หนา 47
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ
3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตโครงการ) 2561
2562
2563
2564
2565
KPI
๑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อการบริการทางดานโครงสราง ทุกหมูบานในพื้นที่
๓๐๐,๐๐๐
300,000
300,000
300,000 รอยละ 80 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
พื้นฐานใหสามารถใชงานได
ทรัพยสิน ไดรับการดูแลรักษา
ไดดูแล อยางสม่ําเสมอ
2 โครงการปรับปรุงและซอม
เพื่อปรับปรุงและซอมแซมถนน
ทุกหมูบานในพื้นที่
๓๐๐,๐๐๐
300,000
300,000
300,000 รอยละ 80 ที่ดินและสิ่งกอสราง
แซมถนนลูกรังพรอมบดอัด ลูกรังที่ไดรับผลกระทบจาก
ทรัพยสิน ไดรับการดูแลรักษา
แนนทุกหมูบาน
ภัยธรรมชาติ
ไดดูแล อยางสม่ําเสมอ
๓ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

4 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 1 (หนาศูนยเด็กเล็ก
บานทุงฮี ซอย 1 ถึงบอขยะ)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

5 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 1 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
บดอัดแนน (ขางวัดถึงนา
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
นายเลิศ มีเมล)

ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
300 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.
หรือตามแบบ
อบต.กําหนด

-

-

450,000

-

-

-

-

400,000

-

-

ถมดินลูกรังบดอัด
กวาง 4 ม. ยาว
80 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด

-

-

45,000

-

-

รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
การเกษตร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก

แบบ ผ.2

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง
ลําดับ 1
กองชาง
ลําดับ 4

กองชาง
ลําดับ 3

หนา 48
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 1 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
พรอมกลบหลุม
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
(จากอางแมกอน-สายแมเย็น)
7 โครงการกอสรางถนน คสล.
หนาบานนางคําปน สูงขาว
หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

8 โครงการถมดินลูกรัง
พรอมกลบหลุม
(ขางลําเหมืองแมเย็น หมู 1
ถึง หมู 7)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

9 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 1 (เชื่อมจาก ซอย 1
ถึงอาคารเอนกประสงค)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

10 โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย (ซ.3 ซ.4)
หมูที่ 1
11 โครงการถมดินลูกรัง
พรอมบดอัดแนนไปอาง
แมกอน หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
ทางการเกษตรอยางสะดวก

12 โครงการถมดินลูกรัง
เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
พรอมกลบหลุมบอ(ลําเหมือง ทางการเกษตรอยางสะดวก
แมวัง จาก รร.ทุงฮีถึงบาน
ปาสัก หมูที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
2000 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
1000 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
200 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด
ถมดินลูกรังบดอัด
กวาง 4 ม. ยาว
500 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
2000 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด

2562
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
800,000

-

400,000

-

280,000

-

800,000

200,000

-

200,000

-

-

-

2565
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก

รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
280,000 รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 8

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
อันดับ 2
กองชาง
อันดับ 7

กองชาง
อันดับ 5

หนา 49
ที่

โครงการ

13 โครงการกอสรางถนน
คสล. (ขางอาคารเอนก
ประสงคตอจากเดิม)
หมูที่ 1
๑๔ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 2

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย
เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๑๕ โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ ๒ เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
พรอมกลบกลุมบอ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
(เรียบลําเหมืองทุงหา)
16 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ทุกซอยที่เหลือ) หมูที่ 2

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

17 โครงการถมดินลูกรัง
พรอมกลบหลุมบอ
(สายทุงเหนือ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
ทางการเกษตรอยางสะดวก

๑๘ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

19 โครงการถมดินลูกรัง
พรอมกลบหลุมบอ
(เรียบแมน้ําวัง) หมูที่ 3

เพื่อใหชาวบานไดสัญจรไปมาทั้ง
ทางดานการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 20 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
300 ม. หรือตาม
แบบ อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
ยาว 1500 ม. หรือ
ตามแบบที่ อบต.
ถนน คสล. กวาง
4 ม. หรือตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
500 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
300 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
ยาว 800 ม. หรือ
ตามแบบที่ อบต.

