง/
การศึกษา 

150 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการปรับปรุง
ห้องพยาบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีห้องพยาบาลไว้ดูแล
หรือพยาบาลเด็กเล็ก
นักเรียน ครู ผู้ปกครองเมื่อ
เจ็บป่วย 

ศพด.บ้านผาฮี้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด. ได้รับการ
ปรับปรุงห้อง
พยาบาล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอ่างล้างหน้าแปรง
ฟันที่เหมาะสมกับ
เด็ก 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

151 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการปรับปรุง
ประตูหน้าต่าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาฮี้ 

เพื่อปรับปรุงประตูหน้าต่าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ผาฮี้ 

ประตูหน้าต่างของ 
ศพด.บ้านผาฮี้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประตูหน้าต่าง 
ของ ศพด. ได้รับ
การปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้มีประตู
หน้าต่างที่มั่นคง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

152 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง
ฐานเสาธง ศพด.
บ้านผาฮี้ 

เพื่อให้เด็กดําเนินกิจกรรม
หน้าเสาธง 

ฐานเสาธงที่ได้
มาตรฐาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด. มีเสาธง มีเสาธงที่สมบูรณ์  
แข็งแรงได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/
การศึกษา 

153 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการทาสี
อาคารเรียน 
ศพด.บ้านผาฮี้ 

เพื่อทาสีอาคารเรียนศพด.ให้
มีความสวยงาม 

อาคารเรียนศพด.บ้าน
ผาฮี้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศพด. ได้รับการ
ทาสีอาคารเรียน 

อาคารเรียนศพด. กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

154 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาฮี้ 

เพื่อความสวยงามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาฮี้และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ศพด.บ้านผาฮี้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศพด.มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงามและ
เด็กมีแหล่งเรียนรู้
จากของจริง 

กองช่าง/
การศึกษา 

155 ศพด.บ้านผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัยกับเด็ก
ปฐมวัย 

รั้วรอบ ศพด.บ้านผาฮี้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศพด. มีรั้วเพื่อ
ความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาฮี้มีรั้วรอบ
อาคารเรียน 

กองช่าง/
การศึกษา 

156 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สภาพ
สิ่งแวดล้อม ศพด. 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้
เกิดความสวยงามน่าอยู่ 

สภาพสิ่งแวดล้อมของ 
ศพด.บ้านโป่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศพด.มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม 

ศูนย์ฯ มีความ
สวยงามน่าอยู่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

157 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการเทลาน
กลางแจ้ง ศพด. 

เพื่อใช้รองรับการปูหญ้า
เทียมในการจัดกิจกรรม
ประจําวันของนักเรียน 

เทลานกลางแจ้ง 
ศพด.บ้านโป่ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศพด. มีลาน
กลางแจ้ง 

นักเรียนในศูนย์ฯ
ได้รับความสะดวก
ในการทํากิจกรรม
ประจําวันและ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง/
การศึกษา 

158 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําครู 

เพื่อให้บุคลากรใน ศพด. มี
ห้องน้ําไว้ใช้ที่ถูกหลัก
สุขอนามัย 

ห้องน้ําครู ศพด.บ้าน
โป่ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศพด. มีห้องน้ําครู ศูนย์ฯมีห้องน้ําที่ถูก
หลักสุขอนามัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

159 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการจัดทํา
ป้ายศูนย์ฯ 

เพื่อจัดทําป้ายใหม่แบบถาวร จัดทําป้าย ศพด.บ้าน
โป่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. มีป้ายชื่อ 
ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งมีป้ายศูนย์
ที่มั่นคงถาวร 

กองช่าง/
การศึกษา 

160 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
เสาธงพร้อมฐาน 

การก่อสร้างเสาธงที่
เหมาะสมในการทํากิจกรรม
หน้าเสาธงของเด็กนักเรียน 

ก่อสร้างเสาธงพร้อม
ฐาน ศพด.บ้านโป่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด.มีเสาธง ใช้
ทํากิจกรรม 

มีเสาธงที่เหมาะสม
ในการทํากิจกรรม
หน้าเสาธงของเด็ก
นักเรียน 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

161 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการติดตั้ง
เหล็กดัด และมุ้ง
ลวดประตูหน้าต่าง 

เพื่อป้องกันการสูญหาย
ทรัพย์สินของ ศพด.และ
อันตรายจากยุงและแมลง
ต่างๆ 

ติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด 
ประตูศพด.บ้านโป่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด. ได้รับการ
ติดตั้งเหล็กดัด 
และมุ้งลวดประตู
หน้าต่าง 

ป้องกันการสูญหาย
ทรัพย์สินของ ศพด.
และเด็กได้รับความ
ปลอดภัยจากยุง 

กองช่าง/
การศึกษา 

162 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
โดมหลังคาทางเดิน
เข้าอาคารเรียน 

เพื่อเด็กจะได้เดินเข้า
อาคารเรียนโดยไม่ต้อง
เปียกน้ําฝน 

โดมหลังคาทางเดิน
เข้าอาคาร ศพด.บ้าน
โป่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด.  มีโดม
หลังคาทางเดิน
เข้าอาคารเรียน 

เด็กไม่ต้องโดน
น้ําฝนมีความ
ปลอดภัยจากการ
เป็นหวัด 

กองช่าง/
การศึกษา 

163 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการจัดซื้อถัง
เก็บน้ําในการ
อุปโภค บริโภค 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค 

ซื้อถังจัดเก็บน้ํา ศพด.
บ้านโป่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด. มีถังเก็บน้ํา 
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

มีถังจัดเก็บน้ําไว้
รองรับการขาด
แคลนน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภคและบริด
ภค 

กองช่าง/
การศึกษา 

164 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ํา 

เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขังใน
ศูนย์ฯ 

ซื้อเครื่องสูบน้ํา ศพด.
บ้านโป่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศพด. มีเครื่องสูบ
น้ํา 

มีระบบการระบาย
น้ําออกจากศูนย์ฯ
ได้รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

165 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการสร้างบ่อ
บอล ศพด.บ้านโป่ง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
กล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่ 

สร้างบ้านบอล ศพด.
บ้านโป่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ศพด. มีห้องบ่อ
บอลสําหรับเด็ก 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

166 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการจัดทําราง
รินน้ําฝนรอบอาคาร 
ศพด.โป่ง 

เพื่อจัดทํารางรินน้ําฝน
รอบอาคาร ศพด. 

ทํารางรินน้ําฝนรอบ
อาคาร ศพด.บ้านโป่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.มีรางริน
สําหรับรองน้ําฝน 

มีรางรินน้ําฝนรอบ
อาคาร ศพด. 

กองช่าง/
การศึกษา 

167 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่ง
พร้อม
สาธารณูปโภค 

เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้กับเด็กและ
บุคคลากรอาคารสถานที่
มั่นคงแข็งแรง 

สร้างศูนย์ฯพร้อม
สาธารณูปโภค ศพด.
บ้านโป่ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศพด.ได้รับการ
ก่อสร้างอาคาร
เรียน 

เด็กเล็กได้รับความ
ปลอดภัย อาคาร
สถานที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง/
การศึกษา 

168 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการเจาะน้ํา
บาดาลใน ศพด.
บ้านโป่ง 

เพื่อให้ ศพด.มีน้ําไว้ใช้
อุปโภค บริโภคในศูนย์
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  

เจาะน้ําบาดาลศพด.
บ้านโป่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด.ได้รับการ
เจาะน้ําบาดาลไว้
ใช้ 

ศพด.มีน้ําไว้ใช้
อุปโภค บริโภคใน
ศูนย์อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

169 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการติดตั้ง
น้ําประปา ศพด.บ้าน
โป่ง 

เพื่อให้ ศพด.มีน้ําไว้ใช้
อุปโภค บริโภคใน
ศูนย์อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ติดตั้งน้ําประปาศพด.
บ้านโป่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.ได้รับการ
ติดตั้งระบบ
ประปา 

เพื่อให้ศพด.มีน้ําไว้
ใช้อุปโภค บริโภค
ในศูนย์อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง/
การศึกษา 

170 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้างเวที
การแสดงการดําเนิน
กิจกรรมของศพด.บ้าน
โป่ง 

เพื่อไว้ให้เด็กได้ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆของ 
ศพด. 

เวทีการแสดงและ
ดําเนินกิจกรรมของ 
ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการก่อสร้างเวที
การแสดงการ
ดําเนินกิจกรรม
ของศพด 

ศพด.มีเวทีไว้ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง/
การศึกษา 

171 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้างที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป 
ศพด.บ้านโป่ง 

เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
ประเพณีอันดีงามและ
รู้จักการแสดงออกถึง
การรักศาสนา 

ฐานพระพุทธรูป
พร้อมบูชา
พระพุทธรูป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการก่อสร้างที่
ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 

-มีฐานพระพุทธรูป
พร้อมบูชา
พระพุทธรูป 

กองช่าง/
การศึกษา 

172 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้างห้อง
พยาบาล ศพด.บ้านโป่ง 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีห้องพยาบาล
เบื้องต้นสําหรับเด็ก 

ห้องพยาบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. มีห้อง
พยาบาล  

มีห้องพยาบาล
เบื้องต้นไว้ใช้เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

173 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างถ้วยล้างชาม 

เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่
ดีลดการแพร่ระบาด
กระจายโรคติดต่อระบบ
ทางเดินอาหาร การทํา
ความสะอาดถ้วย ชาม 

อ่างล้างถ้วยล้างชาม 
ศพด. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการก่อสร้าง
อ่างล้างถ้วยล้าง
ชาม 

ศูนย์ฯมีที่ทําความสะอาด
ถ้วยชามถูกสุขอนามัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

174 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
ศพด. 

เพื่อป้องกันแสงแดด 
น้ําฝน และการจัดทํา
กิจกรรมกลางแจ้งให้มี
ประสิทธิภาพสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศพด.
บ้านโป่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
ศพด. 

ศูนย์ฯมีศาลา
อเนกประสงค์ที่มั่นคง
ถาวร ป้องกันแสงแดด 
น้ําฝน และการจัดทํา
กิจกรรมกลางแจ้งให้มี
ประสิทธิภาพสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

175 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
ห้องเก็บของ ศพด. 

เพื่อไว้ใช้เก็บวัสดุอุปรณ์
ต่างๆของศพด.บ้านโป่ง 

สร้างห้องเก็บของ 
ศพด.บ้านโป่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการก่อสร้าง
ห้องเก็บของ 
ศพด. 

ศพด.มีห้องเก็บของที่ถูก
สุขลักษณะมั่นคงถาวร
จัดเก็บวัสดุอุปรณ์ต่างๆ
อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

176 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการก่อสร้าง
ห้องรับประทาน
อาหารกลางวัน 
ศพด.บ้านโป่ง 

เพื่อให้มีสถานที่รับประทาน
อาหารเพียงพอต่อจํานวน
เด็ก 

ห้องรับประทาน
อาหารกลางวัน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการก่อสร้างห้อง
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

มีห้องรับประทาน
อาหารกลางวัน
เพียงพอต่อจํานวน
เด็ก 

กองช่าง/
การศึกษา 

177 ศพด.บ้านโป่ง 
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สภาพ
สิ่งแวดล้อม ศพด. 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้
เกิดความสวยงามน่าอยู่ 

สภาพสิ่งแวดล้อมของ 
ศพด.บ้านโป่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศพด. ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์ฯ มีความ
สวยงามน่าอยู่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

178 ศพด.บ้านดง 
โครงการก่อสร้าง
โรงอาหารสําหรับ
รับประทาน
อาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

เพื่อจัดทําโรงอาหารสําหรับ
รับประทานอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการก่อสร้างโรง
อาหารสําหรับ
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

มีการจัดทําโรง
อาหารสําหรับ
รับประทานอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

179 ศพด.บ้านดง 
โครงการเปลี่ยน
หลังคาสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

เพื่อจัดทําหลังคาสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศพด.ได้รับการ
เปลี่ยนหลังคา
สนามเด็กเล่น 

มีการจัดทําหลังคา
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดง 

กองช่าง/
การศึกษา 

180 ศพด.บ้านดง 
โครงการปรับปรุง
ห้องน้ําเด็กศพด.
บ้านดง 

เพื่อความเพียงพอต่อจํานวน
เด็ก 

ห้องน้ําเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ห้องน้ําเด็กได้รับ
การปรับปรุง 

มีห้องน้ําที่เพียงพอ
ต่อจํานวนเด็ก 

กองช่าง/
การศึกษา 

181 ศพด.บ้านดง 
โครงการก่อสร้าง
ป้ายชื่อ ศพด.
บ้านดง 

เพื่อศพด.มีป้ายชื่อที่คงทน  
แข็งแรงและสวยงาม 

ป้ายชื่อ ศพด.บ้านดง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. มีป้ายชื่อ 
ศพด. 

ศพด.มีป้ายชื่อที่
คงทน  แข็งแรงและ
สวยงาม 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

182 ศพด.บ้านดง 
โครงการก่อสร้าง
ซุ้มประตูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

เพื่อปรับปรุงห้องพยาบาล
สําหรับเด็กป่วยแยกเป็น
สัดส่วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการก่อสร้างซุ้ม
ประตู ศพด. 

การปรับปรุงห้อง
พยาบาลสําหรับเด็ก
ป่วยแยกเป็น
สัดส่วน 

กองช่าง/
การศึกษา 

183 ศพด.บ้านดง 
โครงการจัดซื้อโถ
สุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ห้องน้ํา
ศพด.บ้านดง 

เพื่อส่งเสริมด้านความ
สะอาดปลอดภัยสุขอนามัย
ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

เด็กที่เข้ารับการเลี้ยง
ดูในศูนย์ฯบ้านดง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีการจัดซื้อโถ
สุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ห้องน้ํา 

การส่งเสริมด้าน
ความสะอาด
ปลอดภัยสุขอนามัย
ของเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

กองช่าง/
การศึกษา 

184 ศพด.บ้านดง 
โครงการก่อสร้าง
ประตูทางเข้า-
ออกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้าน
อาคารสถานที่ให้ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศพด.มีการร
ก่อสร้างประตู
ทางเข้า-ออก 

การส่งเสริมพัฒนา
งานด้านอาคาร
สถานที่ให้ปลอดภัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

185 ศพด.บ้านดง 
โครงการซ่อมแซม
รางรินน้ําฝนรอบ
อาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

เพื่อจัดทํารางรินน้ําฝน
บริเวณรอบๆอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รางรินน้ําฝนรอบ
อาคารเรียน 
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

การจัดทํารางริน
น้ําฝนบริเวณรอบๆ
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

กองช่าง/
การศึกษา 

186 ศพด.บ้านดง 
โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงพร้อม
สาธารณูปโภค  

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมี
ความมั่นคงแข็งแรง 
ปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อม
สาธารณูปโภค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มีการก่อสร้าง
อาคาร ศพด.
พร้อม
สาธารณูปโภค 

การก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
ปลอดภัยได้
มาตรฐานพร้อม
สาธารณูปโภค 

กองช่าง/
การศึกษา 

187 ศพด.บ้านดง 
โครงการติดตั้ง
เหล็กดัดหน้าต่าง
ในอาคารเรียน 

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาคาร ศพด. 
ได้รับการติดตั้ง
เหล็กดัด 

การส่งเสริมความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดง 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

188 ศพด.บ้านดง 
โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องเรียนได้รับ
การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดง 

กองช่าง/
การศึกษา 

189 ศพด.บ้านดง 
โครงการค่า
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
ศพด.บ้านดง 

เพื่อไว้ใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาคาร สถานที่ 
ศพด. ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

มีค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

190 ศพด.บ้านดง 
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และ
สวยงามมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด. มีการ
ปรับปรุงภูมิทัซน์
สภาพแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงน่าอยู่และ
สวยงามมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

191 ศพด.บ้านดง 
โครงการทาสีรั้ว
และอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และ
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รั้วและอาคาร 
ศพด. ได้รับการ
ทาสีใหม่ 

การส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงมีสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่และสวยงาม 

กองช่าง/
การศึกษา 

192 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างมือ 

เพื่อรักษาความสะอาด 
ปลอดภัยของเด็กในศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการก่อสร้างอ่าง
ล้างมือ 

ศูนย์ฯมีจุดล้างมือ
รักษาความสะอาด 

กองช่าง/
การศึกษา 

193 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการทาสีโรง
อาหารและรั้ว 

เพื่อความสะอาด สวยงาม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ถ้ํา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงอาหารและรั้ว 
ศพด. ได้รับการ
ทาสีใหม่ 

เกิดความสะอาด 
และสวยงามในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ถ้ํา 

กองช่าง/
การศึกษา 

194 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการติดมุ้ง
ลวดพร้อม
เหล็กดัดหน้าต่าง
ประตูอาคารเรียน 

เพื่อป้องกันไข้เลือดออกจาก
ยุงและป้องกันความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 หน้าต่าง ประตู
อาคารเรียน 
ได้รับการติดมุ้ง
ลวดพร้อม
เหล็กดัด 

มีมุ้งลวดป้องกัน
ไข้เลือดออกจากยุง
และมีเหล็กดัด
ป้องกันความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

195 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรั้วและ
ประตูทางเข้า-
ออก ศพด. 

