
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  การเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขต

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังปรับปรุงและ เพือ่ใหม้ีแสงสว่างอย่างเพยีง หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 จ านวน ท าใหม้ีแสงสว่างอย่างเพยีง ทต.บา้นแซว

ซ่อมแซมไฟกิ่งตามถนน พอและทัว่ถึง ประชาชนมีความ ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ร้อยละ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว
สาธารณะตรอกซอกซอย ปลอดภัย ทีติ่ดต้ัง มีความปลอดภัย

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้ หมู่ 5 หมุ่ 11 หมู่ 13 347,000 - - จ านวน ท าใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้ ทต.บา้นแซว
ทีอ่ยู่อาศัยและติดต่อระบบไฟ อย่างทัว่ถึง ทต.บ้านแซว ร้อยละ อย่างทัว่ถึง กองช่าง
ฟา้สาธารณะ ทีข่ยายเขต

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)

เทศบาลต าบลบ้านแซว   อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่มา

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๗๕

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทาง 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างเตาเผาแบบ เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ในการ บา้นสบกก ยาว 9 ม. 800,000 - - จ านวน ท าใหป้ระชาชนมีเตาเผา ทต.บา้นแซว

เชิงตะกอน  บา้นสบกก ประกอบพธีิ กว้าง 9 ม. ความสูงฐาน ทต.บ้านแซว ร้อยละ ตะกอน ในการประกอบพธีิ กองช่าง
ชั้นแรก 0.50 ม. ตัว ทีข่ยายเขต
เชิงตะกอนสูง 1.20 ม.
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
81 ตรซม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  การเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขต

๗๖

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณและที่มา

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทาง 5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหซ่้อมแซมและปรับปรุง บา้นทา่ขันทอง หมู่ ๓ 100,000 - - จ านวน หมู่บา้นได้มีลานเอนกฯใช้ ทต.บา้นแซว

ลานเอนกประสงค์ บา้นทา่ขัน ลานเอนกประสงค์ของหมู่บา้น (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ร้อยละ อย่างเพยีงพอ กองช่าง

ทอง หมู่ ๓ ใหใ้ช้ได้ดีอย่างเดิม ทีด่ าเนนิการ
๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าในเขตชุมชน ก่อสร้างรางร่องระบาย 100,000 - - จ านวน ไม่มีน้ าทว่มขังในหมู่บา้น ทต. /กองช่าง

บา้นหว้ยน้ าเย็น น้ าบา้นหว้ยเด่ือ หมู่ ๔ ทต.บ้านแซว ผู้ใช้บริการ อบจ.
ถนนหวัหมู่บา้นถึงตลาด โยธาธิการ

3 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าและ เพือ่ใหห้มู่บา้นสะดวกต่อการ บา้นสวนดอก  หมู่ ๘ 100,000 - - จ านวน หมู่บา้นมีลาน ศาลาใช้ ทต.บา้นแซว
เทลานเอนกประสงค์บริเวณ ประกอบพธีิ (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ร้อยละ อย่างเพยีงพอ กองช่าง

ฌาปนสถาน บา้นสวนดอก ทีด่ าเนนิการ
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.เส้นไป 169,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นหว้ยข่อยหล่อย ม. ๑๒ สะดวกและปลอดภัย ร.ร.บา้นหว้ยข่อยหล่อย ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
ยาว 80 ม. กว้าง 3 ม. สร้าง
หนา 0.15 ม. หรือมี
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 180 
ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา

๗๗



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการขยายไหล่ทางบริเวณ เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ขยายไหล่ทางบริเวณ 200,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ทต.บา้นแซว

ทางโค้ง สะดวกและปลอดภัย ทางโค้ง บา้นหว้ยกว้าน ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ สะดวกและปลอดภัย กองช่าง
(ตามแบบแปลน ทต.) สร้าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 3 227,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นเกาะผาค า  ม. 6 สะดวกและปลอดภัย ยาว 108 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
180 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 5 263,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นทา่ขันทอง  ม. 3 สะดวกและปลอดภัย ยาว 125 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
180 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