2562
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
45,000
-

420,000

-

-

-

-

-

450,000

-

-

-

200,000

-

-

-

420,000

-

-

-

320,000

-

-

-

2565
-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

600,000 รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
อันดับ 6
กองชาง
ลําดับ 1

กองชาง

กองชาง
ลําดับ 3

กองชาง
อันดับ 4

กองชาง
ลําดับ 1
กองชาง
ลําดับ 2

หนา 50
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

20 โครงการเทลาน คสล.
รอบวัดปงวัง หมูที่ 3

เพื่อใชเปนลานเอนกประสงค
ประจําหมูบาน

21 โครงการกอสรางถนน คสล.
(เรียบลําเหมืองทุงปง)
หมูที่ 3

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

22 โครงการกอสรางถนน คสล.
(หลังโรงเรียนปงวังวิทยา)
หมูที่ 3

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

23 โครงการซอมแซมถนนเอสฟน
ติกคอนกรีตชนิดโอเวอรเลย
(ขางลาง รพ.สต.ปงวัง)
หมูที่ 3
24 โครงการซอมแซมถนนเอสฟน
ติกคอนกรีตชนิดโอเวอรเลย
(ถนนตรงขาม รพ.สต.ปงวัง)
หมูที่ 3
25 โครงการถมดินลูกรัง
บดอัดแนน (เชื่อมตอถนน
หลังโรงเรียนปงวัง)
หมูที่ 3
๒๖ โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 4
บดอัดแนน (สายทุงแพะ)

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
เทลาน คสล. กวาง
20 ม. ยาว 40 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

2562
-

2565
-

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

-

450,000

-

-

450,000

-

-

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
ทางการเกษตรอยางสะดวก

ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
500 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
1000 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

-

-

-

-

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
400,000

-

560,000

280,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 80 สถานที่จัดกิจกรรมมี
ประชาชน ความสะดวก
ในหมูบาน
ใชรวมกัน
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
ลําดับ 1

หนา 51
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๗ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๒๘ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ ๔ (สายหนาบานลุงป)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๒๙ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ ๔ (ซอยหนาบาน
นายศรีมูล)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

30 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ทุกซอยที่เหลือ) หมูที่ 4

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

31 โครงการกอสรางถนน
คสล. ไปปาสุสาน
หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย

๓๒ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
หมูที่ ๕ (สายลุมอาง-กนอาง) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
33 โครงการกอสรางถนน คศล.
หมูที่ 5 (บานปาฝางซอย
ขางบานอาจารยยอด)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
300 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 300 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 400 ม.
หรือตามแบบที
อบต.กําหนด

2562

-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
420,000
-

-

400,000

-

200,000

-

450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000

-

-

-

-

800,000

-

600,000

-

2565
-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 4
กองชาง

กองชาง
ลําดับ 3

กองชาง

กองชาง
อันดับ 2

กองชาง

กองชาง

หนา 52
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓๔ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

35 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 (ตรงขามซอย 2 )

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๓๖ โครงการถนนบดอัดดิน
หมูที่ 5 (จากทุงหนองถึง
สันอางแมแสด) ปรับเกลี่ย

เพื่อการคมนาคมระหวางหมูบาน
และขนสงผลผลิตการเกษตร

37 โครงการกอสรางถนน คสล.
(สายใหมหลังโรงสี) หมูที่ 5

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

๓๘ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ ๖ (ทุกซอยที่เหลือใน
หมูบาน)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๓๙ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๔๐ โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 6 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
พรอมกลบหลุมบอ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
(ทุงปงติดแมน้ําวัง)

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
300 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถมดินบดอัดแนน
กวาง 6 ม. ยาว
800 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

2562
-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
420,000
-

400,000

-

-

670,000

2565
-

-

-

-

400,000

-

-

-

450,000

-

-

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

450,000

-

-

ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
1200 ม. หรือตาม

-

-

480,000

-

-

แบบที่ อบต.กําหนด

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 1

รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม

กองชาง

สะดวก

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนา 53
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
500,000
-

