
แบบ  ผ.01
5.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ทางระบายน ้า                                          

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการเสริมผิวทาง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 5,204,500   ร้อยละของ ราษฎร ม. 4,13 กองชา่ง

แอสฟัลท์ สะดวกและปลอดภยั 5.00 ม. หนา 0.04 ม. สว่นราชการอืน่ ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง

ถนนสายกลางบา้น ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม ของราษฎร 2,669.00 ม. พื้นที่ หลงัจากด าเนนิ

(ม. 4-ม. 13) เสริมผิวทางไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

เชื่อมหมู ่ 11 13,345 ตร.ม. 

ต าบลหว้งม้ พร้อมงานตเีสน้จราจร

 -โครงการเสริมผิวทาง ความกว้างผิวทาง 6,672,500  

คอนกรีตเสริมเหลก็ 5.00 ม. หนา 0.15 ม. สว่นราชการอืน่

ถนนสายกลางบา้น ความยาวไมน่อ้ยกว่า

ต าบลดอยงาม 2,669.00 ม. 

(ม. 4-ม. 13) ไมม่ไีหลท่างพื้นที่

เชื่อมหมู ่ 11 เทคอนกรีต

ต าบลหว้งม้ ไมน่อ้ยกว่า  

13,345 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนที่มาตรฐาน จดุที่  1  ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. 150,000  ร้อยละของ เดก็,ประชาชน กองชา่ง

ในโรงเรียน รร.อบต. เอื้ออ านวยในการสญัจร หนา  0.15  ม.ความยาวไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ ไดรั้บผลประโยชน์

ดอยงาม (สนัชา้งตาย) และจดัระบบจราจร 34.00  ม.  พื้นที่เทคอนกรีต ประโยชน์ หลงัจากด าเนนิ

ของราษฎร ไมน่อ้ยกว่า  136.00  ตร.ม. โครงการแลว้เสร็จ

จดุที่  2  ความกว้างผิวทาง 2.50 ม.

หนา  0.15  ม.ความยาวไมน่อ้ยกว่า

24.00  ม. พื้นที่เทคอนกรีต

ไมน่อ้ยกว่า  60.00  ตร.ม.

จดุที่  3 เปน็รูปสามเหลี่ยม

ฐานกว้าง  2.50  ม.ความสงู

3.90  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม.

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

4.87  ตร.ม.

เสริมดนิไหลท่าง  จ านวน  1  ดา้น

ขนาด  0.50  ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหม้ถีนนที่มาตรฐาน จดุที่ 1 280,000  ร้อยละของ ราษฎรในพื้นที่ต าบล กองชา่ง

รางระบายน้ า คสล. รูปตวัยู เอื้ออ านวยในการสญัจร ประตทูศิตะวันตก (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง

พร้อมฝาปดิ และจดัระบบจราจร ปากรางกว้าง 0.30 ม. สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

รร. อบต.ดอยงาม ของราษฎร ความลกึเฉลี่ย 0.40 ม. หลงัจากด าเนนิ

(สนัชา้งตาย) ความหนา 0.10 ม. โครงการแลว้เสร็จ

พร้อมฝาปดิความยาว

ไมน่อ้ยกว่า 78.00 ม.

จดุที่ 2 280,000  

ประตทูศิตะวันออก (อบต.)

ปากรางกว้าง 0.30 ม. สว่นราชการอืน่

ความลกึเฉลี่ย 0.40 ม.

ความหนา 0.10 ม.

พร้อมฝาปดิความยาว

ไมน่อ้ยกว่า 78.00 ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 โครงการท าทางปัน่จกัรยาน เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล กอ่สร้างผิวทางแบบ 3,960,000  ร้อยละของ ราษฎรในพื้นที่ต าบล กองชา่ง

เพื่อสขุภาพ (Bike  lane) ใชใ้นการออกก าลงักาย แอสฟัลทต์กิผสมยางพารา สว่นราชการอืน่ ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง

รอบบริเวณหนองน้ า ความกว้างไมน่อ้ยกว่า 4.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

หนองควายหลวงเพื่อเฉลมิ ความยาวไมน่อ้ยกว่า หลงัจากด าเนนิ

พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 1,100.00 ม. พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