เพื่อความปลอดภัยและมี
ความสะอาดสวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมรั้วและ
ประตูทางเข้า-
ออก 

มีประตูและรั้วทีมี
คุณภาพปลอดภัย
สูง เหมาะแก่การใช้
งานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

196 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการก่อสร้าง
เสาธง 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย มีความ
ปลอดภัยและสวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการก่อสร้างเสา
ธง 

มีเสาธงที่รักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย มี
ความปลอดภัยและ
สวยงาม 

กองช่าง/
การศึกษา 

197 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตู
ทางเข้า-ออก ใน
อาคารเรียน 

เพื่อความปลอดภัยขณะปิด-
เปิดประตูเข้า-ออกอาคาร
เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตู
ทางเข้า-ออก 

มีประตูทางเข้า-
ออกในอาคารเรียน
ที่ปลอดภัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

198 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย
ขณะเล่นสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาได้รับ
การซ่อมแซม 

เด็กมีความ
ปลอดภัยและมี
ความสุขขณะเล่น
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

กองช่าง/
การศึกษา 

199 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการปรับภูมิ
ทัศน์
สภาพแวดล้อม 

เพื่อให้บริเวณศูนย์ฯมีความ
ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศพด.มีการปรับ
ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม  

บริเวณศูนย์ฯมี
ความร่มรื่น สะอาด 
ปลอดภัย สําหรับ
เด็กปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

200 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการทําราง
รินหลังคาหน้า
ห้องบ่อบอลกัน
สาดหน้า
ห้องเรียนและ
รอบห้องเรียนเสือ
น้อย 

เพื่อความปลอดภัย สําหรับ
เด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการทํารางริน
หลังคาหน้าห้อง
บ่อบอลกันสาด
หน้าห้องเรียน
และรอบ
ห้องเรียนเสือน้อย 

มีความปลอดภัย 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

201 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการซ่อมแซม
ห้องน้ําปัสสาวะ 
ชักโครก ประตู
ห้องน้ําชํารุด 

เพื่อความปลอดภัยและมี
อนามัยที่ดี สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการซ่อมแซม
ห้องน้ําปัสสาวะ 
ชักโครก ประตู
ห้องน้ํา ที่ชํารุด 

มีความปลอดภัย
และอนามัยที่ดี 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

202 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการสร้าง
ประตูทางออก
หลังชั้นเตรียม
อนุบาลห้องเสือ
น้อย 

เพื่อความปลอดภัยและมี
อนามัยที่ดี สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการสร้างประตู
ทางออกหลังชั้น
เตรียมอนุบาล
ห้องเสือน้อย 

มีความปลอดภัย
และอนามัยที่ดี 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

203 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการสร้าง
ห้องน้ําในชั้น
เตรียมอนุบาล 
ห้องเสือน้อย 

เพื่อความปลอดภัยและมี
อนามัยที่ดี สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการสร้างห้องน้ํา
ในชั้นเตรียม
อนุบาล ห้องเสือ
น้อย 

มีความปลอดภัย
และอนามัยที่ดี 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

204 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสวิตท์ไฟปิด-
เปิด ชั้นเตรียมอนุบาล 
ห้องเสือน้อย 

เพื่อความปลอดภัยและ
เกิดความสะดวกในการ
ใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมสวิตท์ไฟ
ปิด-เปิด ชั้น
เตรียมอนุบาล 
ห้องเสือน้อย 

มีความปลอดภัย
และเกิดความ
สะดวกในการใช้
งาน 

กองช่าง/
การศึกษา 

205 ศพด.บ้านถ้ํา 
โครงการปรับปรุง
สร้างอ่างล้างมือเพิ่ม 
ป้องกันโรคโควิด-20 

เพื่อความสะอาด
ปลอดภัยป้องกันโรคโค
วิด-19และเกิดความ
สะดวกเหมาะสําหรับ
การใช้งานของเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการปรับปรุง
สร้างอ่างล้างมือ
เพิ่ม ป้องกันโรค
โควิด-20 

มีความสะอาด
ปลอดภัยป้องกัน
โรคโควิด-19และ
เกิดความสะดวก
เหมาะสําหรับการ
ใช้งานของเด็ก
ปฐมวัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

206 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง
ห้องครัว 

เพื่อจัดสร้างห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการก่อสร้าง
ห้องครัว 

มีห้องสําหรับ
ประกอบอาหาร 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

207 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 

เพื่อจัดทําอาคาร
อเนกประสงค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 

มีการจัดทําอาคาร
อเนกประสงค์ 

กองช่าง/
การศึกษา 

208 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บของ 

เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการก่อสร้างห้อง
เก็บของ 

มีห้องเก็บของที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง/
การศึกษา 

209 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการก่อสร้างป้าย
ชื่อ ศพด.บ้านมูเซอผา
ฮี้ 

เพื่อศพด.มีป้ายชื่อที่
คงทน  แข็งแรงและ
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการก่อสร้าง
ป้ายชื่อ ศพด.
บ้านมูเซอผาฮี้ 

ศพด.มีป้ายชื่อ ที่
คงทน  แข็งแรงและ
สวยงาม 

กองช่าง/
การศึกษา 

210 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการซ่อมแซมฝา
เพดานในอาคารเรียน 

เพื่อปรับปรุงฝาเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝาเพดานใน
อาคารเรียนได้รับ
การซ่อมแซม 

ฝาเพดานมีความ
แข็งแรง 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

211 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการปูกระเบื้อง
ในอาคารเรียน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
พื้นให้ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้ปูกระเบื้องใน
อาคารเรียน 

พื้นอาคารเรียนมี
ความสวยงาม
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

212 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการปรับปรุง
ระบบสายไฟในอาคาร
เรียน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนางาน
ด้านอาคารสถานที่ให้
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระบบสายไฟใน
อาคารเรียนได้รับ
การปรับปรุง 

การส่งเสริมพัฒนา
งานด้านอาคาร
สถานที่ให้ปลอดภัย 

กองช่าง/
การศึกษา 

213 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการซ่อมแซมราง
รินน้ําฝนรอบอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านมูเซอผาฮี้ 

เพื่อจัดทํารางรินน้ําฝน
บริเวณรอบๆอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รางรินน้ําฝนรอบ
อาคารเรียน 
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

การจัดทํารางริน
น้ําฝนบริเวณรอบๆ
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านมูเซอ
ผาฮี้ 

กองช่าง/
การศึกษา 

214 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่
และสวยงามมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้น่าอยู่
และสวยงามมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

215 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านมูเซอผาฮี้
พร้อมสาธารณูปโภค  

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอ
ผาฮี้มีความมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัยได้
มาตรฐานพร้อม
สาธารณูปโภค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้
พร้อม
สาธารณูปโภค 

การก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้มี
ความมั่นคงแข็งแรง 
ปลอดภัยได้
มาตรฐานพร้อม
สาธารณูปโภค 

กองช่าง/
การศึกษา 

216 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ ศพด.บ้าน
มูเซอผาฮี้ 

เพื่อไว้ใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาคารสถานที่ 
ศพด.บ้านมูเซอ
ผาฮี้ ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

มีค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

กองช่าง/
การศึกษา 

217 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการทาสีรั้วและ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านมูเซอผาฮี้ 

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอ
ผาฮี้มีสภาพแวดล้อมที่
น่าอยู่และสวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมูเซอผาฮี้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รั้วและอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านมูเซอผาฮี้ 
ได้รับการทาสี 

การส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
มูเซอผาฮี้มี
สภาพแวดล้อมที่น่า
อยู่และสวยงาม 

กองช่าง/
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS  
   1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

218 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการเปลี่ยนหม้อ
มิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์
พัฒนาบ้านมูเซอผาฮี้ 

เพื่อเปลี่ยนหม้อมิเตอร์
ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา
บ้านมูเซอผาฮี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับการเปลี่ยน
หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

การเปลี่ยนหม้อ
มิเตอร์ไฟฟ้าของ
ศูนย์พัฒนาบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

กองช่าง/
การศึกษา 

219 ศพด.บ้านมูเซอผาฮี้ 
โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาบ้านมูเซอผาฮี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

การส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาบ้าน
มูเซอผาฮี้ 

กองช่าง/
การศึกษา 

220 โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งงาม (ใหม่) 

เพื่อมีอาคารไว้รองรับ
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
ประสานงาน 

จํานวน 1 หลัง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 มีการก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

มีอาคารสถานที่ที่
เพียงพอและ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
1 โครงการทําปุ๋ยหมัก เพื่อสร้างรายได้เสริม มีการนําปุ๋ยหมักมาใช้

แทนปุ๋ยเคมี 
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 การนําปุ๋ยหมักมา

ใช้แทนปุ๋ยเคมี 
รายได้เพิ่มขึ้นและการ
นําปุ๋ยหมักมาใช้แทน
ปุ๋ยเคมี 

สํานักปลัด 

2 โครงการตลาดของดี
ในชุมชน 

เพื่อนําสินค้าภายใน
ชุมชนมาจําหน่าย 
เสริมสร้างรายได้ 

การสนับสนุนสินค้า
จากชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจําหน่าย
สินค้าที่มาจาก
ชุมชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ ๓           
3 โครงการปรับภูมิทัศน์

ภายในบริเวณวัดถ้ํา
เสาหินพญานาค 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ํา
เสาหินพญานาค 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ได้ส่งเสริมและพัฒนา
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

5 โครงการเพาะกล้าไม้
ประดับพื้นบ้าน เพื่อ
จําหน่าย 

อนุรักษ์พันธุ์ไม้ประดับ
พื้นบ้านและเสริมรายได้ 

กลุ่มแม่บ้าน บ้านถ้ํา
ปลา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน
โครงการ 

ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ประดับ
พื้นบ้านและ
เสริมสร้างรายได้ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกกล้วยน้ําว้า 

เพื่อเสริมสร้างรายได้ กลุ่มแม่บ้าน บ้านถ้ํา
ปลา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน
โครงการ 

ได้ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้
ประดับพื้นบ้าน
และเสริมสร้าง
รายได้ 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ 4           
7 โครงการตลาด

คุณธรรม 
เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในการซื้อขาย
สินค้าในตลาด 

เครื่องชั่งน้ําหนัก
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดซื้อ
จํานวน 1 
เครื่องเครื่องชั่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ 5           
8 โครงการก่อสร้าง

ร้านค้าชุมชน 
เพื่อก่อสร้างร้านค้า
ชุมชน ส่งเสริมการมี
รายได้ให้กับชุมชน
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

จํานวน ๑ หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ส่งเสริมการมี
รายได้ให้กับชุม
ชุนและ
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขันโตกลิง เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ํา
ปลา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน
โครงการ 

ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ ๑๑           
10 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า 

(ตามอัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์และสมัยนิยม) 

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน
และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้
และนําสู่การสร้าง
รายได้เสริม 

กลุ่มแม่บ้านและผู้ที่
สนใจได้เรียนรู้และ
นําสู่การสร้างรายได้
เสริม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรม
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มแม่บ้านและ
ผู้ที่สนใจได้
เรียนรู้สามารถ
สร้างรายได้เสริม 

สํานักปลัด 

 โครงการระดับตําบล           
11 โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้สู่ตําบลสุขภาวะ 
เพื่อให้คนในตําบลโป่ง
งามมีแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่ง
ในตําบลโป่งงาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

ประชาชนมีที่
ศึกษาเพื่อนําไป
พัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 

12 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนา
ชุมชนตําบลโป่งงาม 

เพื่อให้คนในตําบลโป่ง
งามมีแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่ง
ในตําบลโป่งงาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

ประชาชนมีที่
ศึกษาเพื่อนําไป
พัฒนาอาชีพ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ตําบลโป่งงาม 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวใน
ตําบลโป่งงาม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการรักษา
ความสะอาด
และป้ายเตือน
นักท่องเที่ยว 

ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

14 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บริการนักท่องเที่ยว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
ท่องเที่ยว 

ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

15 โครงการงานอาหาร
และของดี ต. โป่งงาม 

เพื่อจัดกิจกรรม
มหกรรมอาหารและ
ของดี ต.โป่งงาม 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม
จํานวน 1ครั้ง 

ได้
ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 

16 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
หน้าวัดถ้ําปลาและ
ลานอเนกประสงค์
หน้า อบต.โป่งงาม 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวหน้า
วัดถ้ําปลาและลาน
อเนกประสงค์หน้า 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จํานวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการจัดตั้งตลาด
น้ําเก้าชนเผ่า ตําบล
โป่งงาม 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดตั้งตลาดน้ํา จํานวน 
1 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการจัดตั้ง
ตลาดน้ํา 

ประชาชนมีจุด
จําหน่ายสินค้า 

สํานักปลัด 

18 โครงการอบรมให้
ความรู้การเตรียม
ผู้สูงอายุในตําบล 

๑. เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้การ
เตรียมผู้สูงอายุใน
ตําบล              
๒. เพื่อสร้างความ
เข้าใจในสิทธิ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้การเตรียม
ผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑. ผู้สูงอายุ 
(อายุ ๕๙ ปี
ขึ้นไป) มีความ
พึงพอใจใน
การ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

๑. มีการจัด
กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้การ
เตรียมผู้สูงอายุ
ในตําบล   ๒. 
ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในสิทธิ
สวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ดูแล
เด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

   700,000     700,000     700,000     700,000     700,000  มีการพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ดูแล
เด็ก บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาของ 
ศพด. 

ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาของ ศพด. 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ของ อบต. 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของ อบต.  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับการ
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุง 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการเปิดบ้าน
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งงาม 

เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม ปีละ 1 
ครั้ง 

   500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  มีการจัดกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กได้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้และผู้ปกครองได้
รู้พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล
โป่งงาม 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนินกิจกรรม เด็กและเยาวชนเกิด
การเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการซ่อมบํารุง
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 

เพื่อซ่อมแซมบํารุง
เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 

ทุกชิ้นที่ชํารุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการซ่อมบํารุง ประชาชนใช้เครื่อง
ออกกําลังกายที่
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
เด็กและเยาวชน 
ตําบลโป่งงาม 

เพื่อจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน  
ต.โป่งงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในพื้นที่ 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการหนึ่งใจติว
ให้น้อง เด็กและ
เยาวชนต.โป่งงาม 

เพื่อจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยให้แก่
เด็ก 

เด็กและเยาวชน  
ต.โป่งงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกิจกรรมหนึ่ง
ใจติวให้น้อง 

เยาวชนได้รับโอกาส
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
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  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็ก เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง 

มีกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการและการมีส่วน
ร่วม 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการแผนแม่บท
การศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
โป่งงาม 

เพื่อจัดทําแผน
แม่บทการศึกษา 

แผนแม่บทการศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีแผนแม่บท
การศึกษา 

คุณภาพทางการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ
กองการศึกษาฯ 

เพื่อดําเนินการจ้าง
เหมาผู้ปฏิบัติงานกอง
การศึกษาฯ 

 540,000   540,000   540,000   540,000   540,000  มีการปฏิบัติงานตาม
แผน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
สร้างความประทับใจ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดทํากิกจรรมของ
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนพื้นที่
ตําบลโป่งงามมีส่วน
ร่วมในการดําเนิน
โครงการ 

 700,000   700,000   700,000   700,000   700,000  มีการดําเนิน
กิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโครงการ 
เกิดทักษะพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ
อินเตอร์เน็ตชุมชน
และห้องหนังสือ
อัจฉริยะ 

เพื่อการเรียนรู้ใน
โลกกว้าง 

มีศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ต 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีจุดบริการ
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตใน
บ้าน 

ประชาชนสามารถ
หาความรู้เพิ่มเติม
ได้ 

กองการศึกษา 

13 โครงการอบรม
เยาวชน ห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อให้รู้ถึงพิษภัยยา
เสพติด 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรม 1 
ครั้ง 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ 

กองการศึกษา 

14 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียน
เตรียมผู้สูงอายุ อบต.
โป่งงาม 

เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน
เตรียมผู้สูงอายุ อบต.
โป่งงาม 

จัดให้มีกิจกรรมของ
โรงเรียนเตรียม
ผู้สูงอายุ อบต.โป่ง
งาม 

500,000     500,000   500,000   500,000   500,000  โรงเรียนเตรียม
ผู้สูงอายุ อบต.โป่ง
งาม ได้รับการ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุได้มีการ
พัฒนาทางด้าน
สังคม การเข้ากลุ่ม 
การทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา 

15 โครงการอบรมค่าย
พุทธบุตร เด็กและ
เยาวชน ตําบลโป่ง
งาม 

เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ต.โป่งงาม 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีการจัดกิจกรรม
ค่ายพุทธบุตรใน
พื้นที่ 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน 

1.โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะ 
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(สพฐ.) จํานวน 5 แห่ง 

   2,080,000   2,080,000   2,080,000   2,080,000     2,080,000  สถานศึกษาได้รับ
การอาหารเสริม 
(นม) สําหรับ
นักเรียน 

สถานศึกษา มี
อาหารเสริม (นม) 
ที่มีคุณภาพ 
เพียงพอ 
ต่อความต้องการ
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา 

2. ศพด. จํานวน 6 แห่ง    1,500,000    1,500,000   1,500,000   1,500,000     1,500,000  

17 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดสรรอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน 

1.โรงเรียน สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 5 
แห่ง 

   4,200,000    4,200,000   4,200,000   4,200,000     4,200,000  สถานศึกษา 
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
อุดหนุนในการ
จัดการอาหาร
กลางวันสําหรับ
นักเรียน 

สถานศึกษา มี
อาหารกลางวันที่
มีคุณภาพ 
เพียงพอต่อความ
ต้องการอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

2. ศพด. จํานวน 6 แห่ง    3,800,000    3,800,000   3,800,000   3,800,000     3,800,000  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา ศพด. 

เพื่อดําเนินการ ดังนี้           ศพด. 6 แห่ง 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
บริหารการจัด
การศึกษา 

ศพด. 6 แห่ง มี
การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนา
การเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา 

1. ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

 
1,020,000 

 
1,020,000 

   
1,020,000  

   
1,020,000  

   
1,020,000  

2. ค่าหนังสือเรียน  
100,000 

 
100,000 

      
100,000  

      
100,000  

      
100,000  

3. ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

 
100,000 

 
100,000 

      
100,000  

      
100,000  

      
100,000  

4. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

 
150,000 

 
150,000 

      
150,000  

      
150,000  

      
150,000  

5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
215,000 

 
215,000 

      
215,000  

      
215,000  

      
215,000  

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 

          ศพด. ทั้ง 6 
แห่ง ได้รับ
งบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริการ
สถานศึกษา 

ศพด. ทั้ง 6 แห่ง 
มีการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยให้มี
ความพร้อมทั้ง 4 
ด้าน   

กองการศึกษา 

1) ศพด.บ้านดง    
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

2) ศพด.บ้านห้วยปู
แกง 

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

3) ศพด.บ้านโป่ง    
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

4) ศพด.บ้านผาฮี้    
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

5) ศพด.บ้านมูเซอผา
ฮี้ 

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

6) ศพด.บ้านถ้ํา    
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
โครงการตามรอย
พ่ออยู่อย่างพอเพียง 

1. เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานการ
งานอาชีพเกี่ยวกับ
งานเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดและการหา
รายได้ระหว่างเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียน
รู้จักประหยัดอด
ออมและการออม
ทรัพย์  

1. นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานการงาน
อาชีพเกี่ยวกับงาน
เกษตร  
2. เพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดและการหา
รายได้ระหว่างเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 
90 ได้ร่วมกิจกรรม
ออมทรัพย์ 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา โครงการตามรอย
พ่ออยู่อย่างพอเพียง) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.. มีการอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. นักเรียนทุกคน
มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานการ
งานอาชีพเกี่ยวกับ
งานเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริม
การประหยัดและ
การหารายได้
ระหว่างเรียน 
3. นักเรียนทุกคน
ได้ออมทรัพย์ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
โครงการฝึกทักษะ
อาชีพ 

1. เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานการ
งานอาชีพเกี่ยวกับ
การคํานวณ 
2. เพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดและการหา
รายได้ระหว่างเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียน
รู้จักประหยัดอด
ออมและการออม
ทรัพย์  

1. นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานการงาน
อาชีพเกี่ยวกับการ
ทําขนม  
2. เพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดและการหา
รายได้ระหว่างเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 
90 ได้ร่วมกิจกรรม
การออมทรัพย์ 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา โครงการฝึกทักษะ
อาชีพ) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

1. นักเรียนทุกคน
มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานการ
งานอาชีพเกี่ยวกับ
งานเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริม
การประหยัดและ
การหารายได้
ระหว่างเรียน 
3. นักเรียนทุกคน
ได้ออมทรัพย์ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 
 

โรงเรียนบ้านถ้ํามีครู
ผู้ช่วยสอนชั้นปฐมวัย 
จํานวน 1 คน  
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านถ้ํา มี
ครูผู้ช่วยสอนระดับ
ปฐมวัย จํานวน 1 
คน  
 

โรงเรียนบ้านถ้ํา 
สามารถบริหาร
จัดการเสริม
ประสบการณ์ให้
ผู้เรียนในระดับชั้น
ปฐมวัย 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 

23 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เด็ก
ปฐมศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านถ้ํามีครู
ผู้ช่วยสอนชั้น
ประถมศึกษา จํานวน 1 
คน  
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านถ้ํามีครู
ผู้ช่วยสอนระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 
1 คน  
 

โรงเรียนบ้านถ้ํา
สามารถบริหาร
จัดการเสริม
ประสบการณ์ให้
ผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ํา 
โครงการร้านค้า
ขยะโรงเรียนบ้าน
ถ้ํา 

1.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ต้องและเหมาะสม 
2.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีจิตสํานึกที่ดีในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยสามารถนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ 
และส่งเสริมความรู้ในการใช้
หลัก 3Rs ในการจัดการขยะ
มูลฝอย 
4.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองนําขยะรีไซเคิลที่
ผ่านการคัดแยกแล้วมาแลก
เป็นสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคที่
ร้านค้าขยะโรงเรียนบ้านถ้ํา  

ผู้บริหาร คณะครู  
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 300 คน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา ) 

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้อง
และเหมาะสม .ปริมาณ
ขยะในโรงเรียน ใน
ครัวเรือนและในชุมชน
ลดลง 

1.นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้อง
และเหมาะสม 
2.นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีจิตสํานึกที่
ดีในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยสามารถนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีกและรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.ปริมาณขยะใน
โรงเรียน ในครัวเรือน
และในชุมชนลดลง 
4.นักเรียนและ
ผู้ปกครองนําขยะรี
ไซเคิลที่ผ่านการคัด
แยกแล้วมาแลกเป็น
สิ่งของเครื่องใช้
อุปโภคที่ร้านค้าขยะ
โรงเรียนบ้านถ้ํา  

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนบ้าน

ถ้ํา 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ํา ตชด. 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านถ้ํา ตชด.มี
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา 1 คน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา ตชด. 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 เด็กนักเรียนมี
การสร้างเสริม
สุขภาพและ
พลานามัยที่ดีขึ้น 

1.โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.มีครูผู้สอนวิชาสุข
ศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา 1 คน 
2.เด็กนักเรียนมีการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา/
รร.บ้านถ้ํา 

ตชด. 

