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ส่วนที่  1 

บทน า 

………………….. 

    องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  จ านวน  11  หมู่บ้าน ให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ที่ ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงแผนพัฒนาหมู่บ้าน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จะต้องน าไปด าเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ 
 
วัตถุประสงค ์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)  
      1.เพ่ือเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
    2.เพ่ือปรับการวางแผนบริหาร ในการด าเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในเขตบริการให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 
    1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการ และความจ าเป็นที่ได้รับแจ้ง เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ต าบลจอมหมอกแก้ว 
    2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมต าบลจอมหมอกแก้ว พิจาณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
    3.ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้
ความเป็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป 
 
ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 
   การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการปรับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยยังมีแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เป็นกรอบในการ
พัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนการด าเนินงาน ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 2 
2.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 7 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกจิ และการท่องเที่ยว 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

     
 

 
 

    

  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           
  1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ           

รวม           
2)การพัฒนาด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

          

  2.2 แผนงานการศึกษา           
  2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ           

รวม           
3)การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานงบกลาง 

          

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           
  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์           
  3.4 แผนงานสาธารณสุข     1 10,000.- 1 10,000.- 2 20,000.- 
  3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ           
  3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน           

รวม     1 10,000.- 1 10,000.- 2 20,000.- 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

4) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   
1 

 
25,600.- 

 
1 

 
75,000.- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
100,600.- 

  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน           
รวม   1 25,600.- 1 75,000.- - - 2 100,600.- 

5) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

   
4 

 
489,300.- 

 
26 

 
8,465,000.- 

 
20 

 
4,410,000.- 

 
50 

 
13,364,300.- 

  5.2 แผนงานการเกษตร     1 300,000.-   1 300,000.- 
  5.3 แผนงานการพาณิชย ์           

รวม   4 489,300.- 27 8,765,000.- 20 4,410,000.- 51 13,664,300.- 
6) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 แผนงานการเกษตร 

          

  6.2 แผนงานเคหะและชุมชน           
รวม           

 
รวมท้ังสิ้น 

   
5 

 
514,900.- 

 
29 

 
8,850,000.- 

 
21 

 
4,420,000.- 

 
55 

 
13,784,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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2.2 บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
2.2.1 บัญชีเพิ่มเตมิแผนพัฒนา 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างทาง
ลาดส าหรับคนพิการ
และก่อคอนกรีต
บล็อคบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์และ
อาคารส านักงาน 
 

เพื่อก่อสร้างทางลาดส าหรับ
คนพิการและงานก่อ
คอนกรีตบล็อคบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์และ
อาคารส านักงาน 
 

ก่อสร้างทางลาด 
คสล. พร้อมก่อ
คอนกรีตบล๊อค ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

- 25,600.- - - ร้อยละ 100 
เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนด  

ทางลาดสามารถ
รองรับการขึ้นลง
ของรถผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุ และ
ป้องกันแนวดินของ
อาคารพังทลาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการซ่อมแซมท่อ

ระบายน้ า คสล.และถนน 
คสล. บ้านสบห้วย หมู่ 1 

เพื่อซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าที่ช ารดุ
ทรุดตัวพร้อม
ซ่อมแซมถนน คสล. 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
5 ม.หนาเฉลี่ย 01.5 ม. 
พร้อมท่อ คสล.ศก.0.60 
ม. จ านวน 8 ท่อน ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

- 33,300.- - - ร้อยละ 100 
เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนด 

สามารถแก้ไขปัญหา
ท่ออุดตันและการ
สัญจรเป็นไป
ตามปกต ิ

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อถมดินถนน
การเกษตร ซ.5/2 บ้านสัน
กันแฮ้ว หมู่ 4 

เพื่อวางท่อถมดิน
ขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

ซอย 5/2 หมู่ 4 ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

- - 300,000.- 300,000.- ผิวจราจรเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยข้างละ 
1 เมตร 

ถนนกว้างมากขึ้น
และการสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซ.4 บ้านสัน
กันแฮ้ว หมู่ 4 

