
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 



 
 

ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ หมวดท่ี 4 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ัง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ  เป็นการจัดท าเพื่อเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งมาจากความต้องการ และสะท้อนมาจากปัญหาความ
เดือดนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี จากการประชาคมหมู่บ้านท้ัง 11 หมู่บ้าน ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับท่ีถูกต้อง สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี จึงได้มีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เมษายน  2565 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 29 5,910,000 29 5,910,000 2 950,000 2 950,000 2 950,000 64 14,670,000 

รวม 29 5,910,000 29 5,910,000 2 950,000 2 950,000 2 950,000 64 14,670,000 
2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000 

รวม 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 20 400,000 
รวมทั้งสิ้น 33 5,990,000 33 5,990,000 6 1,030,000 6 1,030,000 6 1,030,000 84 15,070,000 
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แบบ ผ. 01 



 
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล. 
พร้อมบ่อพัก  
ซอย 10 หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

วางท่อระบายน ้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก  
ซอย 10 หมู่ท่ี 1 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
7 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 7 หมู่ท่ี 1 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก
ฝายเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ท่ี 1  

เพื่อขุดลอกฝาย 
สร้างพื นท่ีในการกัก
เก็บน ้า  

ขุดลอกฝายเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ท่ี 1 
(จ้านวน 2 แห่ง)  

300,000 300,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

สร้างความอุดมสมูรณ์ มีฝาย
กักเก็บน ้าในพื นท่ี    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
10 หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10 หมู่ท่ี 2 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
15 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 15 หมู่ท่ี 2  

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมี
น ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
3 

200,000 200,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
พนังกั นน ้าล้าห้วย
โป่ง ม.5 

เพื่อกั นล้าน ้าห้วยโป่ง
ไม่ให้พังทลาย สร้าง
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ก่อสร้างพนังกั นน ้าล้า
ห้วยโป่ง ม.5 

200,000 200,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
พนังกั นน ้า สามารถใช้กั นน ้า 
ลดการพังทลายของหน้าดิน 
และเป็นทางให้ล้าน ้าไหลผ่าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้าง
โรงน ้าด่ืมในชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อใช้ในการผลิตน ้า
ด่ืมท่ีมีมาตรฐานใช้
บริโภคในพื นท่ี 

ก่อสร้างโรงน ้าด่ืม
ในชุมชน หมู่ท่ี 6 

500,000 500,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าด่ืมท่ีมี
มาตรฐานใช้บริโภคภายใน
พื นท่ี 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  
(เปล่ียนท่อประปา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมี
น ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6  
(เปล่ียนท่อประปา) 

200,000 200,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า คสล. 
พร้อมฝาปิด  
ซอย 39 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

ก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล.  
พร้อมฝาปิด  
ซอย 39 หมู่ท่ี 7 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
41   หมู่ท่ี 7  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 41   หมู่ท่ี 7 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
39  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย39  หมู่ท่ี 7 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย 
19 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

วางท่อระบายน ้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก 
ซอย 19 หมู่ท่ี 8 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย 
17 แยก 1 หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

วางท่อระบายน ้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก 
ซอย 17 แยก 1  
หมู่ท่ี 8 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย 
15  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก 
ซอย 15  หมู่ท่ี 8 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 (ระบบถัง
กรอง) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ระบบประปาที่มี
ประสิทธิภาพ และมี
น ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
9 (ระบบถังกรอง) 

200,000 200,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 

17 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าห้วยขี เสือสู่
พื นท่ีการเกษตร  
หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

วางท่อระบายน ้าห้วย
ขี เสือสู่พื นท่ี
การเกษตร หมู่ท่ี 9 

200,000 200,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล ซอย 
39 หมู่ท่ี 10  

เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
ประปาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ซอย 
39 หมู่ท่ี 10  

500,000 500,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. ซอย 
2 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 2 
หมู่ท่ี 10 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. ซอย 
4 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 4 
หมู่ท่ี 10 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น ้าและพักน ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า 
คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 2   
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