พระเจา้อยู่หวั 4,400.00 ตร.ม. พร้อมงานตเีสน้

ผิวทางจราจร

5 โครงการจดัท าสวนสขุภาพ เพื่อจดัใหเ้ปน็ที่พักผ่อน ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจดัท าสวน 300,000  ร้อยละของ ราษฎรในพื้นที่ต าบล กองชา่ง

ต าบลดอยงาม หย่อนใจแกป่ระชาชน ออกก าลงักาย พร้อมตดิตัง้ (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง

ในชุมชน เคร่ืองออกก าลงักาย สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

6 โครงการกอ่สร้าง เพื่อการระบายน้ า ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 3,080,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 1 กองชา่ง

รางระบายน้ า คสล. สะดวกขึ้น 0.30 ม. ความลกึเฉลี่ย (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

รูปตวัยู พร้อมฝาปดิ 0.40 ม. ความหนา 0.10 ม. สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ซอย 1 ม. 1 พร้อมฝาปดิ ความยาว หลงัจากด าเนนิ

ต าบลดอยงาม รวมสองขา้งไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

880.00 ม.

7 โครงการยกระดบัถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม เสริมระดบัผิวทาง 126,000 ร้อยละของ ราษฎร ม. 1 กองชา่ง

ซอย 6 เชื่อมซอย 7 สะดวกและปลอดภยั ความยาวไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 1 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา 210.00 ม. ความหนาเฉลี่ย ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 0.30 ม. พร้อมบดทบั หลงัจากด าเนนิ

ปริมาณดนิไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

315.00 ลบ.ม.

9 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 920,000     ร้อยละของ ราษฎร ม. 1 กองชา่ง

คสล.ซอย 3 ม. 1 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 460.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

1,840.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

10 โครงการเสริมไหลท่าง เพื่อใหก้ารคมนาคม เสริมดนิไหลท่าง 125,000      ร้อยละของ ราษฎร ม. 2 กองชา่ง

ถนนในหมูบ่า้น ม. 2 สะดวกและปลอดภยั ปริมาณดนิไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา 500.00 ลบ.ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์ *ขอ้บญัญัติ

(วัด-ปา่สสุาน) ของราษฎร หลงัจากด าเนนิ 60

(สายปา่หา้-สนัทราย) โครงการแลว้เสร็จ

11 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหน้้ าไหลสะดวก ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 1,004,000       ร้อยละของ ราษฎร ม. 2 กองชา่ง

ราง คสล. รูปตวัยู 0.60 ม. ความลกึเฉลี่ย (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

สายหลกับา้นจ าคาวตอง 0.70 ม. ความหนา 0.10 ม. สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ม. 2 ต าบลดอยงาม พร้อมฝาปดิ ความยาว หลงัจากด าเนนิ

รวมสองขา้งไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

500.00 ม.

12 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 200,000     ร้อยละของ ราษฎร ม. 2 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอยพอ่บา้น สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 2 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 100.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

400.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

13 โครงการวางทอ่ คสล. เพื่อใหม้ถีนนที่ได้ วางทอ่ระบายน้ า 60,000    ร้อยละของ ราษฎร ม. 3 กองชา่ง

ระบายน้ า พร้อมบอ่พัก มาตรฐานประชาชน ขนาด ศก. 1.00 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 3 ต าบลดอยงาม เดนิทางสะดวก จ านวน 10 ทอ่น ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(จดุเร่ิมตน้บา้นเลขที่ 6 พร้อมก าแพงหนา้ทอ่ หลงัจากด าเนนิ

บา้นแมถ่า ศรีวิชัย- โครงการแลว้เสร็จ

บา้นเลขที่ 135 บา้น

นายบญุยัง ทะวรรณา)

14 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 216,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 3 กองชา่ง

ถนน คสล.  ซอย 15 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 3 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 100.00 ม. มไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

ขา้งละ 0.50 ม. โครงการแลว้เสร็จ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

400.00 ตร.ม.

