รำยละเอียดโครงกำรที่เกินศักยภำพ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบำลตำบลบ้ำนแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรใช้บริบทด้ำนกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตำมแนวคิดทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้ำงภูมคิ ุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
แนวทำงที่ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน

เพือ่ เป็นอาคารสาหรับการเรียนการสอน สร้างอาคารเรียน จานวน 1
ให้กับนักเรียน ร.ร. ทต.บ้านแซว1

หลัง 12 ห้อง 4 ชั้น

15,000,000

-

-

จานวน

โรงเรียนมีอาคารเรียนทีเ่ พียง

อาคารเรียน พอต่อการเรียนการสอน

ขอสนับสนุน

พิกัด E0623406

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

N2240284
2 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นา เพือ่ ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็ก
เด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน

จัดสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

12,000,000

กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร

ขอสนับสนุน

ม.2,9,11,12

-

-

จานวน

เป็นทีร่ องรับเด็กสาหรับหมู่

ทีก่ ่อสร้าง บ้านอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ

อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๑

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

-

จานวน

เป็นทีร่ องรับเด็กสาหรับหมู่

๓ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า เพือ่ ใช้เป็นสถานทีส่ อนว่ายน้าสาหรับ

จัดสร้างสระว่ายน้า

12,000,000

การเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน

พิกัด E0623406

ขอสนับสนุน

-

ร้อยละเด็ก บ้านอย่างเพียงพอต่อความ

N2240284

ที่ใช้บริการ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและนัทนำกำร
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ก่อสร้างสนามกีฬา

2 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง

เพือ่ เป็นสถานทีเ่ ล่นกีฬาและออกกาลัง สร้างสนามกีฬาในโรงเรียน

5,000,000

กายให้แก่นกั เรียน โรงเรียน ทต.บ้าน
แซว 1

ขอสนับสนุน

พิกัด E0623406
N2240284

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกาย เครื่องออกกาลังกาย

1,500,000
ขอสนับสนุน

-

-

ตัวชี้วัด
KPI

-

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวนผู้ใช้ นักเรียนได้มีสนามเล่นกีฬาและออก
บริการ

-

ต้องการ

กาลังกายอย่างเพียงพอ

จานวนผู้ใช้ ประชาชนได้มีเครื่องออก
บริการ

กาลังกายอย่างเพียงพอ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๒

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 2.7 พัฒนำสถำนีอนำมัย และสถำนบริกำรสำธำรณสุขให้มคี ุณภำพมำตรฐำนเพื่อบริกำรประชำชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยา เพือ่ รองรับผู้ปว่ ยทีม่ าใช้บริการอย่าง ก่อสร้างอาคาร
10,000,000 10,000,000 10,000,000 จานวนผู้
ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณ
บาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
เพียงพอ
จานวน 1 หลัง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน มาใช้บริการ สุขอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
แซว

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มรี ะบบกำรกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการจากัดขยะอย่างยั่งยืน เพือ่ ให้ประชาชนกาจัดขยะอย่าง
หาสถานทีใ่ นการจากัดขยะ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวนขยะ
ถูกต้องและปลอดภัย
ในตาบลบ้านแซว
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
ลดลง
2 โครงการกาจัดขยะโดยรถเผา เพือ่ รักษาความสะอาดอละกาจัด
จานวน 1 คัน
10,000,000 10,000,000 10,000,000 จานวนขยะ
ขยะเคลื่อนที่
ขยะอย่างถูกวิธี
หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
ลดลง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้าน
มลพิษ
ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้านมลพิษ
ปริมาณขยะในชุมชนลดลงทุกปี

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๓

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน เพือ่ ให้มีสถานทีป่ ระกอบพิธี
ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 แห่ง
2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวนแห่ง ทาให้มีสถานทีป่ ระกอบ
(เมรุ)
กรรมและฌาปนกิจศพ
หมู่ที่ 2 ,4 , 6, 7, 8, 9
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
พิธีกรรมและฌาปนกิจศพ
11,12 ,13 (ปีละ 4 แห่ง)
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.1 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในชุมชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่อง เพือ่ ให้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และเพือ่
ก่อสร้างทีพ่ กั อาคารรับรอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน มีแหล่งท่องเที่ยวสาหรับคนในตาบล
เทีย่ ว
รองรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ปรับภูมิทศั น์ให้เป็นแหล่ง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน นักท่องเทีย่ ว ทาให้เกิด รายได้ของคนในชุมชน
ต่าง ๆ
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของตาบล
และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
ททท.,อบจ.