๓๘

งบประมาณและที่มา



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 9 148,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นทุง่   ม. 2 สะดวกและปลอดภัย ยาว 70 ม. กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
280 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 4 140,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นปา่ตึง   ม. 5 สะดวกและปลอดภัย ยาว 87 ม. กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
261 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 1/1 95,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นปา่ตึง   ม. 5 สะดวกและปลอดภัย ยาว 70 ม.กว้าง 2.5 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
175 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา

๗๙



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.ซอยหนองช้าง 160,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นแม่แอบ   ม. 11 สะดวกและปลอดภัย ยาว 100 ม.กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
300 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย  6 211,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นสวนดอก   ม. 8 สะดวกและปลอดภัย ยาว 100 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
400 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 2-3 168,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นสันทรายกองงาม  ม. 10 สะดวกและปลอดภัย ยาว 105 ม.กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
315 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา

๘๐



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอยกลาง 169,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นสันทรายกองงาม  ม. 10 สะดวกและปลอดภัย บา้นวังซาง ยาว 80 ม ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
                                                                                                                                        กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
320 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 5 129,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นหว้ยกว้าน  ม. 9 สะดวกและปลอดภัย ยาว 75 ม.กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
225 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. จุดที ่1 34,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นหว้ยน้ าเย็น  ม. 13 สะดวกและปลอดภัย ยาว 17 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
68 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา

๘๑



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. จุดที ่2 65,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นหว้ยน้ าเย็น  ม. 13 สะดวกและปลอดภัย ยาว 36 ม.กว้าง 3.5 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
126 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.อาคารหลัง 500,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
เข้าสู่อาคารส านกังานเทศบาล สะดวกและปลอดภัย ใหม่ ยาว 200 ม.กว้าง ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
บา้นแซว                                                                                                                                         5 ม. หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
1,000 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.ต่อเติมถนน 500,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
ต่อเติมถนนขาดช่วงในต าบล สะดวกและปลอดภัย ขาดช่วงใน ต.บา้นแซว ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
บา้นแซว                                                                                                                                         ม.1 - 15 สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
1,000 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

๘๒

งบประมาณและที่มา



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.ซอยกลาง 315,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นแซว  ม. 1 สะดวกและปลอดภัย ยาว 150 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
240 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.ซอย 8 141,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นทุง่  ม. 2 สะดวกและปลอดภัย ยาว 76 ม.กว้าง 3.5 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
266 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.ซอย 9 81,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นปา่ตึง  ม. 5 สะดวกและปลอดภัย ยาว 50 ม.กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
261 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา

๘๓



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 6 78,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นหว้ยกว้าน  ม. 9 สะดวกและปลอดภัย ยาว 50 ม.กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
150 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. จุดที ่3 148,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นหว้ยน้ าเย็น  ม. 13 สะดวกและปลอดภัย ยาว 70 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        หนา 0.15 ม. สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
280 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. พร้อมรางฯ 250,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
พร้อมรางระบายน้ า โรงเรียน สะดวกและปลอดภัย ยาว 60 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
เทศบาลต าบลบา้นแซว                                                                                                                                         หนา 0.15 ม. สร้าง

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
240 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา

๘๔



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง รางระบายน้ าพร้อมวาง 220,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

น้ าพร้อมวางทอ่ คสล. สะดวกและปลอดภัย ทอ่ คสล.เส้นทางถนน ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
บา้นหว้ยเด่ือ  หมู่ 4                                                                                                                                         ในหมู่บา้น ปากกว้าง สร้าง

0.50 ม.ก้นกว้าง0.30
ม. ยาว 380 ม. หนา
0.07 ม. ลึก 0.30 ม.
ขนาดทอ่ 0.40 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ก่อสร้างลานอเนก 219,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
บา้นหวักว๊าน หมู่ 15 สะดวกและปลอดภัย ประสงค์ คสล.ยาว 30 ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