26 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. 
โครงการโรงหนังเพื่อ
น้อง 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน รร.
บ้านถ้ํา ตชด.  
 

มีห้องสื่อขนาดใหญ่หรือ
โรงหนังเพื่อน้องที่นักเรียน
สามารถรับชมได้ตั้งแต่ชั้น
อนุบาล – ประถมศึกษา ปี
ที่ 6 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการโรงหนังเพื่อ
น้อง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการอุดหนุน
การจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

นักเรียนเกิดทักษะใน
การเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. 
โครงการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้สวน
เกษตร 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
 

1. นักเรียน รร.บ้านถ้ํา 
ตชด.ได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการปลูกผัก
ชนิดต่าง 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.โครงการปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้สวนเกษตร) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการปลูก
ผักชนิดต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

28 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด. 
โครงการร้านค้าขยะ
สร้างสุข 
 

๑. เพื่อความตระหนัก 
จิตสํานึก การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

๒. สามารถดําเนินการ
กําจัดขยะอย่างครบวงจร 

๓. เสริมสร้างรายได้แก่
สมาชิกนักเรียน 

 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมี
ส่วนร่วมในการกําจัด
ขยะ 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.โครงการร้านค้าขยะ
สร้างสุข) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 

๒. สามารถนํามา
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ปริมาณขยะใน
โรงเรียนมีจํานวน
ลดลง 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 อุดหนุน 

โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด. 
โครงการเลี้ยงไก่ไข่  
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษา เรียนรู้และ
วางแผนการเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่  
๒. เพื่อผลิตไข่ไก่ 
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

ของโรงเรียน  
 

๑. นักเรียนได้ศึกษา 
เรียนรู้และวาง
แผนการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่  
๒. มีไข่ไก่ สนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันของ
โรงเรียน 

อย่างเพียงพอ 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด.โครงการเลี้ยง
ไก่ไข่) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ๑. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
๒. มีไข่ไก่ สนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันของ
โรงเรียน 

อย่างเพียงพอ 
 

๑. นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ 

๒. มีไข่ไก่ 
สนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันของ
โรงเรียน 

อย่างเพียงพอ 

๓. นักเรียนรู้จัก
การวางแผนการ
ทํางานและมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด. โครงการ
เสียงตามสายใน
โรงเรียน 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดการ
กิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

 

มีการดําเนินการ
ก่อสร้างที่ได้รับ
มาตรฐาน 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด.เสียงตาม
สายในโรงเรียน) 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีอุปกรณ์การ
กระจายเสียงที่มี
มาตรฐาน 
 

มีอุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการ
จัดการกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

31 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด. 
โครงการ
โรงเรือนเพาะชํา 
 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพในการ
จัดทํากรเรียนการสอน
และปลูกฝังทักษะการ
เรียนรู้ด้านการเกษตร 

 

อาคาร
โรงเรือนเพาะชํามี
ความแข็งแรง 

ทนทานได้มาตรฐาน 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด.โครงการ
โรงเรือนเพาะชํา) 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีสภาพ 

แวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพในการ
จัดทํากรเรียนการ
สอนและปลูกฝัง
ทักษะการเรียนรู้
ด้านการเกษตร 
 

มีแหล่งเรียนรู้และ
นักเรียนทักษะ
การเรียนรู้ด้าน
การเกษตร 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 
 

โรงเรียนบ้านถ้ํา ตชด. 
มีครูผู้ช่วยสอนชั้น
ปฐมวัย จํานวน 1 คน  
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านถ้ํามี
ครูผู้ช่วยสอน
ระดับปฐมวัย
จํานวน 1 คน  
 

โรงเรียนบ้านถ้ํา
สามารถบริหาร
จัดการเสริม
ประสบการณ์ให้
ผู้เรียนในระดับชั้น
ปฐมวัย 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด.  
โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 

1.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนและ
ติดตั้งระบบอุปกรณ์
พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

2.เพื่อให้ระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ให้บริการสามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้ผู้เรียน ครู 
สามารถใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการปรับปรุง
ห้องปฏ ิบัติการ
คอมพิวเตอร์) 

111,50
0 

111,50
0 

111,50
0 

111,50
0 

111,50
0 

-มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
-ผู้เรียน ครู ได้ใช้บริการของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจําวัน 
-ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ  และสามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1.นักเรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 
2.นักเรียนได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในการ
พัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรและสร้างสรรค์
ผลงาน 
3.สภาพแวดล้อมใน
ห้องปฏิบัติการมีความ
ปลอดโปร่งและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด.  
โครงการปรับปรุง
สนามเปตองเพื่อ
สุขภาพ 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน ได้เล่นกีฬาไม่
พึ่งพาสิ่งเสพติดและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยแก่เด็กนักเรียน
ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
โดยอาศัยกีฬาเป็น
เครื่องมืออันสําคัญ 
3.เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานการ
เล่นกีฬา เป็นการยกระดับ
มาตรฐานการเล่นกีฬาใน
ท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จัก
กฎ กติกา การเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ 
 

1.นักเรียนโรงเรียน
บ้านถ้ํา ตชด.ได้รับการ
เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา 

เปตอง 

2.โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.มีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับกีฬาเปตอง 

3.โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.มีสนามเปตองที่
ได้มาตรฐานระดับ
สากล 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการปรับปรุง
สนามเปตองเพื่อสุขภาพ) 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 1.นักเรียนรู้จัก 
กฎ กติกา ของ
กีฬาเปตอง 
2.นักเรียนมีความ
รึความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ทักษะ
การเล่นเปตอง
มากขึ้น 
 

นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กีฬาเปตองมากขึ้น 
2.นักเรียนรู้วิธีการ
เล่น การแข่งขันกี
เปตองที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล 
3.นักเรียนมีสนาม 
เปตองเล่นในเวลา
ว่าง 
4.มีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเปตอง
โดยตรง 
 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด. 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด.  
โครงการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้สวน
เกษตร 
 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
และเรียนรู้วิธีการปลูกผัก
ชนิดต่างๆ 
3.เพื่อปลูกผัก สนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน 
4.เพื่อเป็นแหล่งอเรียนรู้
เกษตรให้กับนักเรียน 
 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด.ได้รับการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ปลูกผักชนิดต่างๆ 
2.โรงเรียนบ้านถ้ํา ตชด.
มีแหล่งเรียนรู้สวน
เกษตรให้นักเรียนได้
เรียนรู้ 
3.โรงเรียนบ้านถ้ํา ตชด.
มีผักปลอดสารสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้สวนเกษตร) 
 

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 1.นักเรียนรู้จักการ
วางแผนการปลูกผัก 
2.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปลูกผักชนิด
ต่างๆ 
3.นักเรียนมีทักษะ
ประสบการณ์ ปการ
ปลูกผักชนิดต่างๆ 
 

1.นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษ 
2.นักเรียนรู้วิธีการ
ปลูกผักชนิดต่างๆ 
3.มีผักปลอดสารพิษ
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
4.มีแหล่งเรียนรู้สวน
เกษตรให้นักเรียนได้
ศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติจริง 
 
 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 

ตชด.  
โครงการ
ปรับปรุงห้อง
พยาบาล วัสดุอุ
อปกรณ์ และ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ 
 

1.เพื่อให้สถานศึกษามีห้อง
พยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็น
แหล่งให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้น แก่ นักเรียน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
รวมไปถึงประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการในสถานศึกษา 
2.เพื่อให้สถานศึกษามี
เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุ
อปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ที่
เพิ่มขึ้นแหละเพียงพอต่อ
จํานวนนักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึง
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ภายในสถานศึกษา 
 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
มาใช้บริการภายใน
ห้องปฐมพยาบาล
เบื้องต้น จํานวน 
136 คน 

(อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด. โครงการ
ปรับปรุงห้องพยาบาล 
วัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อ
เวชภัณฑ์) 

11,420 11,420 11,420 11,420 11,420 นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
ที่มาใช้บริการได้รับการ
ดุแลปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และมีความรู้
ด้านสุขภาพอนามัย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 
 

1.สถานศึกษามีห้อง
พยาบาลที่ได้มาตรฐานเป้น
แหล่งให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้น 
2.นักเรียนรู้ ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน รวมไป
ถึงประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการภายในสถานศึกษา
ได้รับการบริการด้าน
สุขภาพที่ดีในเบื้องต้น 
อย่างทั่วถึงและถูก
สุขอนามัย 
3.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเบื้องต้น ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญ
ประจําบ้าน 
4.มีสถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย
ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด. 
โครงการร้านค้า
ขยะโรงเรียน
บ้านถ้า ตชด. 

1.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ต้องและเหมาะสม 
2.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีจิตสํานึกที่ดีในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยสามารถนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ 
และส่งเสริมความรู้ในการใช้
หลัก 3Rs ในการจัดการขยะ
มูลฝอย 
4.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองนําขยะรีไซเคิลที่
ผ่านการคัดแยกแล้วมาแลก
เป็นสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคที่
ร้านค้าขยะโรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. 

ผู้บริหาร คณะครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน
และผู้ปกครอง
นักเรียน เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 
300 คน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด.ตาม
โครงการร้านค้าขยะ
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.) 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้อง
และเหมาะสม .
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน ในครัวเรือน
และในชุมชนลดลง 

1.นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความรู้ความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้อง
และเหมาะสม 
2.นักเรียนและผู้ปกครอง
มีจิตสํานึกที่ดีในการคัด
แยกขยะมูลฝอยสามารถ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีกและรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
3.ปริมาณขยะในโรงเรียน 
ในครัวเรือนและในชุมชน
ลดลง 
4.นักเรียนและผู้ปกครอง
นําขยะรีไซเคิลที่ผ่านการ
คัดแยกแล้วมาแลกเป็น
สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคที่
ร้านค้าขยะโรงเรียนบ้าน
ถ้ํา ตชด. 

กองการศึกษา/
รร.บ้านถ้ํา ตชด. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ํา ตชด. 
โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ลาน
นันทนาการอาคาร
ปฐมวัย 

1.เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลอยุ่ในสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีการ
เจริญเติบโต และเรียนรู้ด้าน
ต่างๆอย่างสมดุล 
2.เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้
มีสถานที่จัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อพัฒนา
ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 
 

นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.จํานวน 30 คน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการปรับภูมิทัศน์
ลานนันทนาการอาคาร
ปฐมวัย) 

109,350 109,350 109,350 109,350 109,350 1.เกิด
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 
2.ผู้ใช้บริการมี
ความสุข ความ
พึงพอใจ 

1.เด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
ได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี มีการ
เจริญเติบโตและ
เรียนรู้ด้านต่างๆ
อย่างสมดุล 
2.โรงเรียนได้มี
สถานที่จัด
กิจกรรม
นันทนาการพัฒนา
ครอบคลุมทั้งด้าน
การส่งเสรมิ
สุขภาพ 

กองช่าง/ 
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด.  
โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต 
 

1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งานห้องสมุดให้เป็นระบบ 
และสะดวกในการใช้บริการ 
2.เพื่อจัดหาเอกสาร สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
3.จัดหาอุปกรณ์ในการเพิ่ม
แสงสว่างให้แก่ห้องสมุด 
4.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
มีนิสัยรักการอ่านและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 

1.ห้องสมุดมี
บรรยากาศและ
สถานที่ที่ดี และ
เหมาะสม 
2.ห้องสมุดมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้พัฒนางาน
และมีสิ่งพิมพ์
ให้บริการเพิ่มขึ้น 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต) 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 1.นักเรียน ครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียนมีความพึง
พอใจในการใช้
บริการห้องสมุดร้อย
ละ 95 
 

1.ห้องสมุดมี
บรรยากาศเหมาะ
กับการอ่านหนังสือ 
2.เพื่อจัดหาเอกสาร 
สื่อวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
3.ห้องสมุดสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการในการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

กองช่าง/ 
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ํา ตชด. 
โครงการส้วมสุข
สันต์ 

1.ปรับปรุงดูแลห้องส้วมที่มีอยู่
แล้วให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด 
น่าดู น่าใช้ 
2.เพื่อจัดห้องส้วมให้เพียงพอ
ต่อจํานวนนักเรียนและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มี
ความสะอาดร่มรื่น มี
บรรยากาศ น่าดู น่าใช้ ถูก
สุขลักษณะ 
3.เพื่อปลุกฝังให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูก
สุขลักษณะนําแบบอย่างไปใช้
ในชีวิตประจําวัน 
 

1.ซ่อมแซมห้องส้วมใหม่
ถูกสุขลักษณะให้สะอาด 
น่าดู น่าใช้ อยู่เสมอ 
2.จัดบรรยากาศของ
ห้องส้วมเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
3.สร้างสุขนิสัยในการใช้
ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ
นําแบบอย่างไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการส้วมสุขสันต์) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 
90 

1.โรงเรียนมีส้วม
เพียงพอสําหรับ
นักเรียนและมีภูมิ
ทัศน์สะอาด
สวยงาม น่าดู น่า
ใช้ 
2.นักเรียนมี
พฤติกรรมการใช้
ส้วมที่ถูก
สุขลักษณะ และ
สามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน
ได้ 

กองช่าง/รร.
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ํา ตชด. 
โครงการสร้าง
หลังคาและรั้ว
ลานนัทนาการ 

1.ใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู 
2.เพื่อเป็นสถานที่รองรับการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนใน
บางโอกาสที่สภาพอากาศไม่
เอื้ออํานวย 
3.เพื่อความปลอดภัยจากลิง 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการสร้างหลังคา
และรั้วลานนัทนาการ) 

350,600 350,600 350,600 350,600 350,600 1.เกิด
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 
2.ผู้ใช้บริการมี
ความสุข ความ
พึงพอใจ 

1.โรงเรียนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่
ปลอดภัยจากลิง 
2.โรงเรียนมี
สถานที่รองรับการ
จัดกิจกรรมของ
โรงเรียนในบาง
โอกาสที่สภาพ
อากาศไม่
เอื้ออํานวย 

กองช่าง/ 
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ํา ตชด. 
โครงการสร้างรั้ว
ป้องกันความ
ปลอดภัยของ
นักเรียน 

1.เพื่อปิดกั้นป้องกันลิงไม่ให้
ทําอันตรายต่อนักเรียน 
บุคลากร และทรัพย์สินทาง
โรงเรียน 
2.เพื่อปิดกั้นระหว่างย่าน
สถานที่ท่องเที่ยวกับโรงเรียน
และสะดวกต่อการจัดกิจกรรม 
3.เพื่อความปลอดภัยจากผู้ไม่
หวังดี หรือเยาววชนที่มามั่วสุม
ดื่มสุรา อันนําไปสู่การ
ลอกเลียนแบบตัวอย่างที่ไม่ดี
ต่อนักเรียน 
 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการสร้างรั้ว
ป้องกันความปลอดภัยของ
นักเรียน) 

74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 1.เกิด
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 
2.ผู้ใช้บริการมี
ความสุข ความ
พึงพอใจ 

1.โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
ปลอดภัยจากลิง 
2.โรงเรียนมีความ
เชื่อมั่นความ
ปลอดภัยและ
สามารถจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

กองช่าง/ 
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ํา ตชด. 
โครงการปรับปรุง
โรงอาหาร 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีโรงครัว 
โรงอาหารที่ได้มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
2.เพื่อให้บริการให้กับนักเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน 
3.เพื่อความสะอาดและ
ปลอดภัยในการประกอบ
อาหารและรับประทานอาหาร
ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 

1.อาคารโรงอาหาร
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้มีความ
แข็งแรง ทนทารที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
สําหรับนักเรียน 135 
คน 
2.อาคารโรงอาหาร
สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามอายุการใช้งาน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา 
ตชด. โครงการปรับปรุงโรง
อาหาร) 

338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 การก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

1.มีโรงครัว โรง
อาหารที่ได้
มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณะ
สุข 
2.มีโรงครัว โรง
อาหารเพื่อบริการให้
นักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง 
3.เพื่อความ
ปลอดภัยในการปรุง
อาหารและ
รับประทานอาหาร 
4.เพื่อใช้ในการปรุง
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะที่ถูกต้อง 

กองช่าง/ 
โรงเรียน
บ้านถ้ํา 
ตชด. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
ระดับปฐมศึกษา 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ให้แก่เด็กปฐม
ศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านโป่งมีครู
ผู้ช่วยสอนชั้นปฐมศึกษา 
จํานวน 1 คน  
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านโป่ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมศึกษา) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านโป่งมี
ครูผู้ช่วยสอนระดับ
ปฐมศึกษาจํานวน 1 
คน  
 

โรงเรียนบ้านโป่ง
สามารถบริหาร
จัดการเสริม
ประสบการณ์ให้
ผู้เรียนในระดับชั้น
ปฐมศึกษา 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านโป่ง 

45 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่ง 
โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์โรงเรียน
บ้านโป่ง 

1.กําจัดขยะอินทรีย์
ที่เหลือใช้ภายใน
โรงเรียนบ้านโป่ง 
2.เพื่อผลิตปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือนและน้ํา
หมักจากมูลไส้เดือน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งทุก
คนมีความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้เพื่อลด
ปัญหาขยะในบ้านของ
นักเรียนเอง 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการจัดการขยะอินทรีย์
โรงเรียนบ้านโป่ง) 

       7,000         7,000         7,000         7,000         7,000  นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โป่งทุกคนร้อยละ 
100 ได้ใช้กิจกรรมใน
โครงการ 