15 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 337,500     ร้อยละของ ราษฎร ม. 3 กองชา่ง

ถนน คสล.  ซอย 12 สะดวกและปลอดภยั 3.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 3 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 225.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

675.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

17 โครงการวางทอ่ คสล. เพื่อใหม้ถีนนที่ได้ วางทอ่ระบายน้ า คสล. 246,700  ร้อยละของ ราษฎร ม. 4 กองชา่ง

ระบายน้ า พร้อมบอ่พัก มาตรฐานประชาชน ขนาด ศก. 1.00 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 4 ต าบลดอยงาม เดนิทางสะดวก จ านวน  57  ทอ่น  พร้อมบอ่พัก ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(ปากทางซอย 9  - หลงัจากด าเนนิ

บา้นนางเพ็ญศรี ปยิรักษ)์ โครงการแลว้เสร็จ

18 โครงการวางทอ่พร้อม เพื่อใหม้ถีนนที่ได้ เสริมระดบัพร้อมขยาย 2,650,800  ร้อยละของ ราษฎร ม. 4 กองชา่ง

เสริมระดบัถนนพร้อม มาตรฐานประชาชน ผิวทางความยาวไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ขยายผิวทาง ซอย 9/1 เดนิทางสะดวก 545.00 ม. ความหนาเฉลี่ย สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ม. 4 ต าบลดอยงาม 0.30 ม. พร้อมบดทบั หลงัจากด าเนนิ

ปริมาณดนิไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

1,177.00 ลบ.ม.

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า

คสล. ขนาด ศก 1.00 ม. และบอ่พัก
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

19 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 312,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 5 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 3 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 5 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นนายตา อุโมงค์) ของราษฎร 156.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

624.00 ตร.ม.

20 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 110,000   ร้อยละของ ราษฎร ม. 5 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 5 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 5 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นนางสวย ราชสงิหท์อง) ของราษฎร 55.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

220.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

21 โครงการวางทอ่ คสล. เพื่อใหก้ารคมนาคม วางทอ่ระบายน้ า คสล. 751,800  ร้อยละของ ราษฎร ม. 6 กองชา่ง

ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก สะดวกและปลอดภยั ขนาด ศก. 1.00 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 6 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา จ านวน 172 ทอ่น พร้อมบอ่พัก สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(สายหลกัสามแยกไป ของราษฎร หลงัจากด าเนนิ

สนัชา้งตาย-ทอ่หนา้วัด) โครงการแลว้เสร็จ

22 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 203,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 6 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 2 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 6 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นนายอา้ย ตาแกว้) ของราษฎร 94.00 ม. เสริมดนิไหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

ขา้งละ 0.40 ม. โครงการแลว้เสร็จ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

376.00 ตร.ม.

23 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 345,600  ร้อยละของ ราษฎร ม. 6 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 1 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 6 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นนายแกว้ กาบปญัโญ) ของราษฎร 160.00 ม. เสริมดนิไหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

ขา้งละ 0.40 ม. โครงการแลว้เสร็จ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

640.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

24 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ชว่งที่ 1 ความกวา้งผิวทาง 125,500  ร้อยละของ ราษฎร ม. 7 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 5 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 7 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(ขา้งวัดสนัชา้งตาย) ของราษฎร 23.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

92.00 ตร.ม.

ชว่งที่ 2 ความกวา้งผิวทาง

3.00 ม. หนา 0.15 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกว่า

53.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

159.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

25 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 130,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 7 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 3 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 7 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(สนัครกหนิ) ของราษฎร 65.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

260.00 ตร.ม.

26 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 99,000    ร้อยละของ ราษฎร ม. 7 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 1 สะดวกและปลอดภยั 3.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 7 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(ซอยทุง่รวงทอง) ของราษฎร 66.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

198.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

27 โครงการขยายสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ขยายผิวทางสะพาน 210,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 8 กองชา่ง

ม. 8 ต าบลดอยงาม สะดวกและปลอดภยั ดา้นละ 1.50 ม. ความยาว (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

(สะพานกลางบา้น) ในการสญัจรไป-มา ไมน่อ้ยกว่า 4.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์ *ขอ้บญัญัติ