                                                                                                                                        กว้าง 22 ม.หนา 0.10 สร้าง
หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า
660 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

28 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล.ในหมู่บา้น 200,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว
ถนนภายในหมู่บา้น (หนา้ สะดวกและปลอดภัย บา้นแซวกลาง ม. ๑๔ ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
บา้นพกัครู) (ตามแบบแปลน ทต.) สร้าง

๘๕

งบประมาณและที่มา



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง วางทอ่ระบายน้ า คสล. 205,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

คสล. พร้อมบอ่พกั บา้นแซว สะดวกและปลอดภัย พร้อมบอ่พกั ซอย 5 ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
กลาง หมู่ 14                                                                                                                                         ยาว 95 ม. ขนาดทอ่ สร้าง

0.30 ม.ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ยาว บอ่พกั
ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 0.60 เมตร
(ตามแบบแปลน ทต.)

30 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก เพือ่ใหห้มู่บา้นสะดวกต่อการ บา้นศริพฒันา หมู่ 12 250,000 - - จ านวน หมู่บา้นมีลานอเนกประสงค์ ทต.บา้นแซว
ประสงค์ บา้นหว่ยข่อยหล่อย ด าเนนิกิจกรรม ยาว 12 ม. กว้าง 5 ม. ทต.บ้านแซว ร้อยละ ศาลาใช้อย่างเพยีงพอ กองช่าง

สูง 3 ม. หรือมีพืน้ที่ ทีด่ าเนนิการ

ไม่นอ้ยกว่า 60 ตร.ซม.

(ตามแบบแปลน ทต.)

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา ถนนทีไ่ด้รับถ่ายโอน 100,000 100,000 100,000 จ านวน ท าใหก้ารสัญจรไปมา ทต.บา้นแซว

ถนน รางระบายน้ า อาคาร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ร้อยละ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

ส่ิงสาธารณูปโภค ทีด่ าเนนิการ

งบประมาณและที่มา

๘๖



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการปรับเกล่ียพืน้ทีถ่นน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา ถนนทีไ่ด้รับเสียหาย 100,000 100,000 100,000 จ านวน ท าใหก้ารสัญจรไปมา ทต.บา้นแซว

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ๑๕ หมู่บา้น ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ร้อยละ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

(ตามแบบแปลน ทต.) ทีด่ าเนนิการ

33 โครงการถมดินปรับพืน้ที่ เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา บา้นแม่แอบ หมู่ 11 500,000 - - จ านวน ท าใหก้ารสัญจรไปมา ทต.บา้นแซว

สาธารณะประจ าหมู่บา้น ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ยาว 90 ม. กว้าง 31 ม. ทต.บ้านแซว ร้อยละ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง

สูง 2 ม. ประมาณถม ทีด่ าเนนิการ

ดินไม่นอ้ยกว่า 5,580

ลบ.ม. 

(ตามแบบแปลน ทต.)
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้อย่าง ถนน คสล. ซอย 8 94,000 - - จ านวนถนน ท าใหก้ารสัญจรไปมาได้ ทต.บา้นแซว

บา้นแม่แอบ  ม. ๑1 สะดวกและปลอดภัย ยาว 60 ม. กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว ทดี าเนนิการ อย่างสะดวกและปลอดภัย กองช่าง
หนา 0.15 ม. หรือมี สร้าง
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 180 
ตร.ซม.

(ตามแบบแปลน ทต.)