เพื่อโครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า  

รางระบายน้ า ซ.4 หมู่ 4 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - 250,000.- - ร้อยละ 100 
เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนด 

สามารถลดปญัหา
น้ าท่วมขังลงได ้

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซ.5 บ้านสันกันแฮ้ว 
หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ซ.5 บ้านสัน
กันแฮ้ว หมู่ 4 

ถนน คสล.ซ.5  
บริเวณบา้นนายอินจันทร์ 
เตจ๊ะน้อย แบบ อบต.
ก าหนด 

- - - 200,000.- ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง คสล.ถนน
สายการเกษตร พ้ืนท่ีบ้าน
ทุ่งโห้ง หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างเขื่อน 
ป้องกันตลิ่งพัง คสล.
ถนนสายการเกษตร 

หมู่ 6  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - 500,000.- 500,000.- ป้องกันตลิ่งพังกิน
พื้นที่ของ
ประชาชนบริเวณ
ก่อสร้างได ้

สามารถลดความ
เสียหายจากการกดั
เซาะของน้ าได ้

กองช่าง 

6 
 

โครงการซ่อมแซมฝายทุ่ง
โห้ง หมู่ 6 

เพื่อซ่อมแซมฝายกั้น
น้ าท่ีช ารุดเสยีหาน
ให้ใช้งานได้ดังเดิม 

หมู่ 6 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - 200,000.- 200,000.- ประสิทธิภาพการ
ใช้งานร้อยละ 90 

สามารถกั้นน้ าไว้ใช้
ประโยชนไ์ด้ดังเดิม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่องโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
7 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ถนน สายการเกษตร 
บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ถนน สาย
การเกษตร บ้านสัน
กันแฮ้ว หมู่ 4 

ถนน คสล.ถนน สาย
การเกษตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - 300,000.- - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขน
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซ.5 เชื่อม ซ.2 
บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซ.5 
เชื่อม ซ.2 บ้านสัน
กันแฮ้ว หมู่ 4 

รางระบายน้ า ซ.5 เชื่อม 
ซ.2 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - - 200,000.- ร้อยละ 100 
เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนด 

สามารถลดปญัหา
น้ าท่วมขังลงได ้

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบาย ซ.5/2 หน้าวัดอูป
แก้ว บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบาย ซ.5/2 หน้า
วัดอูปแก้ว บ้านสัน
กันแฮ้ว หมู่ 4 

รางระบาย ซ.5/2 หน้าวดั
อูปแก้ว ถึงนานายกมล มั่ง
มูล 

- - - 200,000.- ร้อยละ 100 
เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนด 

สามารถลดปญัหา
น้ าท่วมขังลงได ้

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อขยายไหล่
ทางพร้อมบ่อพัก ซ.2 บ้าน
สบห้วย หมู่ 1 

เพื่อวางท่อขยายไหล่
ทางพร้อมบ่อพัก ซ.
2 บ้านสบห้วย 

ความยาว 150 ม. - - 300,000.- - ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อขยายไหล่
ทางพร้อมบ่อพัก ซ.หน้าวัด
ท่าต้นตัน บ้านสบห้วย หมู่ 
1 

เพื่อวางท่อขยายไหล่
ทางพร้อมบ่อพัก ซ.
หน้าวัดท่าต้นตัน 
บ้านสบห้วย 

ความยาว 150 ม. - - 300,000.- - ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
12 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซ.บ้านนายพิชิตชัย 
เร็วการ บ้านสันต้อม หมู่ 
2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ซ.บ้านนายพิชิต
ชัย เร็วการ บ้านสัน
ต้อม 

ถนน คสล.ถนน กว้าง 
3.50 ม.ยาว 30 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - 60,000.- - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทางและ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซ.เข้าโรงเก็บของ 
บ้านสันต้อม หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเข้าโรงเก็บ
ของ บ้านสันต้อม 

ถนน คสล.ถนน กว้าง 4 
ม.ยาว 25 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

- - 60,000.- - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทางและ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซ.บ้านจันทร์แก้ว  
รวบทรัพย์ บ้านสันต้อม 
หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ซ.บ้านนายพิชิต
ชัย เร็วการ บ้านสัน
ต้อม 