ก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 2   
หมู่ท่ี 10 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 

23 โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล. 
พร้อมบ่อพัก  
ซอย 1 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

วางท่อระบายน ้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก  
ซอย 1 หมู่ท่ี 10 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 

24 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ท่ี 
10 (ท่ีสาธารณะ
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมี
น ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 10  
(ท่ีสาธารณะหมู่บ้าน) 

500,000 500,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า 
คสล. พร้อมฝา
ปิด สายใน หมู่ท่ี 
11 (ต่อเนื่อง) 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

ก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. พร้อมฝา
ปิด สายใน หมู่ท่ี 11   

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง 

26 โครงการขุดร่อง
ระบายน ้าซอย 
22 เช่ือม หมู่ท่ี 
8 – ล้าห้วยโป่ง 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ลดการท่วม
ขังของน ้า   

ขุดร่องระบายน ้าซอย 
22 เช่ือม หมู่ท่ี 8 – 
ล้าห้วยโป่ง หมู่ท่ี 5 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมูบ่้าน 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า 
คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 15 หมู่
ท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างปลอดภัย 
และมีการระบายน ้าท่ี
มีประสิทธิภาพ  

ก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 15 หมู่ท่ี 2 

120,000 120,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน มีความสะดวกใน
การใช้งานถนน มีระบบการ
ระบายน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

28 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
พย.ถ.43-006 
ซอย 25 บ้านดง
ครก เช่ือมทาง
หลวงชนบทสาย
บ้านถ ้า – บ้านป่า
ซาง  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พย.ถ.43-
006 ซอย 25 บ้าน
ดงครก เช่ือมทาง
หลวงชนบทสายบ้าน
ถ ้า – บ้านป่าซาง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีถนนท่ี
แข็งแรง ปลอดภัย 
สามารถสัญจร ไป
มาได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว    

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ้านดงครก 
หมู่ท่ี 9 ต้าบลดง
สุวรรณ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
มีน ้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ บ้าน 
ดงครก หมู่ท่ี 9 
ต้าบลดงสุวรรณ 
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ระบบประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และมีน ้าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง 

รวม    29    โครงการ 5,910,000 5,910,000 950,000 950,000 950,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค 
COVID-19 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ท่ีถูกต้อง
ในการป้องกันโรค 
COVID-19 ให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี
ต้าบลดงสุวรรณ  

ประชาชนต้าบลดง
สุวรรณ หมู่ท่ี 1 – 
11  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันโรค 
COVID-19 และสามารถ
น้าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  

1 - 11 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม    1    โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี 
 1 – 11  
ต้าบลดงสุวรรณ  

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในต้าบลดงสุวรรณ 

กลุ่มอาชีพในต้าบล
ดงสุวรรณ  
หมู่ท่ี 1 – 11  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
โครงการ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ต้าบลดงสุวรรณ 
ได้รับการเพิ่มพูน
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส้านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
การพัฒนา
หมู่บ้านตามวิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
หมู่ท่ี 1 – 11  
ต้าบลดงสุวรรณ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื นท่ี
ต้าบลดงสุวรรณ น้า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในการ
ด้ารงชีวิตอย่างเป็น
รูปธรรม  

ประชาชนในต้าบลดง
สุวรรณ  
หมู่ท่ี 1 – 11  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนต้าบลดง
สุวรรณ สามารถ
ด้ารงชีวิตได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส้านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นพลาสติก  

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
เส้นพลาสติก 

ประชาชนในต้าบลดง
สุวรรณ  
หมู่ท่ี 1 – 11 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ  
มีรายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส้านักปลัด 

รวม    3    โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน 1 คัน 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
หน้า 70    

850,000 850,000 - - - ส่านักปลัด 

2 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้่ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรง 3 เฟส 
380 โวลต์ จ่านวน 2 เครื่อง  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 890,000 890,000 40,000 40,000 40,000  
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