1.นักเรียนเรียนรู้
ขั้นตอนการทําปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือน 
2.นักเรียนมีรายได้
จากปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน 

กอง
การศึกษา/
รร.บ้านโป่ง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการอาหาร
กลางวัน 
 

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
และมีสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารอย่าง
ถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรียนมีน้ําหนัก
ตามเกณฑ์ ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  

นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการอาหารกลางวัน) 
 

476,000 476,000 476,000 476,000 476,000 นักเรียนได้ฝึก
ระเบียบและมารยาท
ในการรับประทาน
อาหารร่วมกัน 
2.นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมีน้ําหนัก 
ส่วนสูงสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัยและมีสุขนิสัย
ในการรับประทาน
อาหารที่ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถนําความรู้
เกี่ยวกับสุขนิสัยในกา
รับประทานอาหารไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่
บ้านและเป็นแบบอย่างใน
ชุมชนได้ 
2.นักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจดี เรียนรู้ได้ด ีทํา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง 
 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
บ้านโป่ง 

47 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนบ้านโป่ง มีครู
ภาษาต่างประเทศ
จํานวน 1 คน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศ) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านโป่งมี
ครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
จํานวน 1 คน  
 

โรงเรียนบ้านโป่งสามารถ
บริหารจัดการเสริม
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนมี
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านโป่ง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
โป่ง 
โครงการแผ่น
เฟรมสร้างสรรค์ 

1.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ 
3.เพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกสมาธิ 
4.เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตัวเอง 
5.เพื่อให้นักเรียนสามารถหา
รายได้เสริม 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้านโป่ง
สามารถปักแผ่นเฟรม
สร้างชิ้นงานที่สร้างสรรค์
ได้ เช่น พวงกุญแจ
,กล่อง 
กระดาษทิชชู,กล่อง
อเนกประสงค์,กระเป๋า
และอื่นๆ  
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการแผ่นเฟรม
สร้างสรรค์) 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
โป่งสามารถ
ปักแผ่นเฟรม
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ของโรงเรียนบ้านโป่งได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
สามารถปักแผ่นเฟรมสร้าง
ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ได้ ช่วยฝึก
สมาธิ เกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตัวเอง 
สามารถหารายได้เสริมและ
เป็นต้นแบบแก่น้องๆบุคคล
ทั่วไปได้ 

กอง
การศึกษา/
รร.บ้านโป่ง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่ง 
โครงการ DIY 
เสื้อผ้าเก่า 

1.เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน โดยนํามาผลิต
กระเป๋า,ผ้าห่ม,ผ้าคลุมเตียง
,ผ้าม่าน,ผ้าฉาก,ผ้าปูโต๊ะ
และงานศิลปะจากผ้า 
2.เพื่อฝึกฝนผู้เรียนให้มี
ความอดทนในการทํางาน 
และมีความคิดสร้างสรรค์
ผลิตชิ้นงานใหม่ๆ สามารถ
นําไปจําหน่ายเป็นอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้านโป่ง 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการ DIY เสื้อผ้าเก่า) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-
6 ทุกคน ผลิตชิ้นงาน
ได้ 5 ชิ้นต่อ 1 ภาค
เรียน 

1.เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 
โดยนํามาผลิตกระเป๋า,ผ้าห่ม,ผ้า
คลุมเตียง,ผ้าม่าน,ผ้าฉาก,ผ้าปูโต๊ะ
และงานศิลปะจากผ้า 
2.เพื่อฝึกฝนผู้เรียนให้มีความ
อดทนในการทํางาน และมี
ความคิดสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงาน
ใหม่ๆ สามารถนําไปจําหน่ายเป็น
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

กอง
การศึกษา/
รร.บ้านโป่ง 

50 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่ง 
โครงการการ
แสดง
ศิลปะวัฒนธรรม
ของชนเผ่า 

1.เพื่อให้นักเรียนชนเผ่า
สืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าของตนเองไว้ด้วย
ความภาคภูมิใจและนําไป
ประยุกต์เข้ากับชนเผ่าอื่นๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้านโป่ง 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่า) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-
6 ทุกคนสามารถ
นําเสนอ
ศิลปะวัฒนธรรมของ
แต่ละชนเผ่าได้ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสามารถ
สืบสานศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่า
ของตนเองไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
และนําไปประยุกต์เข้ากับชนเผ่า
อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา/
รร.บ้านโป่ง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านโป่ง 

โครงการ
สถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนว
พระราชดําริ 
 

1.เป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง มีทักษะชีวิต
ในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับ
ตนเอง 
2.เพื่อให้นักเรียนมี
วินัย ความรับผิดชอบ 
ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
รู้รักสามัคคีกันในการ
ทํางาน  

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โป่งได้สามารถ
ประยุกต์ใช้ชีวิต แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรมจริยธรรม
ภูมิคุ้มกันในตนเอง 
พร้อมทั้ง สร้างเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสู่ชุมชนเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชีวิตให้มั่งคั่ง
และยั่งยืน 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้าน
โป่ง โครงการสถานศึกษา
พอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ) 

47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งทุก
คน ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ
สถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความรู้และ
เข้าใจสามารถปฏิบัติตนตาม
แนวทางในการดํารงชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่
กับผู้อื่นในโรงเรียน ชุมชน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
มีการใช้ชีวิตที่พอเพียง มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ภูมิคุ้มกันในตัวเองในการ
ปฏิบัติงาน 
2.นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 
สามารถนําผลผลิตไป
จําหน่ายมีผลผลิตสําหรับ
ดําเนินโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนหรือ
นํามาแปรรูปจําหน่าย หา
รายได้ระหว่างเรียนได้ 
3.นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และนําความรู้ที่
ได้รับนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
บ้านโป่ง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านโป่ง 

โครงการปุ๋ยหมัก
จากเศษผักผลไม้
และใบไม้ในท่อ
คอนกรีต 
 

1.เพื่อให้นักเรียนรู้
และวิธีทําปุ๋ยหมัก 
2.เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก
และนําไปใช้ใน
โรงเรียน 
3.เพื่อลดการซื้อปุ๋ย
คอกในการบํารุงพืช 
ต้นไม้ในโรงเรียน  

นักเรียนลดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อปุ๋ยเพื่อบํารุง
ต้นพืช ผัก ในโรงเรียน 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านโป่ง 
โครงการปุ๋ยหมักจากเศษ
ผักผลไม้ และใบไม้ในท่อ
คอนกรีต) 

10,130 10,130 10,130 10,130 10,130 1.นักเรียนร้อยละ 80 
(สมาชิกในโครงการ) ได้
เรียนรู้และวิธีทําปุ๋ยหมัก
จากเศษผัก ผลไม้และ
ใบไม้ 
2.นักเรียนร้อยละ 80 
(สมาชิกในโครงการ) ได้
ผลิตปุ๋ยหมักและนําไปใช้
ในโรงเรียนได้อย่าง
แท้จริง 
3.นักเรียนลดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อปุ๋ยเพื่อบํารุง
พืช ผัก ในโรงเรียน 
 

นักเรียนมีทักษะการ
ทํางานเป็นกลุ่ม 
ทักษะชีวิต ทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 สามารถนําไปใช้
ในการประกอบอาชีพ
และการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
บ้านโป่ง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่ง 
โครงการอาหารเป็น
ยา พึ่งพาตนเอง 

1.เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่
สร้างแหล่งอาหาร และ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัย 
2.เพื่อให้รู้จักใช้อาหาร
สร้างเสริมสุขภาพ ลดการ
เจ็บป่วย 
3.ฝึกให้รู้จักพึ่งพาตนเอง
แบบยั่งยืน ตนเองเป็น
หมอรักษาตนเองได้ดีที่สุด 

นักเรียน คณะครู และ
คนในชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ป้องกันการเจ็บป่วย
จากการรับประทาน
อาหารรู้จักคิดก่อน
ทาน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
โครงการอาหารเป็นยา 
พึ่งพาตนเอง) 

17,320 17,320 17,320 17,320 17,320 นักเรียนสามารถ
ทําอาหารที่
ปลอดภัย และดี
ต่อสุขภาพอย่าง
น้อย 5 รายการ 

1.อัตราการเจ็บป่วย
ของแต่ละครอบครัว
ลดจํานวนลง 
2.นักเรียนและชุมชน
เกิดกระบวนการ
เรียนรู้สร้างอาหาร
ปลอดภัยตั้งแต่ต้น
ทางถึงปลายทาง
อย่างยั่งยืน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านโป่ง 

54 อุดหนุน 
โรงเรียนบ้านถ้ําปลา 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐม
ศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เด็กปฐม
ศึกษา 
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ําปลา 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาระดับปฐมศึกษา) 

โรงเรียนบ้านถ้ําปลามี
ครูผู้ช่วยสอนชั้นปฐม
ศึกษา จํานวน 1 คน  
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ปลา ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษา
ระดับปฐมศึกษา 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านถ้ํา
ปลา มีครูผู้ช่วย
สอนระดับปฐม
ศึกษาจํานวน 1 
คน  
 

โรงเรียนบ้านถ้ําปลา 
สามารถบริหาร
จัดการเสริม
ประสบการณ์ให้
ผู้เรียนในระดับชั้น
ปฐมศึกษา 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน

บ้านถ้ําปลา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําปลา 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 
 

โรงเรียนบ้านถ้ําปลามี
ครูผู้ช่วยสอนชั้นปฐมวัย 
จํานวน 1 คน  
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านถ้ํา
ปลาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านถ้ําปลา 
มีครูผู้ช่วยสอนระดับ
ปฐมศึกษาจํานวน 1 
คน  
 

โรงเรียนบ้านถ้ําปลา 
สามารถบริหารจัดการ
เสริมประสบการณ์ให้
ผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวัย 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนบ้าน

ถ้ําปลา 

56 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําปลา 
โครงการร้านค้า
ขยะโรงเรียน
บ้านถ้ําปลา 

1.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยที่ต้องและ
เหมาะสม 
2.เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีจิตสํานึกที่ดี
ในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยสามารถนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้อีกและ
รักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ผู้บริหาร คณะครู  
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 300 
คน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ปลา) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้อง
และเหมาะสม .
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน ในครัวเรือน
และในชุมชนลดลง 

1.นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ต้องและเหมาะสม 
2.นักเรียนและผู้ปกครอง
มีจิตสํานึกที่ดีในการคัด
แยกขยะมูลฝอยสามารถ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีกและรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนบ้าน

ถ้ําปลา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาด้าน
ภาษาไทย 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาให้แก่
ด้านภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านผาฮี้มีครูครู
สอนภาษาไทย  
จํานวน 1 คน  
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านผาฮี้ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาด้าน
ภาษาไทย) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านผาฮี้มี
ครูสอนภาษาไทย
จํานวน 1 คน  

โรงเรียนบ้านผาฮี้
สามารถบริหารจัดการ
เสริมประสบการณ์ให้
ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถทาง
ภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผา
ฮี้ 

58 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาให้แก่
เด็ก
ประถมศึกษา  

โรงเรียนบ้านผาฮี้มีครู
ผู้ช่วยสอนชั้นปฐมศึกษา 
จํานวน 1 คน  
(อุดหนุน โรงเรียนบ้านผาฮี้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา) 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 โรงเรียนบ้านผาฮี้ มี
ครูผู้ช่วยสอนระดับ
ปฐมศึกษาจํานวน 
1 คน  

โรงเรียนบ้านผาฮี้ 
สามารถบริหารจัดการ
เสริมประสบการณ์ให้
ผู้เรียนในระดับชั้นปฐม
ศึกษา 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผา
ฮี้ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
2.เพื่อให้มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร
กลางวันให้กับ
นักเรียน 
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร
กลางวันของโรงเรียน 

1.มีปลาดุกที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารกลางวัน
ให้นักเรียน 500 ตัว/ภาค
เรียน 
2.มีกบที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารกลางวัน
ให้นักเรียน 300 ตัว/ภาค
เรียน 
3.มีไก่ไข่ที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน 100 ตัว 
4.มีผักกาด กะหล่ําปลี ถั่ว
แขก ที่ใช้ในการประกอบ
อาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาฮี้ 
โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
ในการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ 
2.นักเรียน
รับประทาน
อาหารที่มี
คุณภาพทาง
โภชนาการ
ครบถ้วน 

1.โรงเรียนมีวัตถุดิบ
ในการประกอบ
อาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน 
2.นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณภาพทาง
โภชนาการครบถ้วน 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผา
ฮี้ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการน้ํายาฆ่า
เชื้อโรค 

1.เพื่อนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไป
ใช้ในโรงเรียน 
2.เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะนิสัย
รักความสะอาด
ให้แก่นักเรียน 
3.เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียนโดย
การนําไป
จําหน่ายภายใน
ชุมชน 

นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ปราศจาก
เชื้อโรค 
 (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผาฮี้ โครงการน้ํายาฆ่า
เชื้อโรค) 

30,000  30,000    30,000    30,000    30,000  นักเรียนโรงเรียนบ้านผาฮี้ 
ร้อยละ 100 มีสุขภาวะ
อนามัยที่ดี ปราศจากเชื้อ
โรค 

1.นักเรียนมีสบู่เหลวและเจ
ลล้างมือสําหรับทําความ
สะอาดและฆ่าเชื้อโรค 
2.โรงเรียนมีน้ํายาล้างจานของ
นักเรียนในโครงการอาหาร
กลางวันได้อย่างสะอาด 
3.โรงเรียนมีน้ํายาทําความ
สะอาดพื้นห้อง ห้องน้ํา ทําให้
ปราศจากโรค 
4.นักเรียนมีสุขภาวะอนามัยที่
ดีปราศจากเชื้อโรค 
5.นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าใน
ครัวเรือนและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในครัวเรือนตัวเอง
ได้  

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผาฮี้ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผาฮี้ 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กด้าน
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ปฐมวัย 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
รู้จักตนเองสามารถ
แสดงออกตามความ
ถนัดเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ 
3.เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข 
และสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการที่เหมาะสม 
2.โรงเรียนมีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก 
3.เด็กปฐมวัย สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข 
4.เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง บรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาฮี้ ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้าน
พัฒนาการและเรียนรู้ปฐมวัย) 

  30,840    30,840    30,840   30,840  30,840  นักเรียนปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และ
สติปัญญา 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จัก
ตนเองสามารถ
แสดงออกตามความ
ถนัดเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ 
3.เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข 
และสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผา

ฮี้ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทักษะ
ทางภาษาและการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

1.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
พัฒนาทักษะทางภาษา 
และการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
2.เพื่อระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น 
3.เพื่อให้มีสื่อที่มี
คุณภาพ คุณประโยชน์ 
เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
4.เพื่อให้มีสื่อและ
นวัตกรรมที่เพียงพอกับ
จํานวนห้องเรียนหรือ
นักเรียน 
5.เพื่อให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษา 
และการเรียนรู้ 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาฮี้ 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทักษะทาง
ภาษาและการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ) 

 33,000   33,000  33,000   33,000   33,000  นักเรียนทุกชั้นมี
พัฒนาการด้าน
ทักษะทางภาษ
อังกฤษได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตร  

1.นักเรียนโรงเรียน
บ้านผาฮี้มีการพัฒนา
ทักษะทางภาษา และ
การเรียนภาษาอังกฤษ
ที่ดียิ่งขึ้น 
2.นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3.นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
4.นักเรียนสามารถใช้
สื่อการเรียนรู้ และ
ค้นคว้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.นักเรียนมสีื่อการ
เรียนรู้ในการเรียนรู้ 
และการค้นคว้าหา
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผา

ฮี้ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาไทย 
อ่านได้ เขียนได้ 
100% 

1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนัก
เห็นความสําคัญและรับผิดชอบ
ในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้และสื่อสารได้อย่างยั่งยืน 
2.เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
สามารถอ่านออกเขียนได้ตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
4.เพื่อให้มีสื่อที่มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียนนักเรียน 
5.เพื่อให้มีสื่อและนวัตกรรมที่
เพียงพอกับจํานวนห้องเรียนหรือ
นักเรียน 

1.นักเรียนทุกชั้น
สามารถอ่านออก เขียน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  
2.นักเรียนที่มีความ
บกพร่องด้านการอ่าน
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านการอ่านให้ดี
ยิ่งขึ้น 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาฮี้
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย อ่านได้ เขียนได ้
100%) 

  38,000    38,000    38,000    38,000    38,000  เด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุก
คนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ 

1.โรงเรียนบ้านผาฮี้
พัฒนานักเรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้ 100% 
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 
2.นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3.นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
สร้างนิสัยในการรัก
การอ่าน 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผา

ฮี้ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร ์
2.เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร ์

นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีการคิด
วิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ เกิดทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาฮี้ 
โครงการพัฒนาผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์) 

 38,000    38,000   38,000   38,000    38,000  1.นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 จํานวน
ทั้งหมด 107 
คน เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนที่
เข้าร่วม
โครงการมีการ
พัฒนาศักยภาพ
และมีเจตคติที่
ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1.ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2.ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
3.ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผาฮี้ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ผาฮี้ 
โครงการพัฒนา
ทักษะการคิด
คํานวณคูณ
คล่อง ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดคํานวณ
ได้อย่างคล่องแคล่วและ
รวดเร็ว 
2.เพื่อให้นักเรียน
สามารถท่องสูตรคูณได้
อย่างน้อยถึงแม่ 12 
3.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการคูณ เพราะ
เป็นพื้นฐานที่สําคัญใน
การต่อยอดการเรียน
เนื้อหาในระดับที่สูงขึ้น 

นักเรียนมีกระบวนการคิด
คํานวณที่ถูกต้องรวดเร็วขึ้น 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาฮี้ 
โครงการพัฒนาทักษะการคิด 
คํานวณคูณคล่อง ระดับ
ประถมศึกษา) 

  28,000       28,000       28,000       28,000       28,000  นักเรียนร้อยละ 
80 สามารถท่อง
สูตรคูณได้ถึงแม่ 
12  

1.นักเรียนมีพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด
คํานวณได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
รวดเร็ว 
2.นักเรียนสามารถ
ท่องสูตรคูณได้อย่าง
น้อยถึงแม่ 12 
3.นักเรียนสามารถ
นําไปปรับใช้ในการ
เรียนและ
ชีวิตประจําวันได้ 
4.มีพื้นฐานที่ดีในการ
ต่อยอดการเรียน
เนื้อหาในระดับที่
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนบ้าน

ผาฮี้ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านผาฮี้ 
โครงการผลิตสื่อ
มอนเตสซอรี่
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผาฮี้ 
โครงการผลิตสื่อมอน
เตสซอรี่สําหรับเด็ก
ปฐมวัย  
1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายเหมาะสม
กับพัฒนาการตามวัย 
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 
3.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
อิสระในการเลือกใช้
สื่อที่หลากหลายตาม
ความพึงพอใจ 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง มี
อิสระในการเลือกใช้สื่อ
ที่หลากหลายตามความ
พึงพอใจ ทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาฮี้ 
โครงการผลิตสื่อมอนเตส
ซอรี่สําหรับเด็กปฐมวัย) 

  38,000     38,000     38,000     38,000     38,000  เด็กปฐมวัยทุกคน 
มีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
เหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัย 