ถนน คสล.ถนน กว้าง 
3.50 ม.ยาว 35 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - 70,000.- - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทางและ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซ.เข้าศาลเจ้าบา้น 
บ้านสันต้อม หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเข้าศาลเจ้า
บ้าน บ้านสันต้อม 

ถนน คสล.ถนน กว้าง 
3.5 ม.ยาว 100 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - 200,000.- - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทางและ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการเจาะบ่อบาดาล
น้ าลึก ส าหรับประปา
หมู่บ้านป่าแดง หมู่ 7 

เพื่อเจาะบ่อบาดาลน้ า
ลึก ส าหรับประปา
หมู่บ้านป่าแดง 

ขนาดบ่อ 6 นิ้ว  
ลึก 100 ม. 

- 200,000.- - - ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การบริโภคร้อย
ละ 80. 

มีน้ าดีป้อนเข้าระบบ
ประปาหมู่บ้านเพียงพอ
ส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เชือ่งโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
17 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.เลียบคลอง
ชลประทาน เข้าสุสานบา้น
ป่าอ้อย หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.เลียบคลอง
ชลประทาน เข้า
สุสานบ้านป่าอ้อย 

ถนน คสล.ถนน กว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - - 250,000.- ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขน
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ า
ลึก ส าหรับประปาหมู่บ้าน
ท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
น้ าลึก ส าหรับ
ประปาหมู่บ้านท่า
มะโอ 

ขนาดบ่อ 6 นิ้ว  
ลึก 100 ม. 

- 200,000.- - - ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
บริโภคร้อยละ 
80. 

มีน้ าดีป้อนเข้าระบบ
ประปาหมู่บ้าน
เพียงพอส าหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เลียบล าน้ าลาว หน้า
ส านักงานโครงการฝายถ้ า
วอกบ้านสบห้วย หมู่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.เลียบล าน้ าลาว 
หน้าส านักงาน
โครงการฝายถ้ าวอก
บ้านสบห้วย 

ถนน คสล.ถนน กว้าง 4 
ม.ยาว 300 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - 350,000.- 350,000.- ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างฝาย
ประปาห้วยหวาย แง่ขวา 
บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 
10 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ประปาห้วยหวาย 
แง่ขวา บ้านหนอง
ผักเฮือด 

ขนาดฝาย ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - - 150,000.- เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนดร้อยละ 
100 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยหวาย บ้าน
หนองผักเฮือด หมู่ 10 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยหวาย 
บ้านหนองผักเฮือด 

ขนาดตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - - 150,000.- เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนดร้อยละ 
100 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางข้ามล าห้วย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

10 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เชือ่งโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
   4.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการขยายไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณบ้านดง
มะเฟือง หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทางใน
ช่วงเวลากลางคืน 

หมู่ 9 - - 250,000.- 250,000.- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ช่วงกลางคืน 

ทุกถนนมีแสงไฟ
ให้ความสว่างแก่
การเดินทาง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/กฟภ. 
อ.แม่ลาว 

2 โครงการขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณบ้านหนอง
ผักเฮือด หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทางใน
ช่วงเวลากลางคืน 

หมู่ 10 - - 250,000.- 250,000.- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ช่วงกลางคืน 

ทุกถนนมีแสงไฟ
ให้ความสว่างแก่
การเดินทาง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/กฟภ. 
อ.แม่ลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมเทดาด
คลอง ถนนสาย
การเกษตร บ้านทุ่งโห้ง 
หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างก่อสรา้ง
ถนน คสล.พร้อมเท
ดาดคลอง ถนนสาย
การเกษตร บ้านทุ่ง
โห้ง 

ถนน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
ดาดคลองยาว 1,000 
ม. 

- - 3,000,000 - การขนส่งผลผลิต
การเกษตรมีความ
สะดวกมากข้ึนร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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2.2.2 บัญชเีปลีย่นแปลงแผนพัฒนา 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (ปี 2562)หน้า 6 ล าดับที่ 1 งบประมาณ 10,000.- 
1 โครงการอบรมให้ความรู้

ผู้ประกอบการประเภท
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ การจ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1 โครงการ - - 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 100 ของ
ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

สนง.ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ปี 2561)หน้า 8 ล าดับที่ 1 งบประมาณ 75,000.- 
1 โครงการก่อสร้าง

หลังคาทางเดินไปสู่
ห้องน้ าบริการ
ประชาชน 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
ทางเดินไปห้องน้ า
บริการประชาชน 

ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - 75,000.- - ทางเดินไปห้องน้ า
มีร่มเงาจาก
แสงแดด สายฝน 

ทางเดินไปยัง
ห้องน้ าได้มรี่ม
สามารถบังแดดบัง
ฝนไดร้ะดับหนึ่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ปี 2564)หน้า 8 ล าดับที่ 1 งบประมาณ 350,000.- 
1 โครงการก่อสร้างโดม

ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างโดม
หลังคายกสูงส าหรับ
ประกอบกิจกรรม
หมู่บ้าน 

หมู่ 3 - - 350,000.- - สามารถป้องกัน
แสงแดด ป้องกัน
สายฝนได้ร้อยละ 
100 

ประชาชนสามารถเข้า
ใช้สถานท่ีจัดกิจกรรม
ได้ โดยไม่ต้องตั้งเต็นท์
กันแดดกันฝน 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (ป ี2562-2563)หน้า 87 ล าดับที่ 11 งบประมาณ 100,000.- 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ถนนกลางบ้าน จากสะพาน
ข้ามล าห้วนส้าน หมู่ 3 -วัด
สันต้อม หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 3 - - 200,000.- 200,000.- ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 (ปี 2561)หน้า 6 ล าดับที่ 3 งบประมาณ 5,600.- 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ข้างสุสานบ้านป่าแดง หมู่ 
7(ต่อเนื่อง) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ใช้เป็นทาง
สัญจร ไป-มา 

ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 
20 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
80 ตร.ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- 56,000.- - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2562)หน้า 10 ล าดับที่ 7 งบประมาณ 60,00.- 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอย 3/4 บ้านป่าอ้อย หมู่ 
5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - 60,000.- - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

15 
 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่องโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2562)หน้า 10 ล าดับที่ 8 งบประมาณ 60,000.- 
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอย 5 บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - 60,000.- - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2562)หน้า 10 ล าดับที่ 9 งบประมาณ 60,000.- 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอย 1 บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - 60,000.- - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2562)หน้า 10 ล าดับที่ 10 งบประมาณ 60,000.- 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยบ้านนายอารยี์ พิมสาร
บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - - 60,000.- ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2562)หน้า 11 ล าดับที่ 12 งบประมาณ 100,000.- 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยบ้านนายสุข อินตะ๊สม 
บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - - 100,000.- ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2562)หน้า 11 ล าดับที่ 13 งบประมาณ 100,000.- 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง 
กาบแก้ว บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - - 100,000.- ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2563)หน้า 11 ล าดับที่ 14 งบประมาณ 100,000.- 
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยบ้านนางประจงสิทธ์ิ 
สุวรรณ บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - - 100,000.- ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ปี 2561-2562)หน้า 8 ล าดับที่ 4 งบประมาณ 700,000.- 
11 โครงการวางท่อ คสล.พร้อม

บ่อพัก และถมดินขยายไหล่
ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่ง
โห้ง หมู่ 6(ต่อเนื่อง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 6 - - 350,000.- 350,000.- ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ปี 2562)หน้า 9 ล าดับที่ 5 งบประมาณ 250,000.-    

12 โครงการวางท่อ คสล.พร้อม
บ่อพัก และถมดินขยายไหล่
ทาง ซ.7 วัดทุ่งโห้ง บ้านทุ่ง
โห้ง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 6 - - 250,000.- 250,000.- ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (ปี 2562)หน้า 9 ล าดับที่ 6 งบประมาณ 250,000.- 
13 โครงการวางท่อ คสล.พร้อม

บ่อพัก และถมดินขยายไหล่
ทาง ซ.1 บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 6 - - 250,000.- 250,000- ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ปี 2561)หน้า 13 ล าดับที่ 5 งบประมาณ 150,000.- 
14 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วย
ชมภูเชื่อมบ้านดงมะเฟือง 
หมู่ 9และบ้านหนอง
ผักเฮือด หมู่ 10 

เพื่อใช้เป็นทาง
สัญจรและการ
ระบายน้ า 

หมู่ 9 - - 150,000.- - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (ปี 2562)หน้า 14 ล าดับที่ 2 งบประมาณ 95,000.- 
15 โครงการลงดินถนน

การเกษตร บ้านดงมะเฟือง 
หมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงถนน
สายการเกษตรใหม้ี
สภาพใช้งานได้ดโีดย
การลงดิน 

หมู่ 9 - - 95,000.- - ร้อยละ 70 สภาพ
ถนนใช้งานได้ดี 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (ปี 2562) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
16 โครงการวางท่อ คสล.พร้อม

บ่อพัก ซอย 3 บ้านสันป่า
สัก หมู่ 11 

เพื่อวางท่อ คสล.
ส าหรับการระบาย
น้ าลดปญัหาน้ าท่วม
ขัง 

หมู่ 11 - - 250,000.- 250,000.- ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังได้ร้อยละ 80 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
จากเดิม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (ป ี2562)หนา้ 76 ล าดับที่ 4 งบประมาณ 350,000.- 
17 ขุดลอกหนองเขียว  

บ้านสบห้วย หมู่ 1 
เพื่อขุดลอกดินโคลน
ที่ตื้นเขิน รวมถึงการ
กักน้ าในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

หมู่ 1 - - 300,000.- - ปริมาณน้ าท่ีเก็บ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

สามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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2.2.3 ครภุัณฑ ์ 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
การเกษตร 
(รถอีแต๋น) 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์งาน
การเกษตร(รถอีแต๋น) 

รถอีแต๋น 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครือ่งยนต์ดีเซล 
ยกเทท้ายได้(ดั๊มพ)์ ราคาตามท้องตลาด  

- - 400,000.- - สนง.ปลัดฯ 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ส านักงาน
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  

- - 24,200.- - สนง.ปลัดฯ 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์(Smart 
card Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart card 
Reader) จ านวน 4 เครื่อง คุณลักษณะราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ 2561 

- - 2,800.- - สนง.ปลัดฯ 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ า
สแตนเลส ขนาด 2,500 
ลิตร  

ถังน้ าสแตนเลส ขนาด 2,500 ลติร จ านวน 1 
ถัง คุณลักษณะราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
2561 

- - 18,100.- - สนง.ปลัดฯ 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊พับ
อเนกประสงค์ สแตนเลส 
 

โต๊ะพับอเนกประสงค์  สแตนเลสทั้งตัว ขาพับได้ 
ขาโต๊ะขนาด 1.2 นิ้ว หน้าโตะ๊หนา 0.6 มม. 
ขอบโต๊ะหนา 4 ซม. ขนาด ก 60xย 180xส 75 
จ านวน 15 ตัว ราคาตามท้องตลาด 

- - 52,500.- - สนง.ปลัดฯ 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊พับกลม 
สแตนเลส 
 

โต๊ะพับกลมสแตนเลส แตนเลสทัง้ตัว ขาพับสวิง 
ขาโต๊ะขนาด 1.2 นิ้วหน้าโตะ๊หนา 0.6 
มม.  ขนาด ก 112xส 75 จ านวน 15 ตัว ราคา
ตามท้องตลาด 

- - 48,000.- - สนง.ปลัดฯ 

 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องเป่าใบไม้
สะพายหลัง แบบพัดลม 

เครื่องเป่าใบไม้สะพายหลัง แบบพัดลม
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2.5 แรงม้า  
ความเร็วรอบ 7,000 r/min ความจุถัง
เชื้อเพลิง 1.5 ลิตร จ านวน 2 เครือ่ง ราคา
ตามท้องตลาด 

- - 40,000.- - สนง.ปลัดฯ 

 

แบบ ผ.08 