๑๐๔

ลำดับ
ที่

โครงกำร

2 โครงการจัดซื้อรถท่องเทีย่ ว

วัตถุประสงค์

เพือ่ เป็นการต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีม่ า
เทีย่ วในตาบลบ้านแซว

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร
จัดซื้อรถท่องเทีย่ ว จานวน
2 คัน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,000,000 1,000,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวน มีแหล่งท่องเที่ยวสาหรับคนในตาบล
นักท่องเทีย่ ว ทาให้เกิด รายได้ของคนในชุมชน
และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร และอุตสำหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
4 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลเพือ่ ใช้เป็นทีต่ ากพืชผลทางการเกษตร ก่อสร้างลานตากพืชผลทาง
1,000,000 1,000,000 1,000,000
จานวนผู้ ประชาชนมีทลี่ านตากพืชผล
ทางการเกษตร
ของประชาชน
การเกษตร
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
เข้าร่วม ทางการเกษตร
พิกัด E0624645
โครงการ
N2240919

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
ททท.,อบจ.

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๕

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำง 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง ขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่
1,000,000 1,000,000 1,000,000
จานวน
สาธารณะ ทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านทีม่ ีครัวเรือนทีย่ ังไม่มี
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
หมุ่บา้ น
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
ในพืน้ ทีก่ ารเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรใน
ตาบลบ้านแซว
ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ
ในตาบลบ้านแซว หมู่ 1 -15

1,000,000

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ

เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
ทาง

4 โครงการก่อสร้างศาลาอนุสรณ์ เพือ่ เป็นทีร่ องรับให้ประชาชนใช้ในการ สร้างศาลา จานวน 1 หลัง
สถาน
ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
(ตามแบบแปลน ทต.)

1,000,000

ขอสนับสนุน

500,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตาบลมีไฟฟ้าใช้ครบ ทต./กองช่าง
ทุกครัวเรือน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
1,000,000 1,000,000
จานวน เกษตรกรมีไฟฟ้าสาธารณะเข้าสู่
ทต./กองช่าง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
หมู่บา้ น พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
500,000 500,000
จานวน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
หมู่บา้ น เดินทาง
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
1,000,000 1,000,000 จานวนคน ประชาชนมีศาลาเพื่อใช้ในการ
ทต./กองช่าง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ทีใ่ ช้บริการ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๖

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่ เป็นทีร่ องรับให้ประชาชนใช้ในการ ก่อสร้างลานคอนกรีต
อนุสรณ์สถาน
ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
บริเวณอนุสรณ์สถาน
พิกัด E0628743
N2237920

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวนตน ประชาชนมีลานคอนกรีตเพื่อใช้ใน
ทีใ่ ช้บริการ การประกอบกิจกรรมสาธารณะ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบต./กองช่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำง 5.2 สนับสนุนกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนน ทำงระบำยน้ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือ และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็น
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการก่อสร้างสร้างถนนหิน เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนหินคลุกเชื่อม
1,500,000 1,500,000 1,500,000
จานวน
ประชาชนได้รับความสะดวก
คลุกเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นและ สะดวก
ระหว่างหมู่บา้ นและในตาบล ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
ในตาบล
15 หมู่บา้ น
สัญจรไป-มา

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ

๑๐๗

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ สะดวก
เหล็ก บ้านแซว หมู่ 1 - 15
บ้านและในตาบล
2 ชุมชน

3,000,000

3,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

๓ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นาแอบ
้

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะดวก
บ้านเกาะผาคา หมู่ ๖
พิกัด E0621462
N2236905

2,000,000

๔ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นาแอบ
้

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะดวก
บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑
พิกัด E0628300
N2233097

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

3,000,000

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

ขอสนับสนุน

2,000,000
ขอสนับสนุน

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๘

ลำดับ
ที่

โครงกำร

๕ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นาแอบ
้

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะดวก
บ้านห้วยน้าเย็น หมู่ ๑3
พิกัด E0625769
N2234577