1.เด็กปฐมวัยมีสื่อ
การเรียนรู้ที่
หลากหลาย
เหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัย 
2.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง 
3.เด็กปฐมวัยมี
อิสระในการเลือกใช้
สื่อที่หลากหลาย
ตามความพึงพอใจ 

กองการศึกษา/
โรงเรียนบ้านผาฮี้ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

กีฬาสีสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

๒. มีสุขภาวะทางร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง มี
สุขภาพจิตที่ดี 
 

นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม มีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่ดี 
(อุดหนุน โรงเรียน ถปว.
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ๑. เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ 

๒. เชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพอยู่ในระดับดี  
 

นักเรียนโรงเรียน
วัดถ้ําปลา
วิทยาคม มีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่ดี 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นลูก
ที่ด ีนักเรียนที่ดีและคนดี
ของสังคม 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ด ียอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ําปลา
วิทยาคม 
โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม) 
 

นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคมมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมที่ดีของ
สังคม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑. เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นลูก
ที่ด ีนักเรียนที่ดี
และคนดีของ
สังคมมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
 

นักเรียนโรงเรียน
วัดถ้ําปลา
วิทยาคมมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมที่ดีของ
สังคม 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 อุดหนุน 
โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องสมุด
สู่ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

(E- Libray) 
 

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ห้องสมุดให้มีลักษณะเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
2.เพื่อพัฒนาห้องสมุดไปสู่
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ําปลา
วิทยาคม 
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน E- Libray) 
 

ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนวัดถ้ําปลา
วิทยาคม จํานวน 
1 ห้อง 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 
 

1.โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคมได้
พัฒนาห้องสมุดให้มี
ลักษณะเป็น
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.ห้องสมุดโรงเรียน
วัดถ้ําปลาวิทยาคม
ได้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ 
สืบค้น ยืมคืน
หนังสือ และระบบ
สารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะใน
โรงเรียน 
 

๑. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อม 

๒. ปลูกจิตสํานึกในการ
มีส่วนรับผิดชอบ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ําปลา
วิทยาคม 
โครงการบริหารจัดการขยะ
ในโรงเรียน) 
 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อม 

และมีจิตสํานึกใน
การมีส่วนรับผิดชอบ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑. เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม 
ร้อยละ๑๐๐ 

ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อม         
๒. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคมมี
จิตสํานึกในการมี
ส่วนรับผิดชอบ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

นักเรียน
โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคมมี
ส่วนร่วมในการ
กําจัดขยะและ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. เพื่อให้นักเรียนยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากกลาย
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ําปลา
วิทยาคม 
โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน) 
 

นักเรียนโรงเรียน
วัดถ้ําปลาวิทยาคม
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา
กําหนดหวงแหน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลาก
กลาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑. เชิงปริมาณ นักเรียน
ร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะ
ที่ตามสถานศึกษากําหนด
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ
หลากกลาย 
๒. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความภูมิใจใน
วัฒนธรรมชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรม 
 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคมมี
ค่านิยมที่ดีมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

และยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่าง 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero 

Waste School) 
 

๑. เพื่อกระตุ้น รณรงค์ 
เสริมสร้างจิตสํานึก 
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ  
๒. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมี
ความตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ําปลา
วิทยาคม 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
Zero Waste School) 

นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จํานวน 266 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม 
ร้อยละ 75 ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบใน
การรักสิ่ง แวดล้อม
และตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ลด คัดแยกขยะและ
นํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันโดย
ยึดหลักตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ลด คัดแยกขยะและ
นํามาใช้ประโยชน์
ใหม่และนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม
จากโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 
ที่โรงเรียนจัดทําขึ้น 
(Zero Waste 
School) 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการ
ส่งเสริมศิลปะ
พื้นบ้าน สืบ
สานวัฒนธรรม
ล้านนา 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การแสดงกลองสะบัดชัย 
และการแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง 

๒. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
การแสดงกลองสะบัดชัย 
และการแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองให้กับชนรุ่นต่อไป 

๓. เพื่อให้มีกิจกรรมการ
แสดงในการร่วมกิจกรรม
ของชุมชน (อุดหนุน โรงเรียน
วัดถ้ําปลาวิทยาคม 
โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน 
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา) 
 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม 
ระดับชั้น ม.1 -6 
จํานวน 20 คน ได้รับ
การอบรมการแสดง
กลองสะบัดชัย 
ระยะเวลา 4 วัน 
๒. นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม
ระดับชั้น ม.1-6 จํานวน 
20 คน ได้รับการอบรม
การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง ระยะเวลา 4 
วัน 
 

31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 ๑. นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม 
ระดับชั้น ม.1 -6 
จํานวน 20 คน ได้รับ
การอบรมการแสดง
กลองสะบัดชัย 
ระยะเวลา 4 วัน 
๒. นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม
ระดับชั้น ม.1-6 จํานวน 
20 คน ได้รับการอบรม
การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง ระยะเวลา 4 
วัน 
 

1.นักเรียนได้เรียนรู้
การแสดงงกลอง
สะบัดชัย และการ
แสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง ที่ถูกต้อง
ตามแบบแผน 

2.สามารถนําการ
แสดงกลองสะบัด
ชัย และการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
ไปร่วมสดงเนื่องใน
กิจกรรมงานสําคัญ
ต่างๆของวัด ชุมชน 

3.นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการ
เสริมสร้างทักษะ
อาชีพด้านการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะอาชีพด้านการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

๒. เพื่อให้นักเรียน
สามารถรายได้
ระหว่างเรียน 

๓. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 
โครงการเสริมสร้างทักษะ
อาชีพด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร) 
 

นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ที่มีความต้องการ
ฝึกอบรม จํานวน 40 
คน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ที่มีความต้องการ
ฝึกอบรม จํานวน 
40 คน มีความรู้ 
ทักษะ ในด้านการ
แปรรูปผลผลิตจาก
การเกษตร อย่าง
น้อย 2 รายการ 

1.นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคมมี
ประสบการณ์และทักษะ
อาชีพที่สามารถใช้เพื่อ
การหารายได้ระหว่าง
เรียน ช่วยแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

2.นักเรียนมีประสบการณ์
และทักษะอาชีพที่
สามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา 

3.โรงเรียนมีเครือข่าย
ความร่วมมือในท้องถิ่น 
เพื่อจัดการศึกษาและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้
นักเรียน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 อุดหนุน 

โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 

โครงการสร้าง
หลังคาโครงเหล็ก
มุงเมทัลชีท 
ตลอดแนว 2 ฝั่ง
ถนน ตามทางเดิน
เท้าบริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียน 
 

๑. เพื่อสร้างหลังคาโครง
เหล็กมุงเมทัลชีท ตลอด
แนว 2 ฝั่งถนน ตาม
ทางเดินเท้าบริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียน 

๒. เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของ
นักเรียน 
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ําปลา
วิทยาคม 
โครงการสร้างหลังคาโครง
เหล็กมุงเมทัลชีท ตลอดแนว 2 
ฝั่งถนน ตามทางเดินเท้า
บริเวณด้านหน้าโรงเรียน) 
 

หลังคาโครงเหล็ก 
ขนาด กว้าง 1.2 
เมตร ยาว 105 
เมตร สูง 3 เมตร 
ตลอดแนว 2 ฝั่ง
ถนน บริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียน
วัดถ้ําปลาวิทยาคม 

650,000 650,000 650,000  650,000 650,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 
 

1.โรงเรียนได้พัฒนา
ทางเดินเท้าที่มีหลังคา
กันแดดกันฝนให้กับ
นักเรียน 

2.อํานวยความสะดวก 
กันแสงแดด และกันฝน
ให้กับนักเรียนใน
ทางเดินจากด้านหน้า
โรงเรียนจนถึงอาคาร
เรียน 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 
ถปว. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 อุดหนุน 
โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 
โครงการ
เสริมสร้าง
ทักษะอาชีพ
การทําขนมและ
อาหารว่าง 

1.เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะด้านอาชีพใน
การทําขนมและ
อาหารว่าง 
2.เพื่อให้นักเรียน
สามารถหารายได้
ระหว่างเรียน 
3.เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
(อุดหนุน โรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 
โครงการเสริมสร้างทักษะ
อาชีพการทําขนมและ
อาหารว่าง) 

นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่มีความ
ต้องการฝึกอบรม 
จํานวน 40 คน มี
ความรู้ ทักษะ ในการ
ทําขนมและอาหารว่าง 
อย่างน้อย 4 รายการ 
(อุดหนุนโรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม 
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการทําขนมและ
อาหารว่าง) 

22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่มีความ
ต้องการฝึกอบรม 
จํานวน 40 คน มี
ความรู้ ทักษะ ในการ
ทําขนมและอาหารว่าง 
อย่างน้อย 4 รายการ 

1.นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ํา
ปลาวิทยาคม มี
ประสบการณ์และทักษะ
อาชีพที่สามารถใช้เพื่อ
การหารายได้ระหว่าง
เรียน ช่วยแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 
2.นักเรียนมีประสบการณ์
และทักษะอาชีพที่
สามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา 
3.โรงเรียนมีเครือข่าย
ความร่วมมือในท้องถิ่น 
เพื่อจัดการศึกษาและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้
นักเรียน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนวัด
ถ้ําปลา
วิทยาคม 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง จํานวน 
1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา 

เพื่อจัดกิจกรรมหล่อ
เทียนพรรษา ส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา และเพื่อ
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี
แห่เทียนพรรษา    
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

3 โครงการส่งเสริม
ประเพณีอาข่า 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีอาข่า 
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนบ้านผาฮี้ 
หมู่ที่ 10 และหมู่ 2 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

4 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลาหู่ 

เพื่อจัดกิจกรรมลาหู่
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนบ้านผาฮี้ 
หมู่ที่ 11 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัดถ้ําปุ่ม 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณีวัด
ถ้ําปุ่ม  

ประชาชน/คณะ
ศรัทธาวัดถ้ําปุ่ม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

6 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัดถ้ําปลา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีวัดถ้ําปลา 

ประชาชน/คณะ
ศรัทธาวัดถ้ําปลา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัดถ้ําเสา
หินพญานาค 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีวัดถ้ําเสา
หินพญานาคส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชน/คณะ
ศรัทธาวัดถ้ําเสาหิน
พญานาค 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุวัดโป่งผา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดโป่งผา
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชน/คณะ
ศรัทธาวัดโป่งผา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีประเพณีสรงน้ําฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระ
แสนแซ่ 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีสรงน้ํา
พระแสนแซ่
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชน/คณะ
ศรัทธาวัดบ้านถ้ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีประเพณีสรงน้ําฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดบ้านดง หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุบ้านดง 

มีการจัดประเพณีสรง
น้ําพระธาตุบ้านดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีประเพณีสรงน้ําฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

11 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้คน
ในพื้นที่เข้าวัด
พัฒนาจิตใจ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมตามศาสนาที่
นับถือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 30,000 มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

12 โครงการส่งเสริม
สัปดาห์พุทธศาสนา
แห่งชาติ  
(วันวิสาขบูชา) 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพุทธ
ศาสนา 

มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพุทธศาสนา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 
3 ชนเผ่า (คนเมือง   
อาข่า  ไทยใหญ่) หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมคนเมือง 
อาข่า และไทยใหญ่ 

มีการจัดกิจกรรม 3 
ชนเผ่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมฯ ปีละ 1
ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

14 โครงการส่งเสริม
พิธีกรรมศาสนา พิธี
ของโบสถ์ หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบศาสนพิธีของ
โบสถ์ 

การประกอบพิธีของ
โบสถ์ ทั้ง 2 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โบสถ์ทั้ง 2 แห่งมีการ
ประกอบพิธีกรรม 

ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

15 โครงการส่งเสริมการ
เล่นดนตรีพื้นบ้าน 

เพื่ออนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

กอง
การศึกษา  

16 งานประเพณี
บวงสรวงพระบรม
อนุสาวรีย์พระเจ้า
พรหมฯ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
พื้นเมือง 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

กอง
การศึกษา  

17 โครงการแห่ไม้ค้ํา 
สลีมหาโพธิ์ สรงน้ํา
พระเจ้า 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
พื้นเมือง 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

กอง
การศึกษา  

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม 
(การฝึกอบรมมารยาท) 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน 

เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดการอบรม 
1 ครั้ง 

เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝัง 

กอง
การศึกษา  

19 โครงการวีดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมอําเภอแม่
สาย 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว 

สื่อเผยแพร่การ
ท่องเที่ยว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดทําสื่อวีดีโอ นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลในการ
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษา  

20 โครงการธรรมผลิบาน
สืบสานเอกลักษณ์
ไทย 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรมให้
ความรู้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ กอง
การศึกษา  

21 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนตําบลโป่งงาม 

เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนตําบลโป่งงาม 

ส่งเสริมกิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ชุมชนได้รับการ
ปลูกฝัง 

กอง
การศึกษา  

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พุทธสมาคมตําบล
โป่งงาม 

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ
พุทธสมาคมตําบลโป่งงาม 

สมาคมตําบล
โป่งงาม/
พุทธศาสนิกชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการอบรมพัฒนา
ศักยภาพพุทธ
สมาคมตําบลโป่ง
งามและ
พุทธศาสนิกชน 

พุทธสมาคมตําบล
โป่งงามและ
พุทธศาสนิกชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา  

23 โครงการธรรมมะ
สัญจร 

เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมทางศาสนาพุทธ 

สมาคมตําบล
โป่งงาม/
พุทธศาสนิกชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

ดําเนินโครงการได้
สําเร็จเสร็จสิ้น 

กอง
การศึกษา   

24 โครงการหล่อเทียน
พรรษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่
โบราณกาลทางศาสนา
พุทธ 

พุทธสมาคมตําบล
โป่งงาม/
พุทธศาสนิกชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเข้าร่วม
กิจกรรม 

ดําเนินโครงการได้
สําเร็จเสร็จสิ้น 

กอง
การศึกษา  

25 โครงการมุทิตาจิต เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ของผู้ทําประโยชน์
ทางด้านศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

สมาคมตําบล
โป่งงาม/
พุทธศาสนิกชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเข้าร่วม
กิจกรรม 

ดําเนินโครงการได้
สําเร็จเสร็จสิ้น 

กอง
การศึกษา   

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา 

ประชาชนตําบล
โป่งงาม จํานวน 
12 หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการสนับสนุน
การทํากิจกรรม
ทางศาสนาของ
ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรม 

กอง
การศึกษา  

27 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
ประเพณี
สงกรานต์ จํานวน 
1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการอบรมค่าย
พุทธบุตร เด็กและ
เยาวชนตําบลโป่ง
งาม 

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมแก่เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ตําบลโป่งงาม 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีการจัดกิจกรรม
ค่ายพุทธบุตรใน
พื้นที่ 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักศาสนาที่ตน
นับถือ 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการส่งเสริม
ประเพณีตรุษจีน 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
ตรุษจีน 

บ้านถ้ําสันติสุข ม.4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการระดับตําบล           
1 โครงการบ้านน่าอยู่

ชมชนปลอดขยะ 
เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จากปริมาณขยะ ขยะลดลง สํานักปลัด 

2 โครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิล 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดการขยะ 

ลดปริมาณขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการบริหาร
จัดการขยะ 

เพื่อบริหารจัดการ
ขยะ 

บริหารจัดการขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีการบริหารจัดการ
ขยะ 

ขยะลดปริมาณ
ลง 

สํานักปลัด 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ความรู้เรื่อง
โรคไข้เลือดออกและ
การป้องกัน 

ประชาชนในชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมนําไป
ปฏิบัติจริง 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
ป้องกันการเกิด
โรค 

สํานักปลัด 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 

เพื่อจัดทําหลักสูตร
ให้  อสม.เรียนรู้ 

อสม.ในพื้นที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมปฏิบัติได้
จริง 

อสม.ได้รับ
ความรู้ 

สํานักปลัด 

6 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อให้ความรู้เรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้าและ
การป้องกัน 

ประชาชนในชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมนําไป
ปฏิบัติจริง 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ป้องกัน
การเกิดโรค 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องโรค 
มือเท้า ปากและการ
ป้องกัน 

ผู้ปกครองเด็กเล็กใน
ศพด. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรมนําไปปฏิบัติจริง 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และการ
ป้องกันโรค 

สํานักปลัด 

8 โครงการสวนสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการใช้
สมุนไพร 

จํานวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการปลูกสมุนไพร สมุนไพรเป็นที่รู้จัก สํานักปลัด 

9 โครงการรวมพลัง
สร้างสุขภาพ อสม. 

