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คำนำ 

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

นำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตาม

ระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม

แผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รฐัวิสาหกิจและ

หนวยงาน อ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปก ครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอ

คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอ

ผูบรหิารทองถ่ิน ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแต

วันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และ

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ

ฉบับแกไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 27 “ขอ 2๗ แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับ แตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก

เงินสะสม หรือ ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค รฐัวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ

จัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น”  

ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายจึงไดดำเนินการ 

จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ 

พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น 

และ ใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขององคการบริหารสวนตำบลใหมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียด

ตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน แผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมนิผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความ

สะดวกมากข้ึน และหวังเปนอยาง ยิ่งวาแผนการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ประจำ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ฉบับนี้ จะสามารถใชเปน ประโยชนตอการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล

จำปาหวายและผูที่เก่ียวของเปนอยางดี 
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บทนำ 

แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  

๑.๑ บทนำ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนพัฒนา 
ทองถ่ินสี่ป และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานเปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป และมีลักษณะเปนแผนดำเนินการจัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว และ 
เปนแผนที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการ
ดำเนินงานจริงและเปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดำเนินการในพ้ืนที่องคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย  

ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุม 
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการติดตามการ 
ดำเนินงานและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนนิงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ 
มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ดำเนินงาน 
 2. เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรอืงบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ  
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำหรบัองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 

 



๑.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนนิงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ ๒๖ และ ๒๗ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑.3.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตอง
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑.3.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำราง 
แผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการและกิจกรรมแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นและหนวยงานตางๆ 

๑.3.๓ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน นำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๑.3.๔คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือพิจารณา 

๑.3.๕ เมื่อผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดำเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ 
ดำเนินงานโดยใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน 
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 
การจัดทำแผนการดำเนนิงานขางตน สามารถเขียนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพฒันาทองถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพฒันาทองถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพฒันาทองถิ่น 
 
คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
 
 
ผูบริหารทองถิ่น 
 
 
 
 

 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำรางแผนดำเนินการ 

เสนอรางแผนดำเนินการ 

พิจารณารางแผนดำเนินการ 

ผูบรหิารทองถ่ินใหความ

ประกาศใช 

งบประมาณ อบต. 

งบประมาณหนวยงานอื่น 



๑.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
การจัดทำแผนการดำเนินงานเปนการกำหนดแผนงานการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นใหดำเนินการเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเคร่ืองมือใหกับผูบริหาร เพ่ือใชใน
การควบคุมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลชวงสิ้นปตอไป 

1.ทำใหการดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก 

   ขึ้น 

2.มคีวามสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี   
   ประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตำบล 
   จำปาหวาย 
5.สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตางๆตาม 

                   งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.2566 ไดอยางถูกตอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                      สวนที่ 2                                                                แบบ   ผด.01              
บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนดำเนินการ ประจำปงบประมาณ 2566 
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

  
ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

1.  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
2 

 
2.10 

 
1,316,900 

 
5.30 

 
กองชาง 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศกึษา 
     2.2 แผนงานสาธารณสุข 
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     2.5 แผนงานงบกลาง 

 
16 
36 
6 
6 
5 

 
16.84 
37.89 
6.31 
6.31 
5.26 

 
1,808,706 
333,220 
38,240 

145,160 
19,967,500 

 
7.57 
1.34 
0.15 
0.58 

80.41 

 
สำนักปลัด 

สาธารณสุขฯ 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

3   ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
     3.2 แผนงานการเกษตร 

 
1 
2 

 
1.05 
2.10 

 
7,530 

26,800 

 
0.03 
0.10 

 
กองชาง 

สำนักปลัด 
4.  ยุทธศาสตรความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
10 
1 

 
10.53 
1.05 

 
406,700 
50,000 

 
1.64 
0.20 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
 



 
 ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

5.  ยุทธศาสตรสงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
     5.2 แผนงานอุตสาหการและการโยธา 

 
8 
2 
 

 
8.42 
2.10 

 
450,660 
425,500 

 
1.71 
1.81 

 
สำนักปลัด 
กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 



                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                       แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
แผนงานงบกลาง 

 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จายเปนเงนิสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอาย ุ

17,366,400 อบต. สำนักปลดัฯ             

2. เบ้ียยังชีพคนพิการ จายเปนเงนิสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพคนพิการ 