๘๗

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  การเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขต

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือแผงกั้น  กรวย เพือ่ใหม้ีความปลอดภัยในด้าน หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 จ านวน ท าใหม้ีความปลอดภัยในด้าน ทต.บา้นแซว

ไฟสัญญาณ การคมนาคม  จราจร ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ร้อยละ การคมนาคมและจราจร กองช่าง
ทีด่ าเนนิการ

2 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ เพือ่ความปลอดภัยในการใช้ 15 หมุ่บา้น 50,000 50,000 50,000 จ านวนจุด ท าใหป้ระชาชนมีความ ทต.บา้นแซว
เตือนต าบลบา้นแซว รถใช้ถนน ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กองช่าง

๘๘

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทาง 5.3  พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร เพ่ือรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด

งบประมาณและที่มา

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  การเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขต

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาเพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ บา้นปา่ตึง  หมู่ ๕ 100,000 - - จ านวนที่ ท าใหป้ระชาชนมีน้ าใช้อุปโภค ทต.บา้นแซว

หมู่บา้น อุปโภค-บริโภค อย่างเพยีงพอ (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ร้อยละ บริโภคอย่างเพยีงพอ กองช่าง
น้ าทีใ่ช้

2 โครงการขุดบอ่บาดาลน้ าต้ืน เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ บา้นเกาะผาค า 100,000 - - จ านวนที่ ท าใหป้ระชาชนมีน้ าใช้อุปโภค ทต.บา้นแซว
ในหมู่บา้น อุปโภค-บริโภค อย่างเพยีงพอ หมู่ ๖ ทต.บ้านแซว ร้อยละ บริโภคอย่างเพยีงพอ กองช่าง

(ตามแบบแปลน ทต.) น้ าทีใ่ช้
3 โครงการขุดบอ่บาดาลน้ าต้ืน เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ บา้นสวนดอก หมู่ ๘ 100,000 - - จ านวนที่ ท าใหป้ระชาชนมีน้ าใช้อุปโภค ทต.บา้นแซว

ในหมู่บา้น อุปโภค-บริโภค อย่างเพยีงพอ (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ร้อยละ บริโภคอย่างเพยีงพอ กองช่าง
น้ าทีใ่ช้

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าเพ่ือสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

๘๙

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)

เทศบาลต าบลบ้านแซว   อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพือ่แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ า บา้นแม่แอบ หมู่ ๑๑ 100,000 - - จ านวนที่ ท าใหส้ามารถแก้ไขปญัหา ทต.บา้นแซว

(ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ร้อยละ การขาดแคลนน้ าใช้ กองช่าง
น้ าทีใ่ช้

5 โครงการก่อสร้างแทง้ก์เก็บน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ บา้นแม่แอบ หมู่ 1๑ 100,000 - - จ านวนที่ ท าใหป้ระชาชนมีน้ าใช้อุปโภค ทต.บา้นแซว
อุปโภค-บริโภค อย่างเพยีงพอ (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ร้อยละ บริโภคอย่างเพยีงพอและ กองช่าง
และสะอาด น้ าทีใ่ช้ สะอาด

6 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อม เพือ่แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ า ๑๕ หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 จ านวนฝาย ท าใหส้ามารถแก้ไขปญัหา ทต.บา้นแซว
แซม ฝาย  ฝายแม้ว ฝายคอนกรีต (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทีด่ าเนนิการ การขาดแคลนน้ าใช้ กองช่าง

7 โครงการตรวจเทสน้ าประปา เพือ่ทดสอบคุณภาพน้ าทีใ่ช้ ๑๕ หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 จ านวนแหล่ง ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง ทต.บา้นแซว
น้ าบาดาล ส าหรับอุปโภคและบริโภค (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว น้ า ปลอดภัยและมีคุณภาพ กองช่าง

8 โครงการจัดซ้ือทอ่ PVC พร้อม เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ในการ บา้นหวัน้ าเย็น  หมู่ ๑๓ 100,000 - - จ านวน ท าใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ในการ ทต.บา้นแซว
อุปกรณ์ระบบประปา เกษตรอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง (ตามแบบแปลน ทต.) ทต.บ้านแซว ร้อยละ เกษตรอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง กองช่าง
หมู่ ๑๓ ทีด่ าเนนิการ































แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าเพ่ือสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)

เทศบาลต าบลบ้านแซว   อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน