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

2,000,000

6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าเพือ่ ก่อสร้างร่องระบายน้าทิง้ ให้กับทาง ก่อสร้างร่องระบายน้า ม.๑๕
ทิง้
หมู่บา้ น
พิกัด E0623168
N2238630
7 โครงการวางท่อข้ามถนนเข้าพืน้ เพือ่ ระบายน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
หมู่ที่ 1 - 15 2 ชุมชน
ทีก่ ารเกษตร
(ตามแบบแปลน ทต.)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

8 โครงการวางท่อประปาภูเขา เพือ่ ส่งน้าใช้ในการเกษตร
ห้วยป่าเมี้ยง

80,000,000

-

-

วางท่อประปาภูเขาห้วยป่า
เมี้ยง บ้านแซว หมู่ ๑ พิกัด
E0624499 E2240645

ตัวชี้วัด
KPI

ขอสนับสนุน

ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ไม่มีนาท่
้ วมขังในหมู่บา้ น
ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ
อบจ.
โยธาธิการ
จานวน การส่งน้าในพืน้ ทีก่ ารเกษตรดีขนึ้ ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ
อบจ./ชลประทาน
โยธาธิการ
จานวน การส่งน้าเพื่อการเกษตรทั่วถึง
ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ
อบจ./ชลประทาน
โยธาธิการ

๑๐๙

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำง 5.3 พัฒนำระบบขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจรำจร เพื่อรองรับกำรคมนำคมภำยในจังหวัด
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

1 สร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อ
ระหว่างตาบล สายบ้าน
ป่าตึง - บ้านคีรีสุวรรณ

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนลาดยางสายบ้าน
สะดวก
ป่าตึง - บ้านคีรีสุวรรณ
กว้าง ๔ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม.
พิกัด E0622720
N22437010

40,000,000

2 สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อ
ระหว่างตาบล

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
สะดวก

16,000,000 16,000,000 16,000,000

-

-

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
ผู้ใช้บริการ
สัญจร

ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ

จานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
ผู้ใช้บริการ
สัญจร

ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ

๑๑๐

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

4 ติดตั้งเครื่องหมายบังคับการ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
จราจร
ทาง
5 ติดตั้งไฟสัญญานเตือนจราจร เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
ทาง
6 ติดตั้งราวเหล็กทางโค้ง

เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
ทาง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ติดตั้งเครื่องหมายบังคับการ
จราจรถนนเล้นหลักของ
เทศบาล
ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนจราจร
ถนนเส้นหลักของตาบล
บ้านแซว 15 หมู่บา้ น
ติดตั้งราวเหล็กทางโค้ง
จานวน 3 จุด หมู่ 1 - 15
2 ชุมชน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,000,000
ขอสนับสนุน
1,000,000
ขอสนับสนุน
1,000,000
ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI
จานวน
อุบตั ิเหตุ
ลดลง
จานวน
อุบตั ิเหตุ
ลดลง
จานวน
อุบตั ิเหตุ
ลดลง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
เดินทาง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
เดินทาง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
เดินทาง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง

๑๑๑

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำและดูแลรักษำแหล่งน้ำธรรมชำติเพื่อให้มนี ้ำสะอำดเพียงพอต่อกำรอุปโภค-บริโภค
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เพือ่ ให้ประชาชนมีนาดื
้ ่มน้าใช้ / ลด
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 10,000,000
จานวน หมู่บา้ นมีนาสะอาดใช้
้
/
ระบบน้าประปาหมู่บา้ น
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค
ประปาขนาดใหญ่
ขอสนับสนุน
ผู้ใช้นา้
ลดการขาดแคลนน้าใน
(ประปาขนาดใหญ่)
บ้านสันทรายกองงาม
ฤดูแล้ง
(ตามแบบแปลน ทต.)
๒ โครงก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพือ่ ให้ประชาชนมีนาดื
้ ่มน้าใช้ / ลด
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 10,000,000
จานวน หมู่บา้ นมีนาสะอาดใช้
้
/
ระบบน้าประปาหมู่บา้ น
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค
ประปาขนาดใหญ่
ขอสนับสนุน
ผู้ใช้นา้
ลดการขาดแคลนน้าใน
(ประปาขนาดใหญ่)
บ้านสบกก
ฤดูแล้ง
(ตามแบบแปลน ทต.)
6 โครงการขุดลอกระบายน้าเสีย เพือ่ ระบายน้าเสียอย่างเป็น
รางระบายน้าเสียแต่ละ
1,000,000 1,000,000 1,000,000
จานวน ทาให้ระบายน้าเสียอย่างเป็น
ตามทีพ่ กั อาศัยในหมู่บา้ น
ระบบ
บ้าน หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ครัวเรือน ระบบ
และสถานทีร่ าชการ
(ตามแบบแปลน ทต.)
7 โครงการขุดลอกคลองส่งน้า เพือ่ ขุดลอกคลองส่งน้าที่
คลองส่งน้า
500,000 500,000 500,000
จานวน ทาให้นาไหลเวี
้
ยนได้อย่าง
ตื้นเขิน ให้นาไหลเวี
้
ยนได้
หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
ผู้ใช้นา้
สะดวก
อย่างสะดวก
(ตามแบบแปลน ทต.)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.
กองช่าง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทต.
กองช่าง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน

๑๑๒

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

8 โครงการโครงการก่อสร้างฝาย เพือ่ เก็บกักน้าไว้ใช้ในการ
เก็บกักน้า
เกษตร อย่างเพียงพอ

1,500,000

1,500,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

9

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

10

11
12

13

14

1,500,000 1,500,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

-

-

-

-

-

-

5,000,000 5,000,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้

จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ทต./กองช่าง
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน
สามารถระบายน้า และทาให้
ทต./กองช่าง
น้าไหลเวียนได้อย่างสะดวก
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน
การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
การส่งน้าเพือ่ การเกษตรทัว่ ถึง
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมพลังงาน
การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
การส่งน้าเพือ่ การเกษตรทัว่ ถึง

ทต./กองช่าง
อบจ./กรมพลังงาน
ชลประทาน
การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง

๑๑๓

ฝายเก็บกักน้า
1,500,000
หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
ขอสนับสนุน
(ตามแบบแปลน ทต.)
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า เพือ่ ระบายน้า และให้นา้
อ่างเก็บน้า ห้วย หนอง
1,500,000
ห้วย หนอง คลอง บึง
ไหลเวียนได้อย่างสะดวก
คลอง บึง
ขอสนับสนุน
หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม เพือ่ ใช้เป็นทีค่ วบคุมการกักเก็บน้าและ ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับ
1,500,000
และปรับปรุงประตูเปิด - ปิด น้าส่งน้า ใช้เพือ่ การเกษตร
ปรุงประตูเปิด - ปิดน้า
ขอสนับสนุน
หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
สร้างสถานีสูบน้า / จัดหา เครื่อเงพือ่ สูบน้าส่งให้กับพืน้ ทีก่ ารเกษตร
สร้างสถานีสูบน้า / จัดหา
1,500,000
สูบน้า / ท่อส่งน้า
ของประชาชน
เครื่องสูบน้า หมู่ 1 , 3 , 8
ขอสนับสนุน
สร้างเขือ่ นเก็บน้าห้วยแม่ยาบ เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง สร้างเขือ่ นเก็บน้าห้วยแม่ยาบ 5,000,000
เพียงพอและทัว่ ถึง
หมู่ 2 บ้านทุง่
ขอสนับสนุน
พิกัด E0627982
N2243914
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้า เพือ่ สูบน้าส่งให้กับพืน้ ทีก่ ารเกษตร
สร้างสถานีสูบน้าด้วยพลังงาน 20,000,000
ด้วยพลังไฟฟ้า
ของประชาชน
ไฟฟ้าจานวน 2 จุด หมู่ 3
ขอสนับสนุน
หมู่ 7(ตามแบบแปลน ทต)
โครงการสร้างแท้งเก็บน้าเพือ่ การ
เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง สร้างแท้งเก็บน้า หมู่ 1 - 15 5,000,000
เกษตร
เพียงพอและทัว่ ถึง
2 ชุมชน
ขอสนับสนุน
(ตามแบบแปลน ทต.)

ตัวชี้วัด
KPI

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

15 โครงการขุดสระเก็บน้า

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง ขุดสระเก็บน้า หมู่ 1 - 15
เพียงพอและทัว่ ถึง
2 ชุมชน
(ตามแบบแปลน ทต.)
16 โครงการก่อสร้างคลองใส้ไก่เพือ่ เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง สร้างคลองใส้ หนองโต่ง
เข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
เพียงพอและทัว่ ถึง
บ้านแซว หมู่ ๑
พิกัด E0624669
N2240417

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

17 โครงการเสริมคันดินสร้าง
สปริงเวย์ เรียงหิน ห้วยโป่ง

2,000,000

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

1,200,000

-

-

เพือ่ เป็นการป้องกันไม่ให้ดินถล่ม
และเป็นการกักเก็บน้าในห้วยโป่ง

หมู่ 14 บ้านแซวกลาง
(ตามแบบแปลน ทต.)