ของราษฎร หลงัจากด าเนนิ 60

โครงการแลว้เสร็จ

28 โครงการเทลาน คสล. เพื่อใหม้สีถานที่ เทลาน คสล. ความหนา 157,500   ร้อยละของ ราษฎร ม. 8 กองชา่ง

ซอย 6 ขา้งประปา ท ากจิกรรมร่วมกนั 0.10 ม. พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 8 ต าบลดอยงาม 500.00 ตร.ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ

29 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 118,800   ร้อยละของ ราษฎร ม. 8 กองชา่ง

ถนน คสล. ซอย 7 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 8 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นอุย้หนานเสาร์ กรมนา) ของราษฎร 55.00 ม. เสริมดนิไหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

ขา้งละ 0.50 ม. โครงการแลว้เสร็จ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

220.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
30 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อลดปัญหาการสูญเสยี วางทอ่ระบายน้ า คสล. 293,700  ร้อยละของ ราษฎร ม. 9 กองชา่ง

คสล. พร้อมขยายผิวทาง ปริมาณน้ าใหร้าษฎรมี ขนาด ศก. 0.80 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)
ซอย 5 ม. 9 ต าบลดอยงาม น้ าใชใ้นการเกษตร จ านวน 66 ทอ่น พร้อมบอ่พัก ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

อย่างเพยีงพอ เท คสล.พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า หลงัจากด าเนนิ
80.00 ตร.ม. โครงการแลว้เสร็จ

31 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 225,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 9 กองชา่ง
ถนน คสล. ซอย 6/1 สะดวกและปลอดภยั 3.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)
ม. 9 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 150.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ
450.00 ตร.ม.

32 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารคมนาคม ชว่งที่ 1 ความกวา้งผิวทาง 470,000  ร้อยละของ ราษฎร ม. 9 กองชา่ง
ถนน คสล. ซอย 7 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)
ม. 9 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 85.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
340.00 ตร.ม. โครงการแลว้เสร็จ
ชว่งที่ 2 ความกวา้งผิวทาง

3.00 ม. หนา 0.15 ม.
ความยาวไมน่อ้ยกว่า
200.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
600.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

33 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหม้ถีนนที่ได้ ความกว้างผิวทาง 1,848,000     ร้อยละของ ราษฎร ม.10 กองชา่ง

ถนน คสล.ม. 10 มาตรฐานประชาชน 6.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ต าบลดอยงาม เดนิทางสะดวก ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(สายชลประทาน 616.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

-หว้ยสกั) พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า

3,696.00 ตร.ม.

โครงการกอ่สร้างถนน ความกว้างผิวทาง 1,500,000 ร้อยละของ ราษฎร ม.10 กองชา่ง

แบบพาราแคฟซลี 6.00 ม. หนา 0.04 ม. สว่นราชการอืน่ ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ถนนสายกลางบา้น  ม.10 ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม 616.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

(สายชลประทาน เสริมผิวทางไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

-หว้ยสกั) 3,696.00 ตร.ม.

พร้อมงานตเีสน้จราจร

34 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหม้ถีนนที่ได้ ความกว้างผิวทาง 880,000  ร้อยละของ ราษฎร ม.10 กองชา่ง

สายใตคู้เ่หมอืงสายใต้ มาตรฐานประชาชน 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 10 ต าบลดอยงาม เดนิทางสะดวก ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

440.00 ม. ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

1,760.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

35 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 1,200,000   ร้อยละของ ราษฎร ม.10 กองชา่ง

คสล.ซอย 7  ม. 10 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(ซอยสนามกฬีา) ของราษฎร 600.00 ม.  ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 2,400.00 ตร.ม.

124

งบประมาณและที่มา



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

36 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 160,000  ร้อยละของ ราษฎร ม.11 กองชา่ง

คสล.ซอย 1  ม. 11 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นนางเฮอืนค า ค าแกว้) ของราษฎร 80.00 ม.  ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 320.00 ตร.ม.

37 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 340,000  ร้อยละของ ราษฎร ม.11 กองชา่ง

คสล.ซอย 7  ม. 11 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นนายอา้ย ไชยมาลา) ของราษฎร 170.00 ม.  ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 680.00 ตร.ม.