2,976,000 อบต. สำนักปลดัฯ             

3. เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

จายเปนเงนิสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

264,000 อบต. สำนักปลดัฯ             

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลจำปาหวาย 

จายสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนตำบลจำปาหวาย 

100,000 อบต. สำนักปลดั             

5 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.จำปาหวาย 

จายสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น ของ 
อบต.จำปาหวาย รอยละ 40 

110,000 อบต. สำนักปลดั             

 
ยุทธศาสตรสงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปกปองเชิด
ชูสถาบัน
พระมหากษตัริย 

จัดหาวัสดุอุปกรณสำหรับ
กิจกรรมตางๆในวันสำคญัของ
สถาบันพระมหากษัตริย 

25,000 ตำบล สำนักปลดัฯ             



 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการประชาคม
ตำบล 

จัดทำประชาคมตำบลในการมี
สวนรวมพิจารณาแสนอความ
คิดเห็นแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
 

9,300 อบต. สำนักปลดัฯ             

3 โครงการเสรมิสราง
ความรู กฎระเบยีบ 
เพ่ือสงเสริมธรรมาภิ
บาลขององคกร 

จัดอบรมใหความรู ในดาน
ระเบียบ กฎหมาย ใหแก
ผูบริหาร พนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง 

7,800 อบต. สำนักปลดั             

4 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลแมใส 

อุดหนุนตามโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาขน ของ 
อปท. 

12,000 อบต. สำนักปลดัฯ             

5 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพยสิน 
 

จางเหมาบริการการสำรวจ 
การลงขอมูล ระบบภาษีที่ดิน
และทรัพยสิน ภาษีปาย 

120,000 
 

อบต. กองคลัง             

6 โครงการฝกอบรม
เพ่ือการพัฒนาองค
ความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดาน
การเงนิการคลังและ
การพัสด ุ

จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง 
เก่ียวกับการปฏบิัติงานดาน
การเงินการคลังและการพัสด ุ

6,900 อบต. กองคลัง             

9 โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได 

การจางเหมาประชาสัมพันธ
การชำระภาษี การจัดทำปาย 

3,900 อบต. กองคลัง             



 
ยุทธศาสตรความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกซอม
แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดฝกซอมแผนสาธารณภัย
ตางๆ เชน น้ำทวม อัคคีภัย 
แผนดินไหว 

5,970 ศูนยปองกัน
และบรรเทา 

สำนักปลดัฯ             

2 โครงการฝกอบรม
เยาวชนปองกันภัย
(ภัยทางถนน) 

จัดฝกอบรมจิตอาสาภยัพิบัติ
ใหแกเยาวชน ประชาชน ผูนำ
ชุมชนและจิตอาสา 

8,000 ศูนยปองกัน
และบรรเทา 

สำนักปลดัฯ             

3 โครงการฝกอบรม
เพ่ิมศักยภาพสมาชิก
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

จัดฝกซอมแผนสาธารณภัย
ตางๆ เชน น้ำทวม อัคคีภัย 
แผนดินไหว 
 
 

50,990 ศูนยปองกัน
และบรรเทา 

สำนักปลดัฯ             

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟาและวิทย ุ

เพ่ือจัดหาอุปกรณไฟฟาและ
วิทยุ สำหรับงาน อปพร. 

30,000 ศูนยปองกัน
และบรรเทา 

สำนักปลดัฯ             

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรและ
การแพทย 

เพ่ือจัดหาอุปกรณสำหรับ
การแพทยฉุกเฉิน เชน 
ผาพันแผล น้ำเกลือลางแผล 

70,000 ศูนยปองกัน
และบรรเทา 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

6 โครงการจัดซื้อ
เคร่ืองแตงกาย (ชุด 
อปพร.) 

เพ่ือจัดหาเครื่องแตงกายใหกับ
สมาชิก อปพร. 

140,000 ศูนยปองกัน
และบรรเทา 

สำนักปลดัฯ             

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                          
ยุทธศาสตรการพฒันาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศกึษา 

 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการอาหาร
กลางวันศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดจางอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กเล็ก จำนวน 68 คนๆละ 
21 บาท จำนวน 245 วัน 

349,860 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

2. คาจัดการเรียนการ
สอนของศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว) 

จายเปนคาจดัการเรียนการ
สอนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 68 คนๆละ 1,700 
บาท 

115,600 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

3. คาหนังสือเรยีน จายเปนคาหนังสือเรียน 
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
จำนวน 30 คนๆละ 200 
บาท 

6,000 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

4. คาอุปกรณการเรียน จายเปนคาอุปกรณการเรียน 
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
จำนวน 30 คนๆละ 200 
บาท 

6,000 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

5. คาเครื่องแบบ 
นักเรียน 

จายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน 
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
จำนวน 30 คนๆละ 300 
บาท 

9,000 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

6. คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 

เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 

12,900 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

7. คาพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพคร ู

เพ่ือจายเปนคาพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพคร ู

50,000 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             



 
 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดทำกิจกรรมใหความรูใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหแก
เด็กเล็ก 

1,740 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

9 โครงการเปดบาน
วิชาการ 

จัดกิจกรรมการแสดงผลงาน
ของเด็กเล็ก 

2,540 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

10 โครงการหนูนอย
เรยีนรูสูโลกกวาง 

จัดกิจกรรมพาเด็กเล็กเรียนรู
นอกหองเรียน 

6,540 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

11 โครงการสงเสริมภมูิ
ปญญาทองถ่ิน
สำหรับเด็กปฐมวยั 

จัดกิจกรรมการเรียนรูภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

1,740 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

12 โครงการผลติสื่อการ
เรยีนการสอน
สำหรับเด็กประถม
วัย 

จัดกิจกรรมการผลิตสือการ
เรียนการสอน 

7,626 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

13 คาอาหารเสรมิ(นม) -จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
สำหรับเด็กกอนวัยเรียน 68
คน  
-จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 
จำนวน  169 คน  

454,150 ศพด.ตำบล
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             

14 อุดหนุนโรงเรียน
บานจำปาหวาย 

เปนคาอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา จำนวน 
104 คน  จำนวน 200 วัน 

436,800 ร.ร.บาน 
จำปาหวาย 

สำนักปลดัฯ             



15 อุดหนุนโรงเรียน 
บานดาวเรือง 

เปนคาอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา จำนวน 
65 คน  จำนวน 200 วัน 

273,000 ร.ร.บาน
ดาวเรือง 

สำนักปลดัฯ             

 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการควบคมุ
และปองกันโรค
ไขเลือดออก 

จัดหาน้ำยาเคมีพนหมอก
กำจัดยุงลาย,ทรายหะเบส
กำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึง
เช้ือเพลิงสำหรับพนหมอกควัน 

60,200 ตำบลจำปา
หวาย 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

2. โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณฯ  

จัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา พรอมอุปกรณ และ
เปนคาจางจัดเก็บขอมูล สุนัข 
แมว 

36,300 ตำบลจำปา
หวาย 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

3 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 1 

อบรมใหความรูตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one 
ทูลกระหมอม หญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา ศริิวัฒนาพรรณวด ี

10,000 หมูที่ 1 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

 
 
 
 



 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 4 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

6,790 หมูที่ 4 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

5 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

6,660 หมูที่ 6 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

6 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,660 หมูที่ 6 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

7 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6 

อบรมใหความรูตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one 
ทูลกระหมอม หญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา ศริิวัฒนาพรรณวด ี

6,680 หมูที่ 6 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

8 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 11 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
 

7,100 หมูที่ 11 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

9 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 11 

อบรมใหความรูตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one 
ทูลกระหมอม หญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา ศริิวัฒนาพรรณวด ี

12,900 หมูที่ 11 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

10 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 2 

อบรมใหความรูตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one 

14,150 หมูที่ 2 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            



ทูลกระหมอม หญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา ศริิวัฒนาพรรณวด ี

11 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 12 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
พัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

10,080 หมูที่ 12 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

12 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 12 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
 

9,920 หมูที่ 12 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

13 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 13 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
 

6,900 หมูที่ 13 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

14 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 13 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
พัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

13,100 หมูที่ 13 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

15 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 2 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

5,850 หมูที่ 2 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

16 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 3 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

9,950 หมูที่ 3 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

17 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 3 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
พัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

10,050 หมูที่ 3 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            



18 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 4 

อบรมใหความรูตามโครงการ 
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,420 หมูที่ 4 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

19 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 4 

อบรมใหความรูตามโครงการ
รณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one 
ทูลกระหมอม หญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา ศริิวัฒนาพรรณวด ี

6,790 หมูที่ 4 กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผูดำแลคนพิการ 