18 โครงการก่อสร้างกังหันผันน้า เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง ก่อสร้างกังหันผันน้า
เพียงพอและทัว่ ถึง
หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
(ตามแบบแปลน ทต.)
9 โครงการสร้างฝาย คสล.
เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน สร้างฝาย คสล.ลาน้าบง
ลาน้าบง
ฤดูแล้ง
บ้านสันทรายกองงาม
หมู่ ๑๐ กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๕
ม. E0619741
N2237096

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
การส่งน้าเพือ่ การเกษตรทัว่ ถึง
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมพลังงาน
ชลประทาน

จานวน การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
ครัวเรือน เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
จานวน การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
ครัวเรือน เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
จานวน เกษตรกรในหมูบ่ ้านและใกล้เคียง
ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ มีน้าใช้ในฤดูแล้ง
อบจ./ชลประทาน

๑๑๔

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,200,000
-

10 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

สร้างอ่างเก็บน้าห้วยน้าเย็น
บ้านห้วยน้าเย็น หมู่ ๑๓
(ตามแบบแปลน ทต.)

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

สร้างอ่างเก็บน้าบ้านแม่แอบ
หมู่ ๑๑
(ตามแบบแปลน ทต.)

1,200,000

๑๒ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ห้วยทรายขาว
ฤดูแล้ง

สร้างอ่างเก็บน้าห้วยทราย
ขาว บ้านแซว หมู่ ๑
กว้าง 120 ม. ยาว 140 ม
พิกัด E๐62613
N2242596
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยจาไฮ
บ้านป่าตึง หมู่ ๕ พืน้ ที่ ๒ ไร่
พิกัด E0622786
N2237612

2,000,000

๑๓ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
ห้วยจาไฮ

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

ขอสนับสนุน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

-

ขอสนับสนุน

2,000,000

ตัวชี้วัด
KPI

๑๑๕

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๑๔ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
ห้วยจาไฮ

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

๑๕ โครงการขุดลอกหน้าฝาย
ห้วยข่อยหล่อย

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

๑๕ โครงการขุดลอกแก้มลิง
ห้วยผาคา

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยจาไฮ
บ้านป่าตึง หมู่ ๕ พืน้ ที่ ๒ ไร่
พิกัด E0622786
N2237612
ขุดลอกหน้าฝายห้วยข่อย
หล่อย บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑
พิกัด E0629673
N2234680
ขุดลอกแก้มลิงห้วยผาคา
บ้านเกาะผาคา หมู่ ๖
พิกัด E0621924
N2238013

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,000,000
ขอสนับสนุน

2,000,000

ขอสนับสนุน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

ขอสนับสนุน

5,000,000

ตัวชี้วัด
KPI

๑๑๖

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.9 สนับสนุนให้มศี ูนย์กำรเรียนรูช้ ุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการศูนย์พฒ
ั นาการศึกษา เพือ่ เป็นสถานทีศ่ ึกษาค้นคว้าให้กับ
นักเรียนและประชาชนในตาบลบ้าน
แซว

สร้างอาคารศูนย์ฯ จานวน
1 แห่ง
(ตามแบบแปลน ทต.)

2 โครงการก่อสร้างศูนย์สารสน เพือ่ เป็นศูนย์สารสนเทค ประจาตาบล สร้างอาคารศูนย์ฯ จานวน
เทศประจาตาบล
เพือ่ เป็นสถานทีศ่ ึกษาค้นคว้าให้กับ
1 แห่ง โดยมีเทคโนโลยี
ประชาชน
สารสนเทศ
(ตามแบบแปลน ทต.)
3 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ เพือ่ เป็นศูนย์ในการเรียนรู้ให้กับ
สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
ประชาชน
จานวน 2 แห่ง หมู่ 1 หมู่ 3
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
5,000,000
ขอสนับสนุน

2,000,000

-

-

-

-

ขอสนับสนุน

2,000,000
ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนและนักเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง
ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ
กองการศึกษา
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ประชาชนและนักเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง
ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ
กองการศึกษา
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ประชาชนและนักเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง
ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ
กองการศึกษา
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๑๗