38 โครงการเสริมขอบ เพื่อใหก้ารระบายน้ า กอ่คอนกรีตบลอ็คตนั 139,000  ร้อยละของ ราษฎร ม.11 กองชา่ง

รางระบายน้ า ม. 11 สะดวกขึ้น ตลอดแนว 2 ขา้งขอบราง (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ต าบลดอยงาม รวมความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(สามแยกกาดแลง- 1,740.00 ม. หลงัจากด าเนนิ

บา้นนายอนนัทศกัดิ์   แดงอุน่) โครงการแลว้เสร็จ

125

งบประมาณและที่มา



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

39 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 350,000  ร้อยละของ ราษฎร ม.12 กองชา่ง

คสล.ซอย 5  ม. 12 สะดวกและปลอดภยั 3.50 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 200.00 ม.  ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 700.00 ตร.ม.

40 โครงการเสริมระดบัถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม เสริมระดบัพร้อมขยาย 1,382,400   ร้อยละของ ราษฎร ม.12 กองชา่ง

พร้อมขยายผิวทาง สะดวกและปลอดภยั ผิวทางความยาวไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ซอย 6 ม. 12 ในการสญัจรไป-มา 1,600.00 ม. ความหนาเฉลี่ย สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม ของราษฎร 0.40 ม. พร้อมบดทบั หลงัจากด าเนนิ

ปริมาณดนิไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

3,456.00 ลบ.ม.

41 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 166,000  ร้อยละของ ราษฎร ม.12 กองชา่ง

คสล.ซอย 8/4  ม. 12 สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(ทางเขา้วัดปา่ตงึ) ของราษฎร 83.00 ม.  ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 332.00 ตร.ม.
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

42 โครงการเสริมดนิไหลท่าง เพื่อใหก้ารคมนาคม เสริมดนิไหลท่าง 50,000    ร้อยละของ ราษฎร ม.13 กองชา่ง

ถนน คสล. ตลอดสาย สะดวกและปลอดภยั ปริมาณดนิไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 13 ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา 200.00 ลบ.ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ

43 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 470,000  ร้อยละของ ราษฎร ม.13 กองชา่ง

คสล. พร้อมวางทอ่ คสล. สะดวกและปลอดภยั 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ระบายน้ า ซอย 6 ม. 13 ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม ของราษฎร 228.00 ม.  ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 912.00 ตร.ม.

พร้อมวางทอ่ คสล.

ระบายน้ าขนาด ศก. 1.00 ม.

จ านวน 7 ทอ่น
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แบบ  ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

44 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารคมนาคม ความกว้างผิวทาง 1,150,000   ร้อยละของ ราษฎร ม. 14 กองชา่ง

คสล.ซอย 5  ม. 14 สะดวกและปลอดภยั 5.00 ม. หนา 0.15 ม. (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ต าบลดอยงาม ในการสญัจรไป-มา ความยาวไมน่อ้ยกว่า สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ของราษฎร 460.00 ม.  ไมม่ไีหลท่าง หลงัจากด าเนนิ

พื้นที่เทคอนกรีต โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 2,300.00 ตร.ม.

45 โครงการกอ่สร้าง เพื่อการระบายน้ า ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 1,377,600   ร้อยละของ ราษฎร ม. 14 กองชา่ง

รางระบายน้ า คสล. สะดวกขึ้น 0.60 ม. ความลกึเฉลี่ย (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

รูปตวัยู พร้อมฝาปดิ 0.70 ม. ความหนา 0.10 ม. สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ซอย 2 ม. 14 พร้อมฝาปดิ ความยาว หลงัจากด าเนนิ

ต าบลดอยงาม รวมสองขา้งไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

328.00 ม.

46 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหก้ารระบายน้ า ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 798,000     ร้อยละของ ราษฎร ม. 14 กองชา่ง

ราง คสล.ระบายน้ า สะดวกขึ้น 0.60 ม. ความลกึเฉลี่ย (อบต.) ผู้ที่ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ซอย 2/2 ม. 14 0.70 ม. ความหนา 0.10 ม. สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม พร้อมฝาปดิ ความยาว หลงัจากด าเนนิ

รวมสองขา้งไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

190.00 ม.
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