จัดอบรมใหความรูในการดูแล
ผูพิการ 

7,860 อบต. สำนักปลดัฯ             

2. โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอาย ุ

จัดอบรมใหความรูในการ
ดำเนินชีวิตแกผูสูงอาย ุ

10,560 อบต. สำนักปลดัฯ             

3. โครงการเตรยีม
ความพรอมกอนเขา
สูวัยผูสูงอาย ุ

จัดอบรมใหความรูในการ
ปฏิบัติตนเมื่อเขาสูวัยผูสูงอาย ุ

7,860 อบต. สำนักปลดัฯ             

4 โครงการอบรม
ทักษะอาชีพเสริม
การสานตะกรา
กระเปาจากเสน
พลาสติก 

อบรมใหความรูในอาชีพแก
เยาวชนกลุมแมบาน ผูนำ
ชุมชนในการประกอบอาชีพ
เสรมิ 

12,960 อบต. สำนักปลดัฯ             



 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. อุดหนุนกลุมพัฒนา
สตรตีำบลจำปา
หวาย 

จัดกิจกรรมพัฒนาสตรี ในวัน
สตรสีากล 

30,000 อบต. สำนักปลดัฯ             

6 โครงการชวยเหลือผู
มีรายไดนอยและ
ผูดอยโอกาส 

ชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ
ผูดอยโอกาสตำบลจำปาหวาย 

50,000 อบต. สำนักปลดัฯ             

 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนอยางยั่งยนื 

การอบรมใหความรู การจัด
สาธิตการคัดแยกขยะ 

11,095 อบต. กองชาง             

2 จัดซื้อเตาเผาขยะ จัดซื้อเตาเผาขยะไรมลพิษ 
จำนวน 1 เตา 

2,000,000 อบต. กองชาง             

3 โครงการกอสรางท่ี
พักคนงานจัดเก็บ
ขยะ 

กอสรางอาคารท่ีพักคนงาน
จำนวน 1 หลัง กวาง 6 ม. 
ยาว 4 ม. สูง 3 ม. 

190,000 อบต. กองชาง             

4 โครงการกอสราง
อาคารติดตั้งเตาเผา
ขยะ 

กอสรางอาคารติดตั้งเตาเผา
ขยะ จำนวน 1 หลัง กวาง 6 
ม. ยาว 12 ม. สูง 4.70 ม. 

627,900 อบต. กองชาง             

 
 
 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการมหกรรม
กีฬาพื้นบานตำบล 

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
พ้ืนบานใหกับเยาวชน 
ประชาชนในตำบล 
 
 

71,660 สนามกีฬา
อบต. 

สำนักปลดัฯ             

2 โครงการสงเสริม
ประเพณีวนั
เขาพรรษา 

จัดหาเทียนพรรษา เพื่อถวาย
เปนนพุทธบูชา 

8,000 วัดตางๆใน
ตำบล 

สำนักปลดัฯ             

3 โครงการประเพณีสง
น้ำพระธาตดุอยนอย 

จัดขบวนแห 12 นักษัตร เพ่ือ
สงน้ำพระธาตดุอยนอย 

6,250 พระธาตุ
ดอยนอย 

สำนักปลดัฯ             

4 โครงการสงเสริม
ประเพณีสลากภตั 

จัดแตงเครื่องไทยทาน เพื่อ
รวมงานประเพณสีลากภัต 

9,600 วัดตางๆใน
ตำบล 

สำนักปลดัฯ             

5 โครงการสงเสริม
และอนุรักษ
ประเพณียี่เปง 

ดำเนินการตามโครงการ
สงเสริมและอนุรักษประเพณียี่
เปง 

42,100 อบต. สำนักปลดัฯ             

6 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 

จัดกิจกรรมการประกวด 
แขงขัน การรดน้ำดำหัว
ผูสูงอาย ุ

10,400 อบต. สำนักปลดัฯ             

 

 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรังวัดที่ดิน
สำหรับที่หลวง 

อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองในการรังวดัที่ดิน
สำหรับที่หลวง 

100,000 อบต. กองชาง             

2 โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 10 
บานรองขุย 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 206 
ม. หนา 0.10 ม. (มีไหลทาง
กวางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่จริง) 
จุดเริม่ตนเช่ือมตอถนน คสล.
เดิม จุดสิ้นสดุถนนคลอง
ชลประทาน 