ส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการทํากิจกรรม มีสุขภาพดี สํานักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมการ
บริโภคอาหารอย่าง
ปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคอาหารอย่าง
ปลอดภัย 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ดําเนินโครงการ 1 
ครั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ 

สํานักปลัด 

11 โครงการโยคะ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็ง 
ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็ง 
ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การรวมกลุ่มเพื่อการ
ออกกําลังกาย  

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการกาย
อุปกรณ์ 

1.เพื่อกายภาพและฟื้นฟู
สุขภาพร่างกายให้ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจเรื่องสุขภาพ  
2.เพื่อสามารถดูแล
สุขภาพและแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง  
3.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การเฝ้าระวังโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ  
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนกลุ่มผู้ป่วย  
5.เพื่อสํารวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้ป่วย 

ผู้ป่วย ผู้พิการ 
ประชาชนในตําบลโป่ง
งาม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความรู้การดูแล
สุขภาพ บําบัด 
ฟื้นฟู สุขภาพ
ของตนเอง ร้อย
ละ 60 

1.ผู้ป่วย ผู้พิการ 
ประชาชน มีความรู้ เจต
คติ ทักษะและการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการดูแล
ตัวเองได้อย่างถูกต้อง  
2.ผู้ป่วย ผู้พิการ 
ประชาชน ได้รับการ
แนะนําและได้รับการ
ช่วยเหลือ  
3.ผู้ป่วย ผู้พิการ 
ประชาชน มีขวัญกําลังใจ
ในการดําเนินชีวิต  
4.ผู้ป่วย ผู้พิการ 
ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพและแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

เพื่อดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว
ที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนในพื้นที่
ตําบลโป่งงาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการ
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง (เดือน
ธันวาคมและเดือน
มิถุนายน) หรือ
ตามความ
เหมาะสม 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สํานักปลัด 

14 โครงการแหล่ง
เรียนรู้การบริหาร
จัดการขยะ ๓๐ 
เมนู 

ดําเนินกิจกรรม  ลด คัด
แยก และนํากลับขยะ
มาใช้ประโยชน์ การ
รวบรวมขยะเพื่อส่งไป
กําจัดอย่างถูกต้อง 
ปลูกฝังจิตสํานึก การลด 
คัดแยกขยะ และนํา
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

มีการคัดแยก กําจัด
ขยะที่ถูกต้อง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 

มีการลด คัดแยก 
และนํากลับขยะมา
ใช้ประโยชน์ การ
รวบรวมขยะเพื่อ
ส่งไปกําจัดอย่าง
ถูกต้อง ปลูกฝัง
จิตสํานึก การลด 
คัดแยกขยะ และนํา
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการอบรมผู้ดูแล
ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง
(Care Giver)
หลักสูตร 70 ชั่วโมง 

เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยใน
ภาวะพึ่งพิง(Care 
Giver)มีความรู้และ
ทักษะที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย
ในภาวะพึ่งพิงใน
ชุมชนได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง
(Care Giver) 300 
คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนิน
โครงการอย่างน้อย 
1 ครั้ง ผู้ดูแลผู้ป่วย
ในภาวะพึ่งพิงมี
ความรู้และทักษะ
ในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80 

ผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ภาวะพึ่งพิง
(Care Giver)มี
ความรู้และ
ทักษะที่ถูกต้อง 
ผู้ป่วยในภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน
ได้รับการดูแล
อย่างถูกต้อง
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการ ๓ R 
(อาร์) สา 

เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้กับ
ประชาชนในการคัด
แยกขยะ 

มีการคัดแยก กําจัด
ขยะที่ถูกต้อง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการจัดการขยะ
และคัดแยกขยะ 

มีการลด คัด
แยก และ
นํากลับขยะมา
ใช้ประโยชน์ 
การรวบรวมขยะ
เพื่อส่งไปกําจัด
อย่างถูกต้อง 
ปลูกฝังจิตสํานึก 
การลด คัดแยก
ขยะ และนําขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

สํานักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

1.เพื่อขับเคลื่อน
ระบบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล  
2.เพื่อให้พัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในพื้นที่และ
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
การบริหารกองทุน
ไปในทิศทาง
เดียวกัน  

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในพื้นที่และ
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
การบริหารกองทุนไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในพื้นที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
80 เข้าใจใน
แนวทางบริหาร
กองทุนฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองและ
ชุมชน  
2.สามารถเข้าใจ
ในแนวทาง
บริหารกองทุนฯ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต   
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
18 โครงการสวนสุขภาพ

สมุนไพร พร้อมเครื่อง
ออกกําลังกาย  

เพื่อส่งเสริมการใช้
สมุนไพร และการ
ออกกําลังกาย 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนินกิจกรรม
และก่อสร้างลานออก
กําลังกาย 

ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย และ
สถานที่เรียนรู้เรื่อง
สมุนไพร 

สํานักปลัด/
กอง

การศึกษาฯ 

19 โครงการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ 
(การเล่นโยคะ) 

1.เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ภายในตําบล(การ
เล่นโยคะ)2.เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการออก
กําลังกาย 

มีการจัดกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุภายในตําบล
(การเล่นโยคะ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุภายใน
ตําบล(การเล่นโยคะ)  
2.ประชาชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการการ
ออกกําลังกาย หลังจาก
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1.มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุภายในตําบล
(การเล่นโยคะ) 
 2.ทําให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 3           
20 โครงการส่งเสริม

การออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

1.เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 2.
เพื่อให้ประชาชนของ
ตําบลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ อสม. เรื่อง
โรคติดต่อภายในตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.มีการดําเนินการจัดกิจกรรม
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
2.ประชาชนภายในตําบลมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.มีการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 2.
ทําให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

สํานักปลัด 

21 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อ 

1.เพื่อดําเนินการอบรม
ให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อภายในตําบล 
2.เพื่อให้  
อสม. ของตําบลมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ภายในตําบล 

มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ อสม. เรื่อง
โรคติดต่อภายในตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.มีการดําเนินการอบรมให้
ความรู้เรื่องโรคติดต่อภายใน
ตําบล  
2.อสม. ภายในตําบลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ
หลังจากอบรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1.มีการ
ดําเนินการ
อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคติดต่อ
ภายในตําบล  
2.ทําให้  อสม.
ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 8           
22 โครงการทําท่อ

คอนกรีตกําจัดขยะ
ครัวเรือน 

เพื่อดําเนินการ
จัดการขยะด้วย
ตนเองและลดปัญหา
ขยะเปียกในชุมชน 

การดําเนินการที่ได้
มาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีท่อคอนกรีตกําจัด
ขยะครัวเรือนและ
ประชาชนในพื้นที่ 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจต่อผลการ
ดําเนินการ 

มีกี่ดําเนินการก่อสร้าง
ท่อคอนกรีตกําจัดขยะ
ครัวเรือนและประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 11           
23 หมู่ ๑๑ โครงการ

หมู่บ้านสะอาด 
เพื่อปรับภูมิทัศน์
และส่งเสริมการคัด
แยกขยะภายใน
หมู่บ้าน 

มีการคัดแยก กําจัด
ขยะที่ถูกต้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดการขยะและ
คัดแยกขยะ 

มีการลด คัดแยก และ
นํากลับขยะมาใช้
ประโยชน์ การรวบรวม
ขยะเพื่อส่งไปกําจัด
อย่างถูกต้อง ปลูกฝัง
จิตสํานึก การลด คัด
แยกขยะ และนําขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการระดับตําบล           
1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาสภาองค์กร
ชุมชนตําบลโป่งงาม 

เพื่ออบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้นําชุมชน 

ผู้นําชุมชนทุกกลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการอบรม 1 ครั้ง ผู้นําชุมชนทุก
กลุ่มได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพลูกเสือ
ชาวบ้านตําบลโป่ง
งาม 

เพื่ออบรมเพิ่ม
ศักยภาพลูกเสือ
ชาวบ้านตําบลโป่ง
งาม 

ลูกเสือชาวบ้านตําบล
โป่งงาม 

100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการพัฒนา
ศักยภาพ 

ลูกเสือชาวบ้าน
ตําบลโป่งงาม
ได้รับการพัฒนา 

สํานักปลัด 

3 โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 

เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง 

หมู่บ้านในเขตตําบล
โป่งงาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

4 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ประชาชนตําบลโป่ง
งาม 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
คนตําบลโป่งงาม 

คนตําบลโป่งงาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดทํากิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กและเยาวชนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อผลการดําเนิน
โครงการ 

ทําให้เด็กและ
เยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในโครงการ เกิด
ทักษะพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ 

สํานักปลัด 

6 โครงการส่งเสริม
พัฒนาภาพสตรี 

เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมของกลุ่ม
พัฒนาสตรี 

กลุ่มพัฒนาสตรีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม 

ดําเนินโครงการได้
สําเร็จเสร็จสิ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม 

ดําเนินโครงการได้
สําเร็จเสร็จสิ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวโป่งงาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวโป่งงาม 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
โป่งงาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินกิจกรรม ดําเนินโครงการได้
สําเร็จเสร็จสิ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งปณิธานความดี
เฉลิมพระเกียรติ 

ส่งเสริมกิจกรรมหนึ่ง
หมู่บ้านหนึ่งปณิธาน
ความดีฯ 

ทุกหมู่บ้านในตําบล
โป่งงาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
อาชีพประชาชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
โป่งงาม 

ประชาชนทุกกลุ่ม
ในพื้นที่ตําบลโป่ง
งาม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

11 โครงการครอบครัว
สัมมาชีพ 

1. สนับสนุนส่งเสริม
การสร้างอาชีพใน
ครัวเรือน 2. เพื่อให้มี
ข้อมูลที่สร้างรายได้และ
ตรงกับความต้องการ
ของครัวเรือน 3. เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
โป่งงาม 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ มี
แรงจูงใจและมี
ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
เข้าใจและสามารถ
นําความรู้ประกอบ
อาชีพ 

1.ประชาชน
ได้รับความรู้และ
เตรียมความ
พร้อม 2.
สามารถนํา
ความรู้ไป
ประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการหมู่บ้าน
สัมมาชีพ 

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโป่งงาม 
2.เพื่อให้ครัวเรือน
สัมมาชีพรวมกลุ่ม
สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโป่งงาม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
เข้าใจ เกิดการ
รวมกลุ่มและ
สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
เตรียมความ
พร้อม 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ 9           
13 โครงการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ตําบลโป่งงาม 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว 2.สมาชิกมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจําหน่ายข้าวสด 

ได้พันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์
เพิ่มรายได้ให้สมาชิก
และชาวนาตําบลโป่ง
งาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ พันธุ์ข้าวบริสุทธิ์
ได้มาตรฐาน ถู
ก้องตามหลัก
วิชาการ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการระดับตําบล           
1 โครงการแข่งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง 
อปท. อ.แม่สาย 

ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานลูกจ้างเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬา 1 ครั้ง 

เป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างอปท.  
อ.แม่สาย 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
"ช้างน้อยเกมส์" 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง ศพด.
ใน ต.โป่งงาม 

ศพด.ต.โป่งงาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 1 ครั้ง 

เป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง ศพด.
ใน ต.โป่งงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
โป่งงามสัมพันธ์ 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬากีฬาระดับ
ตําบล 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 1 ครั้ง 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ
กีฬา 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาประจํา
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านในพื้นที่ 
จํานวน 12 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาให้
หมู่บ้านในพื้นที่ 

ทุกหมู่บ้านมี
อุปกรณ์กีฬาไว้
บริการ
ประชาชน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุตําบลโป่งงาม 
"ชราบาลเกมส์" 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่ม 

หมู่บ้านในพื้นที่ 
จํานวน 12 หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการจัดแข่งขัย
กีฬา 

ผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้านมี
สุขภาพดี 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริมกีฬา
นางนอนเกมส์ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกาย 

สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ตําบลโป่งงาม 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 มีกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 1 
ครั้ง 

เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬา 1 
ครั้ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีการจัดกิจกรรม เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการศูนย์กีฬา
ตําบลโป่งงาม 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาของ
ศูนย์กีฬาตําบลโป่ง
งาม 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายในตําบลโป่งงาม 
และส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการส่งเสริม
กิจกรรมด้านกีฬา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการกีฬาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาสตรีตําบล
โป่งงาม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการกีฬา
สัมพันธ์กลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลโป่งงาม 

กลุ่มพัฒนาสตรีใน
ตําบล มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมกีฬาสี
สัมพันธ์ในตําบล
โป่งงาม 

กลุ่มพัฒนาสตรี
ในตําบล มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ 2           
10 สร้างสนามเปตอง  เพื่อสร้างสมาน

มาตรฐาน 
มีสนามที่มาตรฐาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการสร้างสนาม ได้รับความ

สะดวก 
กอง

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4           
11 โครงการจัดซื้อเครื่อง

ออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 

ประชาชนมี่เครื่อง
ออกกําลังกายที่ดีมี
คุณภาพไม่เสียงต่อ
อุบัติเหตุ 

เครื่องออกกําลังกาย 100,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเครื่องออกกําลัง
กายทดแทนที่ชํารุด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กอง
การศึกษาฯ 

 หมู่ที่ 12           
12 โครงการลานใจวัยรุ่น

เยาวชน หมู่12 
เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนออกกําลัง
กาย 

เยาวชนหมู่ 12 มีการ
ร่วมกลุ่มออกกําลัง
กาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเยาวชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการก่อสร้างเมรุ
เผาศพ วัดบ้านถ้ํา หมู่
ที่ ๑๒ 

แก้ไขความ
เดือดร้อนจากการ
นําศพไปเผาวัด
หมู่บ้านใกล้เคียงลด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่
สะดวกในการ
ประกอบพิธี 

จํานวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การก่อสร้างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

สํานักปลัด/
กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 อุดหนุน หมู่ที่ 1  
โครงการส่งเสริม
การสวดมนต์ทํา
วัตรเย็นในวันพระ
ตลอดพรรษา 

1.เพื่อสืบสาน
ประเพณี สร้างความ
สามัคคีและดึงคนรุ่น
ใหม่มาร่วมสืบสาน
ประเพณีต่อไป 

มีประชาชนมาร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ทํา
วัตรเย็นในวันพระ
ตลอดพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

เกิดความสามัคคี ร่วมจิต
ร่วมใจของประชาชนใน 
ชุมชน สืบสานประเพณี 
เผยแพร่สู่สังคมภายนอก
ต่อไป 
2.ประชาชนในหมู่บ้าน
และพื้นที่ใกล้เคียง 

กอง
การศึกษา 

15 อุดหนุน หมู่ที่ 1 
งานประเพณียี่เป็ง 
(ลอยกระทง) 

1.เพื่อสืบสาน
ประเพณี สร้างความ
สามัคคีและดึงคนรุ่น
ใหม่มาร่วมสืบสาน
ประเพณีต่อไป 

1.มีประชาชนมาร่วม
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 
(ลอยกระทง) 2.เพื่อ
ประชาชนสะดวกและ
ลดการเดินทางไกล
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

1.เกิดความสามัคคี ร่วม
จิตร่วมใจของประชาชนใน
ชุมชน สืบสานประเพณี 
เผยแพร่สู่สังคมภายนอก
ต่อไป 
2.ประชาชนในหมู่บ้าน
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสนุกสนาน 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 อุดหนุน หมู่ที่ 2 
ประเพณียี่เป็งแห่
แคร่หลวง 

เพื่อสืบสานประเพณี
สร้างความสามัคคี
และดึงคนรุ่นใหม่
มาร่วมสืบสาน
ประเพณีต่อไป 

มีประชาชนมาร่วม
กิจกรรมประเพณียี่
เป็งแห่แคร่หลวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง 

เกิดความสามัคคี ร่วม
จิตร่วมใจของประชาชน
ในชุน สืบสานประเพณี 
เผยแพร่สู่สังคมภายนอก
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

17 อุดหนุน หมู่ที่ 2 
ประเพณีปีใหม่แห่ไม้
ค้ําสลีมหาโพธิ์ 

เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน สืบ
สานตํานานประเพณี
ปีใหม่เมืองแห่ไม้
ค้ําสลีมหาโพธิ์ รดน้ํา
ดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ 

ประชาชนมาร่วม
กิจกรรมประเพณีปี
ใหม่แห่ไม้ค้ําสลีมหา
โพธิ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง 

เกิดความสามัคคี ร่วม
จิตร่วมใจของประชาชน
ในชุน สืบสานประเพณี 
เผยแพร่สู่สังคมภายนอก
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

18 อุดหนุน หมู่ที่ 6
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้ประชาชน 

1.ส่งเสริมให้คนมี
พัฒนาจิตใจ 

ประชาชนหมู่ที่ 6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรม 1 ครั้ง ประชาชนมีส่วนรวม กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 อุดหนุน 
สนง. วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย
โครงการสืบสาน
ประเพณี
นมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอย
ตุง สนง. 
วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อทํานุบํารุง
ศาสนา ส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อดําเนินกิจกรรม 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมงานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง  
(อุดหนุน สนง. วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย โครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
สนง. วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
 

ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ได้รับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสืบสานสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของชาว
จังหวัดเชียงราย 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์  
"พ่อ แม่ ลูก เกมส์" 

เพื่อส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการส่งเสริม
การออกกําลังกาย 
และเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
โป่งงาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 1ครั้ง 

ครู ผู้ปกครอง
และเด็ก มีส่วน
ร่วมในการทํา
กิจกรรม เชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการซ่อมบํารุง
ครุภัณฑ์เครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 

เพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้งให้
อยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้ 

เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้งที่ชํารุดทุกชิ้น 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีการซ่อมบํารุง ประชาชนได้ใช้
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งที่
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการก่อสร้าง
ลานออกกําลังกาย
กลางแจ้งประจํา
หมู่บ้านในเขตตําบล
โป่งงาม 

เพื่อสร้างสถานที่
สําหรับให้ประชาชน
ได้ออกกําลังได้อย่าง
ทั่วถึงทั้ง 12 หมู่บ้าน 

ก่อสร้างสถานที่ออกกําลัง
กายให้คลอบคลุมทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการก่อสร้าง
สถานที่ออกกําลัง
กายทั้ง 12 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
และพลานามัยที่
ดียิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการศูนย์ออก
กําลังกายในร่ม 
อบต.โป่งงาม 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย
ให้กับประชาชน
ตําบลโป่งงาม 

ประชาชนภายในตําบลโป่ง
งาม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายในร่ม 
ที่มีศูนย์กลางใน
พื้นที่ อบต.โป่ง
งาม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ออก
กําลังกายในร่ม 
อบต.โป่งงาม 

เพื่อปรับปรุง 
อาคารศุนย์ออก
กําลังกายในร่ม
ของ อบต.โป่งงาม 
ให้กลับมาใช้การ
ได้ดียิ่งขึ้น 

อาคารศูนย์ออกกําลังกายใน
ร่ม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อาคารศูนย์ออก
กําลังการในร่ม 
อยต.โป่งงาม 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

อาคารศูนย์ออก
กําลังกายในร่ม 
อบต.โป่งงาม 
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภานที่ดี สามารถ
ใช้งานได้ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.4 แผนงาน งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการระดับตําบล           
1 โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม(เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์) 

1.เพื่อรักษาสิทธิของ
ผู้ป่วยหรือติดเชื้อเอดส์ 
2.เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
3.เพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพต่อเนื่อง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้ป่วย
ติดเชื้อได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

1.เพื่อรักษาสิทธิของ
ผู้สูงอายุ  
2.เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพต่อเนื่อง 

12,747,20
0 

12,747,200 11,747,200 11,747,200 11,747,200 จํานวน
ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 

1.เพื่อรักษาสิทธิของผู้
พิการ   
2.เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
ต่อเนื่อง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนผู้
พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.4 แผนงาน งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
ผู้ติดเชื้อ 

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ 

ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ใน
ตําบล มีส่วนร่วม
กิจกรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ 

ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้ติด
เชื้อ ในตําบล มี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

สํานักปลัด 

5 โครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยผู้ด้อยโอกาส 

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตําบลโป่งงาม 
 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตําบลโป่งงาม 

จํานวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัดตั้ง 1 แห่ง คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการระดับตําบล           
1 โครงการป้องกันลด

อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 
1.เพื่อสนับสนุน
นโยบายป้องกัน
อุบัติเหตุ  
2.เพื่อส่งเสริม อปพร. 
บริการประชาชน 

ประชาชนได้รับบริการ 20,000 25,000 25,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

ลดอุบัติเหตุ สํานักปลัด 

2 โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 

1.เพื่อสนับสนุน
นโยบายป้องกัน
อุบัติเหตุ  
2.เพื่อส่งเสริม อปพร. 
บริการประชาชน 

ประชาชนได้รับบริการ 20,000 25,000 25,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

ลดอุบัติเหตุ สํานักปลัด 

3 โครงการตรวจสารเสพ
ติดในกลุ่มเสี่ยง 

1.เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง
ที่อาจเสพสารเสพติด 
2.เพื่อป้องกันการเสพ
สารเสพติดกลุ่มใหม่ 

ลดการเกิดกลุ่มเสี่ยงเสพ
สารเสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

โรงเรียนและหมู่บ้าน สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมราษฎร
อาสาป้องกันยาเสพติด 

1.เพื่อเตรียมพร้อม
ประชาชน  2.เพื่อต้าน
ภัยยาเสพติด  

ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านและป้องกัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
กิจกรรม 1 ครั้ง 

ยาเสพติดลดลง
สงบเรียบร้อย 

สํานักปลัด 

5 โครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดินต้านภัยยา
เสพติด 

1.เพื่อสนับสนุน
หมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน                   
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายเฝ้าระวัง 

มีกิจกรรมป้องกันและ
แพร่ระบาดของยาฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
กิจกรรมจํานวน 
2 หมู่บ้านหมู่ 
7,12 

เกิดเครือข่าย
ป้องกัน 

สํานักปลัด 

6 โครงการสานสัมพันธ์
ประชาชนตามแนว
ชายแดน 

1.เพื่อส่งเสริม
ประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน                  
2.เพื่อสร้างความรัก
ชาติและสงบเรียบร้อย 

ลดปัญหาตามหมู่บ้าน
ชายแดน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัด
กิจกรรม 1 ครั้ง 

หมู่บ้านชายแดน 
2 หมู่มีสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนบ้าน 

สํานักปลัด 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก อป
พร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สมาชิก   อปพร. 

สมาชิก อปพร. ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัด
กิจกรรม 1 ครั้ง 

สมาชิก อปพร. 
มีศักยภาพ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอบรม อป
พร.หลักสูตรทบทวน 

เพื่ออบรม อปพร. 
ทบทวนหลักสูตร 
 

สมาชิก อปพร. ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

สมาชิก อปพร. 
มีศักยภาพ 

สํานักปลัด 

9 โครงการเนื่องในวัน 
อปพร. 

เพื่อจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวัน     อปพร. 

มีกิจกรรมเนื่องในวัน 
อปพร. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

สมาชิก อปพร. 
มีขวัญและ
กําลังใจ 

สํานักปลัด 

10 โครงการอบรม อป
พร.หลักสูตรจัดตั้ง 

เพื่ออบรม อปพร. 
หลักสูตรจัดตั้ง 

สมาชิก อปพร. ได้รับ
การอบรมหลักสูตร
จัดตั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

สมาชิก อปพร. 
มีศักยภาพ 

สํานักปลัด 

11 โครงการรวมพลัง
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ลดปัญหายาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดหาวัสดุ
ประจําศูนย์ อปพร. 

เพื่อจัดหาวัสดุ
ประจําศูนย์  อปพร. 

ศูนย์ อปพร. ตําบล
โป่งงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดหาวัสดุ
ประจําศูนย์ อปพร. 

ศูนย์ อปพร.มี
วัสดุพร้อม
สําหรับการใช้
งาน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจัดทํา
สัญลักษณ์จราจร 

1.เพื่อดําเนินการ
จัดทําสัญลักษณ์
จราจร  
2.เพื่อดําเนินการตี
เส้นช่องทาง
การจราจร  
3.เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางการจราจร 

1.มีการดําเนินการ
จัดทําสัญลักษณ์
การจราจร จํานวน 2
สาย 
(ถนนทางเข้าวัดถ้ําเสา
หินพญานาคและถนน
ทางเข้าวัดถ้ําปลา) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจการ
ดําเนินการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.มีการ
ดําเนินการจัดทํา
สัญลักษณ์จราจร 
2.มีการ
ดําเนินการตีเส้น
ช่องทาง
การจราจร  
3.อุบัติเหตุทาง
การจราจรลดลง 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง(กรวยจราจร) 

1.เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
(กรวยจราจร)  
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางจราจร 

มีดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง
(กรวยจราจร) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจการ
ดําเนินการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 81 

1.มีการ
ดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 
(กรวยจราจร) 
 2.อุบัติเหตุทาง
การจราจรลดลง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการทําป้าย
ประชาสัมพันธ์
ป้องกันสาธารณภัย 

เพื่อทําป้าย
ประชาสัมพันธ์
ป้องกันสาธารณภัย 

มีการเตรียมความพร้อม
ป้องกันสาธารณภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดทําป้าย ประชาชนได้รับ
ความรู้เตรียม
ความพร้อม 

สํานักปลัด 

16 โครงการซื้อกระจก
โค้งมน ติดตั้งทั้ง
ตําบล 

 1. เพื่อดําเนินการ
ติดตั้งกระจกโค้งมน
สําหรับโค้งและตาม
ทางแยก 
2. เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุในการจาร
จร 

1. เพื่อดําเนินการติดตั้ง
กระจกโค้งมนสําหรับโค้ง
และตามทางแยก 
2. เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุในการจารจร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการติดตั้ง
กระจกโค้งมน
ภายในตําบลโป่ง
งาม 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

สํานักปลัด 

17 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 

1.เพื่อสนับสนุน
นโยบายป้องกันภัย
พิบัติ 

ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สํานักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อื่น (เสื้อชูชีพ) 

1. เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุอื่น 
2. เพื่อให้การจัดหา
วัสดุเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

เพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น(เสื้อ
ชูชีพ ฯลฯ) 
* เสื้อชูชีพได้มาตรฐาน
อุสาหกรรม ผลิตจากผ้า
ไนล่อน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การดําเนินการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

การดําเนินงาน
สามารถสนอง
ภารกิจได้ดี
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

19 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันภัยทางถนน    
2.เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมบริการ
ประชาชน 

ช่วยเหลือประชาชน
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมกู้ชีพกู้ภัย
ประจําตําบล 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
  4.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการบริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการศูนย์
ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด 
(ศป.ปส.อ.แม่
สาย) (อุดหนุน) 

1.เพื่อพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ระดับอําเภอของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่สาย (ศป.ปส.อ.
แม่สาย) ให้มีเอกภาพใน
การสั่งการ ประสานงาน/
ประสานการปฏิบัติการ
และร่วมตัดสินใจกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกา
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ 
2.เพื่อตอบสนองนโยบาย
สําคัญเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นที่
จะเร่งรัดแก้ไขปัญหายา

1.บริหารจัดการแบบ
บูรณาการระหว่าง 
ศป.ปส.อ.แม่สายกับ 
ศป.ปส.อปท. ให้มีความ
เป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพร่วมกัน  
2.การจัดทําสนับสนุนใน
การพัฒนาระบบข้อมูล
ยาเสพติดต่างๆ 
3.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อําเภอแม่สายบรรลุตาม
เป้าหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอุดหนุน
การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

1.สามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 25 ตาสับปะรด
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพ 
สามารถกระตุ้นและสร้าง
กระแสการมีส่วนร่วม
ให้กับประชาชนภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนและ
หมู่บ้านใกล้เคียง 
2.สามารถสร้างทัศนคติให้
ประชาชนมีความตื่นตัว 
เห็นความสําคัญและอาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตลอดจนร่วมเฝ้าระวัง
ป้องกันไม่ให้ยาเสพติด
กลับเข้ามาแพร่ระบาดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 

เสพติดและปราบปรามผู้มี
อิทธิพล โดยยึดหลักการ ผู้
เสพ คือผู้ป่วยที่ที่ต้อง
ได้รับการรักษา ผู้ค้า คือผู้ 
ที่ต้องได้รับโทษตาม
กระบวนการยุติธรรม  
3.เพื่อสร้างกระแสการมี
ส่วนร่วม กระตุ้นปลูก
จิตสํานึกให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงมหันตภัยของ
ยาเสพติด 
4.เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ทางจิตวิทยาต่อกลุ่มผู้ค้า 
ผู้เสพ และเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงสร้างแนวร่วมพลัง
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
การมุ่งมั่นเอาชนะยาเสพ
ติด 
(อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
(ศป.ปส.อ.แม่สาย) 

3.สามารถควบคุม ตัด
วงจร คดีอาชญากรรม
ลดลง กลุ่มผู้ค้า/
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเกรง
กลัวและเลิกพฤติการณ์ 
ตลอดจนสามารถลด
จํานวนผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่
กระบวนการบําบัดฯ ตาม
กระบวนการให้เป็นคนดี
กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข มีอาชีพมีรายได้
สามารถเลี้ยงตนเอง/
ครอบครัวและไม่กลับไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ําอีก 
4.สามารถส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ร่วมคิด/ร่วมทํา/
ร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไข
ปัญหาของตนเอง อัน
นําไปสู่ พลังแผ่นดินแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อย่าง
แท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
1 โครงการขุดลอกฝาย

ลูกที่ ๓ และลําน้ําถ้ํา 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อการระบายน้ํา ในเขตรับผิดชอบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการขุดลอกตาม
จุดที่สํารวจ 

การระบายน้ํามีความ
สะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 3           
2 โครงการขุดลอกทาง

น้ําเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร ม.๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาอุทกภัย 

ดําเนินการขุดลอก 
จํานวน ๑ ช่วง เพื่อ
สามารถระบายน้ําจาก
อ่างเก็บน้ําเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการขุดลอกตาม
จุดที่สํารวจ 

การระบายน้ํามีความ
สะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5           
3 โครงการทําปุ๋ยหมัก เพื่อสร้างรายได้เสริม มีการนําปุ๋ยหมักมาใช้

แทนปุ๋ยเคมี 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การนําปุ๋ยหมักมา

ใช้แทนปุ๋ยเคมี 
รายได้เพิ่มขึ้นและการ
นําปุ๋ยหมักมาใช้แทน
ปุ๋ยเคมี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอนุรักษ์สัตว์
ประจําถิ่น(ปลาพลวง
และลิงวอกภูเขา) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

มีปลาพื้นเมืองเพิ่มขึ้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการแยกปลาดุก
ออกจากปลา
พื้นเมือง 

มีปลาพื้นเมืองเพิ่มขึ้น สํานักปลัด 

 หมู่ที่ 6           
5 โครงการอบรม

การเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเป้าหมายมีความรู้

การเกษตรอินทรีย์ 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
การเกษตรอินทรีย์ 

สํานักปลัด 

 หมู่ 7           
6 โครงการทําฝายน้ําล้น 

(หน้าบ้านอาข่าสัน
เกล็ดทอง) 

เพื่อจัดกิจกรรมทําฝาย
น้ําล้น 

มีการทําฝายน้ําน้ํา 
(หน้าบ้านอาข่าสัน
เกล็ดทอง) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทําฝายน้ําล้น 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ 9           
7 โครงการฝึกอมรมให้

ความทางอากาศรู้
ด้านการเกษตรแบบ
ยั่งยืนและลดมลพิษ
ทางอากาศ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และลดการเผาเศษวัสดุ
การเกษตร 

ลดมลพิษทางอากาศ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรม
กลุ่มเป้าหมาย 

มีกลุ่มเกษตรแบบ
ยั่งยืนเพิ่ม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการระดับตําบล           
8 โครงการตามรอย

เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อชาวบ้านพึ่งพา
ตนเองได้ 

กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพ
เสริม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้ 

กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้เพิ่ม 

สํานักปลัด 

9 โครงการบ้านนี้มีรัก
ปลูกผักกินเอง 

1.เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักในบ้านของ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลโป่งงาม        
2.เพื่อสํารวจพันธุ์ผักที่
ที่มีอยู่ในพื้นที่และ
แจกจ่ายพันธุ์ผักให้
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในตําบลโป่ง
งาม ปลูกผักกินเอง
เพิ่มขึ้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้ครอบครัวแกน
นําเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของจํานวน
สมาชิกที่มีอยู่ 

ได้ครอบครัว
แกนนํา และ
จํานวนพันธุ์ผัก 

สํานักปลัด 

10 โครงการธนาคาร
อาหารตําบลปี 2 
(สร้างแกนนํา) 

1.เพื่อศึกษาและ
ออกแบบแปลงสาธิต     
2.เพื่อระดมความรู้
จัดทําแปลงตัวอย่าง 

เกิดแนวทางและ
คณะทํางาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้ครอบครัวแกน
นําร้อยละ 50 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้คณะทํางาน 
และร่างแปลง
สาธิต 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

พัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

การดําเนินกิจกรรม
ของศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5,000 5,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม
ที่ศูนย์ฯดําเนิน 

ประชาชนมีแหล่ง
หาความรู้ด้าน
การเกษตร 

สํานักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมการ
จัดตลาดนัดสีเขียว 

ส่งเสริมการจัดตลาด
นัดสีเขียว 

มีการจําหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการจัด
กิจกรรมตลาด
นัดสีเขียว 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

สํานักปลัด 

13 โครงการห้องเรียน
เกษตรพอเพียง 

๑. เพื่อดําเนินการจัด
กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรพอเพียง  
๒. เพื่อจัดกิจกรรมพึง
พาตนเองให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในตําบลโป่ง
งาม มีความรู้เกี่ยวกับ
การพึ่งพาตนเอง
เพิ่มขึ้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้ครัวเรือนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ ของจํานวน
ครัวเรือน 

๑. มีการ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตร
พอเพียง    ๒. มี
การจัดกิจกรรมพึง
พาตนเองให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปลูกผักกาง
มุ้ง 

เพื่อปลูกผักแบบ
อินทรีย์ปลอดภัยจาก
สารเคมี 

ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
ความรู้ลดการใช้
สารเคมี 

ตําบลโป่งงาม
บริโภคอาหารที่
มีความ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

15 โครงการปลูกเมล่อน
อินทรีย์ 

เพื่อปลูกเมล่อน
อินทรีย์ปลอดภัยจาก
สารเคมี 

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความรู้ลดการใช้
สารเคมี 

ตําบลโป่งงาม
บริโภคอาหารที่
มีความ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

16 โครงการเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

เพื่อเพิ่มรายได้และ
เป็นแหล่งผลิตอาหาร
โปรตีน 

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการรวมกลุ่ม
เพื่อดําเนินการ
เลี้ยงปลาใน
กระชัง 

มีการรวมกลุ่ม
เพื่อดําเนินการ
เลี้ยงปลาใน
กระชัง 

สํานักปลัด 

17 โครงการเลี้ยงไก่ไข่
อินทรีย์ 

เพื่อเพิ่มรายได้และ
เป็นแหล่งผลิตอาหาร
โปรตีน 

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการรวมกลุ่ม
เพื่อดําเนินการ
เลี้ยงไก่ไข่
อินทรีย์ 

มีการรวมกลุ่ม
เพื่อดําเนินการ
เลี้ยงปลาใน
กระชัง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อกําจัดขยะ
เปียก 

เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะ 

ลดปริมาณขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน
กิจกรรมทําปุ๋ย
อินทรีย์
ชีวภาพ 

มีการจัดการ
ขยะอย่างเป็น
ระบบ 

สํานักปลัด 

19 โครงการกบคืนนา 
ปลาคืนทุ่ง 

เพื่อจัดกิจกรรมกบคืน
มา ปลาคืนทุ่ง 

จัดกิจกรรมกบคืนมา 
ปลาคืนทุ่ง ๑ ครั้ง 

50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใน
พื้นที่ร้อยละ 
๘๐ มีความพึง
พอใจในการ
ดําเนินการ 

มีการส่งเสริมจัด
กิจกรรมกบคืน
มา ปลาคืนทุ่ง  

สํานักปลัด 

20 การทําปุ๋ยจากเศษ
วัชพืชและใบไม้ 

เพื่อลดขยะแห้ง มีการทําปุ๋ยจากเศษ
วัชพืช 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการทําปุ๋ย
จากเศษวัชพืช 

ขยะลดปริมาณ
ลง 

สํานักปลัด 

21 โครงการโป่งงามร่วม
ใจภักดิ์ รักษ์
สิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า
ถวายพ่อของแผ่นดิน 

เพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 300 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัด
กิจกรรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

ธรรมชาติได้รับ
การฟื้นฟู
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการทําฝายชะลอ
น้ํา 

เพื่อจัดกิจกรรมทําฝาย
ชะลอน้ํา 

มีการทําฝายชะลอน้ํา
ในลําน้ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัด
กิจกรรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง  

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทํา
ฝายชะลอน้ํา 

สํานักปลัด 

23 โครงการอาสาพัฒนา
แหล่งน้ํา 

เพื่อดูแลแหล่งน้ําให้มี
ความสะอาด 

จิตอาสาในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จากบันทึกการ
ดูแลแหล่งน้ํา 

แหล่งน้ํามีความ
สะอาด 

สํานักปลัด 

24 โครงการสภา
ประชาชนลุ่มน้ําถ้ําลุ่ม
น้ําโป่ง 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

จิตอาสาในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา 

สํานักปลัด 

25 โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าโป่งงาม 

เพื่อดูแลป่าไม้ให้มี
ความสมบูรณ์ 

จิตอาสาในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จากบันทึกการ
ดูแลป่าไม้ 

ป่ามีความ
สมบูรณ์ 

สํานักปลัด 

26 โครงการจัดทําบ่อดัก
ไขมัน 

เพื่อจัดทําบ่อดักไขมัน บ่อดักไขมัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดทําบ่อ
ดักไขมัน 

แหล่งน้ํามีความ
สะอาด 

สํานักปลัด 

27 โครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสีย
และของเสีย 

เพื่อบําบัดน้ําเสียและ
ของเสีย 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการก่อสร้าง
ระบบบําบัด
น้ําเสียและ
ของเสีย 

แหล่งน้ํามีความ
สะอาด 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองที่ดินเขิน 

เพื่อการระบายน้ํา ในเขตรับผิดชอบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการขุดลอกตามจุด
ที่สํารวจ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการลดใช้
สารเคมีใน
การเกษตร 

เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การใช้สารเคมีและ
โทษ 

ประชาชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ลดการใช้
สารเคมี 

ตําบลโป่งงาม
บริโภคอาหารที่มี
ความปลอดภัย 

สํานักปลัด 

30 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนปลูกผัก
ปลอดภัย 

1.เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างโรงเรือนปลูก
ผักปลอดภัย 2.เพื่อ
สร้างความสามัคคี
ภายในชุมชน 

การดําเนินการที่ได้
มาตรฐาน จํานวน 1
แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีโรงเรือนปลูกผัก
ปลอดภัย จํานวน 1 
แห่ง 

1.มีการดําเนินการ
ก่อสร้างโรงเรือน
ปลูกผักปลอดภัย 
2.ทําให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ 

สํานักปลัด/
กองช่าง 

31 โครงการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนดินเพื่อกําจัด
ขยะเปียก 

เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะ 

ลดปริมาณขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน
กิจกรรมทําปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

มีการจัดการขยะ
อย่างระบบ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ 

1.เพื่อดําเนินการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ 2.เพื่อ
สร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน3.เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

การดําเนินการ
กิจกรรมเลี้ยงสัตย์
เศรษฐกิจ จํานวน 1 
แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีกิจกรรม
เลี้ยงสัตย์
เศรษฐกิจ
จํานวน 1 
แห่ง 

1.มีการ
ดําเนินการ
กิจกรรมเลี้ยง
สัตย์เศรษฐกิจ 
2.ทําให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

สํานักปลัด 

33 โครงการขุดลอกลํา
น้ําถ้ํา 

เพื่อการระบายน้ํา ในเขตรับผิดชอบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการขุดลอก
ตามจุดที่
สํารวจ 

การระบายน้ํามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการอบรมการ
ลดใช้สารเคมีและ
การทําบัญชีฟาร์ม 

เพื่อลดการใช้สารเคมี 
และต้นทุนการผลิต 

ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้ลดการ
ใช้สารเคมี 

ตําบลโป่งงาม
บริโภคอาหารที่
มีความปลอดภัย 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการพืช
สวนครัวรั้วกิน
ได้ 

1.เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน  
2.เพื่อมีพืชผักที่
ปลอดภัยไว้บริโภค 
3.เพื่อแลกเปลี่ยน
สร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่
ชุมชน  
4.ส่งเสริมการออก
กําลังกายทางอ้อม  
5.ปลูกผังจิตสํานึกที่ดี
ให้แก่ลูกหลาน 

มีการดําเนินโครงการ
พืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้นที่
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ 