459,400 อบต. กองชาง             

3 โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 13 
บานใหมริมบึง 

- ซอย 6 ตรอก 11 ขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 29.50 ม. 
หนา 0.10 ม. (ไมมไีหลทาง) 
จุดเริม่ตนบานนายฉลาด สืบ
คิด จุดสิ้นสุดบานนางสุวรรณ 
ภาระจำ  
- ซอย 6 ตรอก 17 ขนาด
กวาง 2.50 ม. ยาว 15 ม. 
หนา 0.10 ม. (ไมมไีหลทาง) 
จุดเริม่ตนบานนางจันทร 
เฉพาะธรรม จุดสิ้นสดุบานนาง
บัวคำ ภาระจำ 
- ซอย 6 ตรอก 18 ขนาด
กวาง 2.50 ม. ยาว 43 ม. 
หนา 0.10 ม. (ไมมไีหลทาง) 

196,200 อบต. กองชาง             



จุดเริม่ตนบานนายบุญหล่ำ 
ภาระจำ จุดสิ้นสุดบานนายทวี  
ซอมงาม 
- ซอย 8 ตรอก 15 ขนาด
กวาง 2.50 ม. ยาว 23 ม. 
หนา 0.10 ม. (ไมมไีหลทาง) 
จุดเริม่ตนบานนายสมบูรณ  
จำดวง จุดสิ้นสุดบานนายคิด
ชัย บัวเทศ 
- ซอย 8 ตรอก 14 ขนาด
กวาง 2.50 ม. ยาว 27 ม. 
หนา 0.10 ม. (ไมมไีหลทาง) 
จุดเริม่ตนบานนางสุนี เผาแกว 
จุดสิ้นสุดบานนางหอม จอม
ภา 

4 โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 3 
บานจำปาหวาย
เหนือ 

- ตรอกบานนายไทวุฒิ ขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 78 ม. หนา 
0.10 ม. (ไมมไีหลทาง) 
จุดเริม่ตนเช่ือมตอถนน คสล.
เดิม ซอย 3 จุดสิ้นสุดบาน
นายไทวุฒ ิ ขัตธ ิ
- ตรอกบานนายสวสัดิ์ ขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 90 ม. หนา 
0.10 ม. (ไมมไีหลทาง) 
จุดเริม่ตนเช่ือมตอถนน คสล.
เดิม ซอย 5 จุดสิ้นสุดลำ
เหมืองสาธารณะ 

279,800 อบต. กองชาง             

5 โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 4 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 170 
ม. หนา 0.10 ม. (มีไหลทาง

377,900 อบต. กองชาง             



ซอยขางรานมิกซคา
เฟ 

กวางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่จริง) 
จุดเริม่ตนโครงการทางหลวง 
1021 พะเยา-เชียงคำ 
จุดสิ้นสุดมุมรั้วบานนายทรง
วุฒิ ศรีชัย 

6 โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 6
บานรองเข็ม 

- ตรอก 4 ขนาดกวาง 3 ม. 
ยาว 21 ม. หนา 0.10 ม. 
(ไมมีไหลทาง) จุดเร่ิมตน
ถนนลาดยาง จุดส้ินสดุบาน
นางจุฑามาศ งามจิต 
- ตรอก 5 ขนาดกวาง 3 ม. 
ยาว 95 ม. หนา 0.10 ม. 
(ไมมีไหลทาง) จุดเร่ิมตน
ถนนลาดยาง จุดส้ินสดุบาน
นายตวน  ทาทอง 

192,500 อบต. กองชาง             

7 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. 
พรอมฝาปด หมู 11 

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว 90 
ม. หนา 0.10 ม. พรอมฝาปด 
คสล. ขนาดกวาง 0.39 ม. 
ยาว 0.40 ม. หนา 0.10 ม. 
จุดเริม่ตนบานนายอินปน สิทธิ
นนท จุดสิ้นสดุรางระบายน้ำ
เดิม 

197,000 อบต. กองชาง             

8 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. 
พรอมฝาปด หมู 1 
ซอย 7 

ขนาดปากกวาง 0.20 ม. ลึก
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว 
175.50 ม. หนา 0.10 ม. 
พรอมฝาปด คสล. ขนาดกวาง 
0.29 ม. ยาว 0.40 ม. หนา 

197,000 อบต. กองชาง             



0.10 ม. จุดเริม่ตนถนนจำปา
วาย-แมกา จุดสิ้นสุดลำเหมือง
สาธารณะ 

9 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. 
พรอมฝาปด หมู 9 
ซอย 2 

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว 90
ม. หนา 0.10 ม. พรอมฝาปด 
คสล. ขนาดกวาง 0.39 ม. 
ยาว 0.40 ม. หนา 0.10 ม. 
จุดเริม่ตนบานนายบุญยืน 
เฉพาะธรรม จุดสิ้นสดุบาน
นายจันทร ศรีชัยอินทร 