1.สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้  
2.พืชผักที่ปลอดภัยไว้
บริโภค  
3.สามารถแลกเปลี่ยน
สร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่
ชุมชน 4.ส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย
ทางอ้อม  
5.ปลูกผังจิตสํานึกที่ดี
ให้แก่ลูกหลาน 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการธนาคาร
น้ําใต้ดิน 

1.เพื่อแกไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง  
2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
หลาก รุนแรง  
3.เพื่อแก้ไขปัญหาห้อง
สุขาอืด  
4.เพื่อแก้ไขปัญหายุงลาย 
ไข้เลือดออก 5.เพื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ําบาดาล-น้ําใต้
ดิน 

มีการดําเนินการจัดทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจในการ
ดําเนิน
โครงการ 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ําหลาก 
รุนแรง  
3.สามารถแก้ไข
ปัญหาห้องสุขา
อืด  
4.สามารถแก้ไข
ปัญหายุงลาย 
ไข้เลือดออก  
5.สามารถเพิ่ม
ปริมาณน้ํา
บาดาล-น้ําใต้ดิน 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ขุนน้ําโป่ง 

1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม  
2.เพื่อปรับภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์ขุนน้ําโป่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

1. เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ผ่อนคลาย    
2. สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยว   
3. สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยว   

สํานักปลัด 

38 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ลําน้ําถ้ํา 

1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม  
2.เพื่อปรับภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์ลําน้ําถ้ํา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

1. เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ผ่อนคลาย    
2. สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยว   
3. สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยว   

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการบูรณา
การสิ่งแวดล้อม
และสาธารณภัย 

1.เพื่อลดพื้นที่การเผาวัสดุ
ทางการเกษตรและลดการ
เกิดหมอกควัน  
2.เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
นําวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม  
3.เพื่อปลุกจิตสํานึกและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนจิตอาสาในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 
4.เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกร
เข้าไปทําลายป่า 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
30 ราย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพื้นที่
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ 

1เกษตรกรในพื้นที่ มี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง
ฟื้นฟูและบํารุงรักษา
พื้นที่ป่า 
 2.เกษตรกรสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การนหําเศษวัสดุทาง
การเกษตรมาใช้
ประโยชน์  
3.ลดผลความรุนแรง
จากผลกระทบต่อ
สุขภาพของ
ประชาชนใน 4 กลุ่ม
โรค 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.๑ แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการส่งเสริม
อาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
(อุดหนุน อ.แม่สาย) 

1.เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และสร้างอาชีพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ที่ให้ความรู้
ทางด้านการเกษตร
ชีวภาพที่หลากหลาย 
รวมทั้งการปศุสัตว์และ
การทําประมงอย่าง
ยั่งยืนแก่เกษตรกรใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่
อําเภอแม่สายตาม
ความเหมาะสม            
2.เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้
ทางการทําการเกษตร
อย่างยั่งยืนอย่างเป็น
ระบบ และมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่

อุดหนุน  อ.แม่สาย
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื้นที่ 
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินการ 

1.ประชาชนมีความรู้
ทางด้านการเกษตร 
ด้านปศุสัตว์ และด้าน
การประมงที่
หลากหลายอย่างยั่งยืน   
2.เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ทางการทํา
การเกษตรอย่างยั่งยืน
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ       
3.เกิดรูปแบบบูรณา
การความรู้และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านใน
ระดับพื้นที่ จาก
หน่วยงานภาครัฐ และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 

อําเภอแม่สาย              
3.เพื่อบรูณาการความรู้
และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในระดับพื้นที่ จาก
หน่วยงานภาครัฐและ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
พื้นที่อําเภอแม่สาย
เศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่อําเภอแม่สาย  
4.เกิดความสามัคคีของ
ประชาชน ได้เรียนรู้
ร่วมกันในการทําเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง       
(อุดหนุน อ.แม่สาย) 
  

41 โครงการคลองสวย
น้ําใส (อุดหนุน) 
 

เพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร่วมกัน
สร้างความสะอาด
ในแหล่งน้ํา 

แหล่งน้ํามีความสะอาด สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 2           
1 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา

ห้วยมะกอก  
เพื่อสร้างพนังกั้นน้ํา ลดปัญหาน้ําท่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการสร้างพนังกั้น

น้ํา 
ลดปัญหาน้ําท่วม กองช่าง 

2 ก่อสร้างหินเรียงกัน
น้ําเซาะตลิ่ง 

เพื่อกันน้ําเซาะตลิ่ง ลดปัญหาน้ําเซาะตลิ่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการสร้างหินเรียง
กั้นน้ํา 

ลดปัญหาน้ําท่วม กองช่าง 

 หมู่ที่ 3           
3 โครงการทําพนังกั้น

น้ําตลิ่งพัง บริเวณร่อง
น้ําหน้าโรงเรียนบ้าน
ถ้ําปลา 

ป้องกันตลิ่ง และเป็น
ทางระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 1 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการสร้างพนังกั้น
น้ํา 

ลดปัญหาตลิ่งพัง กองช่าง 

4 โครงการทําพนังกั้น
น้ําตลิ่งพัง บริเวณ
หน้าศาลา 
อเนกประสงค์ บ้านถ้ํา
ปลา 

ป้องกันตลิ่ง  จํานวน 1 จุด 300,000 300,000- 300,000- 300,000 300,000 มีการสร้างพนังกั้น
น้ํา 

ลดปัญหาตลิ่งพัง กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 10           
5 โครงการป้องกันดิน

สไลด์ 3 จุด 
ป้องกันดินสไลด์ จํานวน 3 จุด  

จุดที่ 1  
หน้าบ้านนายสมชัย  
จุดที่ 2  
หน้าบ้านนายจ่อโย  
จุดที่ 3 บ้านนายส้นชัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการสร้างป้องกัน
ดินสไลด์ 

ลดปัญหาดินสไลด์ กองช่าง 

 โครงการระดับตําบล           
6 โครงการป้องกันไฟป่า

และหมอกควัน 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

ลดจุดเสี่ยงในการเกิดไฟ
ป่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการทํากิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม สํานักปลัด 

7 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ประจําการดับเพลิง 

ใช้ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุและอุปกรณ์
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

มีวัสดุและอุปกรณ์
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่มีคุณภาพใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย 

1.เพื่อเตรียมความ
พร้อม อพปร. รับภัย
พิบัติต่างๆให้ได้   
2.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือรับภัยพิบัติ 

อปพร.มีความพร้อม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดทําแผน
ป้องกันสาธารณ
ภัย จํานวน 3 ภัย
พิบัติ 

มีแผนในการ
เตรียมความ
พร้อมรองรับกับ
ภัยพิบัติ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการค่า
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ 
อบต. 

(1) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างสํานักปลัด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับการบํารุงรักษา
และปรับปรุง 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

สํานักงาน 

(2) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างกองคลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

(3) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างส่วนโยธา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

(4) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างส่วนการศึกษาฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2 โครงการค่า
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพื่อบํารุงรักษา 
ปรับปรุงโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ไม่รวมค่า
ซ่อมแซมปกติ  

(1) ครุภัณฑ์ของสํานักปลัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ
ครุภัณฑ์ทั้ง 4 ส่วน
ขนาดใหญ่ได้รับการ
บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทั้ง 4 กอง 

ครุภัณฑ์ของทั้ง 4 กอง
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัย
ทรัพย์สินของทั้ง 4 กอง 

สํานักงาน 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   (2) ครุภัณฑ์ของส่วน
การศึกษา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    

(3) ครุภัณฑ์ของกอง
คลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

(4) ครุภัณฑ์ของส่วน
โยธา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

3 โครงการค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบํารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
สํานักงาน ให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

(1)ทรัพย์สินของสํานัก
ปลัด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มีการ
บํารุงรักษาซ่อมแซม 

อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

สํานักงาน 

(2)ทรัพย์สินของกอง
คลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

(3)ทรัพย์สินของส่วน
โยธา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

(4)ทรัพย์สินของส่วน
การศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางใน
การเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร  

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของสํานักปลัด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักและ
นอกราชอาณาจักร 

มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

สํานักงาน 

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของกองคลัง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของส่วนโยธา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของส่วนการศึกษา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการรับเสด็จ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรับเสด็จ
พระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์หรือ
ผู้แทนพระองค์ 

มีการจัดเตรียมการรับ
เสด็จฯ ภายในพื้นที่
รับผิดชอบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนินการ
ร้อยละ 80ของ
การเสด็จฯ ใน
พื้นที่ 

การับเสด็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและ
สมพระเกียรติ 

สํานักปลัด 

 โครงการระดับตําบล           
6 โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดซื้อที่ดิน

สาธารณะประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ 

5,000,000 5,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีการจัดซื้อที่ดิน
สาธารณะ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

สํานักปลัด 

7 โครงการอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อบูรณาการแผน
หมู่บ้าน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการบูรณาการแผน
หมู่บ้านกับแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านๆละ 10 คน 
จํานวน 12 หมู่บ้าน 
รวม 120 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดอบรม1
ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ80 

มีการจัดทําแผน
หมู่บ้านและ
บูรณาการ่วมกับ
แผนพัฒนาของ 
อบต 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาของ อบต. 

ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯอย่างน้อยไตร
มาศละ1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการออกตรวจ
ติดตาม จํานวน 4 
ครั้ง 

มีรายงานผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

สํานักปลัด 

9 โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันสําคัญของ
ชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ 

กิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัดงานตาม
หนังสือสั่งการและ
เชิญเข้าร่วม 

มีการจัดงานและเข้า
ร่วมงานรัฐพิธี/วัน
สําคัญ 

สํานักปลัด 

10 โครงการสํานักงานน่าอยู่ 
"สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมมีชีวิตชีวา " 

เพื่อพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อมของ
สํานักงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในสํานักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สภาพแวดล้อม
สํานักงานทั้ง 4
ส่วนได้รับการ
พัฒนา 

สํานักงานมีความน่า
อยู่สะอาด และ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

11 โครงการ อบต.คุณธรรม เพื่อการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

การปฏิบัติงานเรียบร้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการปฏิบัติตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงาน 
อบต.เป็นไปอย่าง
บริสุทธิ์ 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรของ อบต.
โป่งงาม  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ของ อบต. โป่งงาม 

พนักงาน ลูกจ้าง  
ส.อบต.ฝ่ายบริหาร 
ได้รับการอบรมให้
ความรู้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ50ของ
พนักงานลูกจ้าง ส.
อบต.และฝ่าย
บริหารได้เข้ารับการ
อบรม 

พนักงาน ลูกจ้าง ส.
อบต.ฝ่ายบริหารมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

13 โครงการค่าใช้จ่าย
การจัดทําผลการ
ดําเนินงานประจําปี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดทําผลการ
ดําเนินงานประจําปี 

มีรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 

การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

สํานักปลัด 

14 โครงการโป่งงาม 
โปร่งใส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําโครงการโป่ง
งาม โปร่งใส 

การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน
กิจกรรม 1 ครั้ง 

การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

สํานักปลัด 

15 โครงการประชาคม
หมู่บ้านและ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและเพื่อ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวททีประชาคม 12 
ครั้ง จํานวน 12 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดเวที
ประชาคมครบ 12 
หมู่บ้านและประชุม
คณะกรรมการฯ
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ได้ข้อมูลเพื่อจัดทํา
แผน 

10 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการรู้เราให้
เท่ากัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําโครงการรู้
เราให้เท่ากัน 

พนักงาน ลูกจ้าง มี
ความรู้เรื่องระเบียบ
กฎหมาย ฯลฯ ในการ
ปฏิบัติงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดอบรมให้ความรู้
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ประชาชนได้รับความรู้ สํานักปลัด 

17 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต. ได้รับการปรับปรุง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการปรับปรุง ปีละ
1 ครั้ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

สํานักปลัด 

18 โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บรายได้ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บรายได้ให้
ประชาชนและผู้มี
หน้าที่ชําระภาษีได้
ทราบ 

ประชาสัมพันธ์ (ป้ายไว
นิล) ขนาด 3*5 ม.1 
ป้าย ขนาด2.45*4.90 
ม. 1 ป้าย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 ป้าย 

ประชาชนและผู้มี
หน้าที่ชําระภาษี มา
ชําระภาษีอย่างทั่วถึง 

กองคลัง 

19 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
ฎีกาเบิกเงินและ
เอกสารทางการเงิน
อบต.โป่งงาม 

เพื่อจัดฝึกอบบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
ฎีกาเบิกเงินและ
เอกสารการเงิน 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
ของแต่ละกอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ครบทั้ง 4 กอง 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
จัดทําฎีกาเบิกเงินและ
เอกสารการเงิน 

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.
โป่งงาม 

เพื่อจัดทําแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต. 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.โป่งงาม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการสํารวจ
พื้นที่มากกว่า 
ร้อยละ 80 

มีการสํารวจ
ภาคสนามและ
จัดทําแผนที่ภาษี 

กองคลัง 

21 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําของ อบต. 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ํา
ของ อบต.  

จํานวน 2 หลังๆละ 5 
ห้อง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการก่อสร้าง
ห้องน้ําจํานวน2 
หลัง 

มีห้องน้ําไว้บริการ
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้
การทํากาแฟ 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
เรียนรู้การทํา
กาแฟ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

สํานักปลัด 

23 โครงการค่าใช้จ่าย
ในกาประชาสัมพันธ์
องค์กร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์
องค์กร 

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
โป่งงาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการค่าใช้จ่าย
เลือกตั้ง 

เพื่อให้การดําเนินการ
เลือกตั้งนายก อบต 
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลฯ
และพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจํานวน 1 คน 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
(ตามสัดส่วนประชากร 
ต.โป่งงาม) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การดําเนินการตาม
โครงการ เป็นไป
ตามระเบียบ 
ข้อบังคับหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

สามารถดําเนินการ
เลือกตั้งนายก อบต. 
และสมาชิกสภา อบต. 
ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภา
ตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบลฯ 

สํานักปลัด 

25 โครงการรู้เขา รู้เรา 
เข้าใจอาเซียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการรู้
เขา รู้เรา เข้าใจ
อาเซียน 

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
โป่งงาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ประชาชนได้รับความรู้ สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการศึกษาดู
งานพระราชดําริ 

๑. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้มีโอกาสได้เรียนรู้ 
ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน
ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก
ประชาชน 
๒. สามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ศึกษาดูงานพระราชดําริ 
จํานวน ๑ ครั้ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ
พระราชดําริ
เพื่อศึกษาดู
งาน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถนําหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร
มหาภูมิพล 
อดุลยเดช มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิต 
ประจําวัน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการ อบต.สีขาว เพื่อพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งความ
โปร่งใส สามารถ
เปิดเผยข้อมูลและ
ตรวจสอบได้ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและ
พัฒนาท้องถิ่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 องค์กรมีความ
ตรวจสอบโปร่งใส
สามารถเปิดเผยข้อมูล
และตรวจสอบได้ 

เป็นองค์กรที่โปร่งใส
สามารถเปิดเผยข้อมูล
ให้ประชาชน
ตรวจสอบได้ 

สํานักปลัด 

28 โครงการ ตาวิเศษ เพื่อให้บุคลากร อบต.
โป่งงาม ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง คัดเลือก 
ยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรที่มี
ความประพฤติโดดเด่น 
ในองค์ 

มีการจัดกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 พอใจใน
การดําเนินการจัด
กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากร 
อบต.โป่งงามให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ
บุคลากรในองค์กรและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร 

สํานักปลัด 

 หมู่ที่ 1           
29 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ฝายลําน้ําถ้ํา  
หมู่ที่1 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 2 ลูก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์เรียนรู้การทํา
กาแฟ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 2           
30 โครงการก่อสร้างรั้ว

ที่ดินศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาชุมชน  
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างรั้วที่ดินศูนย์
เรียนรู้และพัฒนา
ชุมชน (หมู่ที่ 2) 

การดําเนินการก่อสร้างที่
ได้มาตรฐานจํานวน 1 
แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. การ
ดําเนินงาน
สามารถสนอง
ภารกิจได้ดี
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด/กองช่าง 

 หมู่ที่ 9           
31 หมู่9 โครงการจัดซื้อ

วัสดุสนาม  
(เต้นท์สนาม 5 
หลัง) 

1. เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุสนาม 
2. เพื่อให้การจัดหา
วัสดุเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุสนาม 

(เต้นท์สนาม ฯลฯ) 
* เต้นท์สนามได้
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

การดําเนินงาน
สามารถสนอง
ภารกิจได้ดี
ยิ่งขึ้น 

 

32 หมู่ ๙ โครงการเพื่อ
จัดซื้อที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อจัดซื้อที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการจัดซื้อที่ดิน
สาธารณะ
ประโยชน์ 

มีสถานที่สําหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดขอบ

หลัก 
 2561 
 (บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 อุดหนุนอําเภอแม่
สาย 
โครงการงานรัฐพิธี 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีของ
อําเภอแม่สาย  

๑. เพื่อบํารุงศิลปะ 
จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยม
หลัก12 ประการ ใน
เรื่องของการรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
3.เพื่อยกย่อง เชิดชู
เกียรติ บุคคลสําคัญ
หรือผู้ที่ดํารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
4.เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
การรักษา
ขนบธรรมเนียม 

เพื่อดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑. (๑๓ ตุลาคม)  
กิจกรรมพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
๒. (๒๑ ตุลาคม ) 
กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนค
รินทรา 
บรมราชชนนี (๒๑ ตุลาคม)  
 
๓. (๒๓ ตุลาคม)  
กิจกรรมการประกอบพิธี 
วันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
หัวหน้าส่วน
ราชการ ภาครัฐ
และภาคเอกชน 
กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนทั่วไป 
ร่วมประกอบพิธี
งานรัฐพิธี 
ศาสนา 
วัฒนธรรมของ
อําเภอแม่สาย 

๑. เกิดความสํานึกและ
ตระหนักถึงสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.เกิดการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ปะเพณี
ที่ดีงาม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
3.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 
ประการ  
4.เกิดบุคคลต้นแบบเป็น
แบบอย่างทีดีให้กับชุมชน
และสังคม 
 

สํานักปลัด/
กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 

ประเพณีไทยอันดีงาม
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

๔. (๕ ธันวาคม ) 
กิจกรรมการประกอบพิธีวันคล้าย
วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ 
๕. (เดือนมีนาคม)  กิจกรรม
งานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง  
๖. (๖ เมษายน)  
 กิจกรรมการประกอบพิธีวัน
จักรี 
๗. (เดือนเมษายน) กิจกรรมพิธี
รดน้ําดําหัวพ่อขุนเม็งราย
มหาราช และรดน้ําดําหัวใน
เทศกาลสงกรานต์  
๘. (๔ พฤษภาคม)  
กิจกรรมการประกอบพิธี 
วันฉัตรมงคล 
๙. (๓ มิถุนายน)  
กิจกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 
๑๐. (๑๘ กรกฎาคม)  
กิจกรรมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง 
 
๑๑. (๒๘ กรกฎาคม)  กิจกรรม
ประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา

๕,๐๐๐ 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

100,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 



 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
๑๒. (๑๒ สิงหาคม)  
กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
13. (มกราคม-กุมภาพันธ์) 
กิจกรรมการจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช 
(อุดหนุนอําเภอแม่สาย 
โครงการงานรัฐพิธี 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีของอําเภอแม่สาย) 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