196,800 อบต. กองชาง             

10 โครงการดาดลำ
เหมือง หมู 12 สาย
ผักอีแหล 

ชวงที่ 1 ขนาดปากดาดกวาง 
2 ม. กนกวาง 0.60 ม. ยาว 
198.50 ม. ลึก 0.60 ม. 
หนา 0.07 ม. จดุเริม่ตนนา 
นส.จรรยา  วรรณทอง 
จุดสิ้นสุดนานายอรุณเดช มิ่ง
ขวัญ 
ชวงที่ 2 ขนาดปากดาดกวาง 
1.50 ม. กนกวาง 0.30 ม. 
ยาว 200 ม. ลึก 0.60 ม. 
หนา 0.07 ม. และวางทอ
ระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.
0.40 ม. จำนวน 10 ทอน 
จุดเริม่ตนนา นายอรุณเดช มิ่ง
ขวัญ  จุดสิ้นสุดนานาทิพย
อนันต ทาทอง 
ชวงที่ 3 ขนาดปากดาดกวาง 
1.80 ม. กนกวาง 0.40 ม. 

451,000 อบต. กองชาง             



ยาว 156 ม. ลึก 0.60 ม. 
หนา 0.07 ม. และวางทอ
ระบายน้ำ ขนาด ศก.0.40 ม. 
จำนวน 4 ทอน จุดเริม่ตนนา 
นส.จรรยา  วรรณทอง 
จุดสิ้นสุดนา อ.พิมพพา กาวิ
ละ 

11 โครงการดาดลำ
เหมือง หมู 7 สาย
เหมืองจำ 

ขนาดปากดาดกวาง 1.50 ม. 
กนกวาง 0.30 ม. ยาว 384  
ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.07 
ม. จุดเริ่มตนฝาย คสล.เดิม 
จุดสิ้นสุดนานายมูล ปนโตน 
 

273,000 อบต. กองชาง             

12 โครงการซอมแซม
ถนน คสล. หมู 8 
ซอย 14 แยกบอน้ำ 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 123 
ม. หนา 0.15 ม. (ไมไหลทาง
กวางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่จริ) พรอม
หินคลุกเสริมคันทางปรับ
ระดับทับถนน คสล.เดิม ขนาด 
กวาง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 – 0.15 ม. จาก 
กม.0+050 - กม. 0+070 
หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 
492 ตรม.และดำเนินการรือ
ผิวคอนกรีตเดิม ขนาดกวาง 4 
ม. ยาว 2 ม. จาก กม.
0+000 - กม.0+002 และ
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 5 ม.
จาก กม.0+118 - กม. 

295,500 อบต. กองชาง             



0+123 จุดเร่ิทตนสี่แยกบอ
น้ำ จุดสิ้นสุดบานนางสมศรี 
ภาระจำ 

13 โครงการลงหินคลุก
ถนนเพ่ือการเกษต
สายวังครก หมู 2 

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 
1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.จุดเร่ิมตนถนนจำปาหวาย-
ดอยโตน จดุสิ้นสุดสวนสาย
สมศักดิ์ ติรักษา 
 

140,300 อบต. กองชาง             

14 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค 
หมู 7 

ตามแบบแปลนของการ
ประปาสวนภูมภิาคสาขา
พะเยา 
 

384,906 อบต. กองชาง             

15 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค 
หมู 5 

ตามแบบแปลนของการ
ประปาสวนภูมภิาคสาขา
พะเยา 
 

487,640 อบต. กองชาง             

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

  

สถานที ่
ดำเนินการ 

 

หนวยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565  

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการรณรงคลด
ภาวะโลกรอนและ
หมอกควัน 

รณรงคใหความรูเก่ียวกับการ
ลดมลภาวะโลกรอนและหมอก
ควนั 

13,180 อบต. กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

2. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็

จัดทำฐานขอมูลพันธุกรรม 
ปายช่ือพรรณไม ในบรเิวณ
แหลงน้ำซับน้ำจำ 

2,900 แหลงน้ำซับ
น้ำจำ 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            



พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

3 โครงการพัฒนา
เครือขายอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

อบรมใหความรูตามโครงการ
พัฒนาเครือขาย 

9,610 อบต. กอง
สาธารณสุข
ฯ 

            

 