44 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 6 เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
บดอัดแนน
รวดเร็ว ปลอดภัย
(ขางถนนและทุกซอยที่เหลือ)

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 250 ม.
หรือตามแบบที
อบต.กําหนด
ถมดินบดอัดแนน
กวาง 4 ม. ยาว
500 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถมดินบดอัดแนน
กวาง 4 ม. ยาว
1200 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

45 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ขางนา ผอ.ประชัน
สายบัวผัด) หมูที่ 6

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

450,000

-

-

46 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ขางบานนายอาจ ตอสนิท)
หมูที่ 6

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

-

-

600,000

-

-

47 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ลองลําเหมืองทุงกอ)
หมูที่ 6

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 300 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 300 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

๔๑ โครงการกอสรางถนน คสล.
(สายบานกอ-ปอมตํารวจ)
หมูที 6

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

42 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 6
พรอมกลบหลุมบอ
(หลังวัดบานกอถึงโรงเรียน
บานกอทิศตะวันออก)
๔๓ โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 6
พรอมกลบหลุมบอ
(ลองลําเหมืองทุงหนอง)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

-

2562
-

-

-

200,000

2565
-

-

-

480,000

-

-

-

300,000

-

-

-

600,000

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนา 54
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

48 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
(หนาบานนายสุข แกวปญญา) รวดเร็ว ปลอดภัย
หมูที่ 6
49 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ขางบานนางจําเนียม ตอสวย
ถึง หนาบานนายอนุชา)
หมูที่ 6
50 โครงการกอสรางถนน
เอสฟนตกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย (เชื่อมตนฮาง
เสนกลางหมูบาน) หมู 6
51 โครงการกอสรางถนน
คสล. (กองเกาคา)
หมูที่ 6
52 โครงการถมดินลูกรัง
พรอมบดอัดแนน
(เขาสูการเกษตรทุงเพาะ)
หมูที่ 6
๕๓ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 7

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
ทางการเกษตรอยางสะดวก

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

54 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 7 เพื่อใหชาวบานไดสัญจรไปมาทั้ง
บดอัดแนน
ทางดานการเกษตรและ
(เชื่อมตอถึงวังซาย)
การคมนาคม

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 50 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 300 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
220 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถมดินบดอัดแนน
กวาง 4 ม. ยาว
250 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถมดินบดอัดแนน
กวาง 5 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

-

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
100,000
-

2565
-

-

600,000

-

-

-

310,000

-

-

-

200,000

-

-

-

-

140,000

-

-

450,000

-

-

-

450,000

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง
อันดับ 1

กองชาง
อันดับ 2
กองชาง
อันดับ 3

กองชาง
ลําดับ 1
กองชาง
ลําดับ 2

หนา 55
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

55 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอย ๔ และซอย 7)
หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

56 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7 (ซอย 6)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

57 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7 (ซอย 7)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

58 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที 7 (ซอย 2)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

59 โครงการกอสรางถนน
คสล. (ซอย 5) พรอมวางทอ
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
ทางการเกษตรอยางสะดวก

๖๐ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8 (หลังวัดทุงหา)

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๖๑ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 8

เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 300 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 300 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 250 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 300 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

2562
-

-

-

-

-

600,000

-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
400,000
-

200,000

-

600,000

-

-

450,000

-

600,000

-

500,000

2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 3

รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

กองชาง
ลําดับ 3

กองชาง
ลําดับ 4

กองชาง

กองชาง
ลําดับ 5

กองชาง
อันดับ 6

กองชาง
ลําดับ 1

หนา 56
ที่

โครงการ

๖๒ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8 (ตอซอย 8)

วัตถุประสงค
เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

63 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
ถนน(ทุกซอยภายในหมูบาน) รวดเร็ว ปลอดภัย
หมูที่ 8
64 โครงการกอสรางถนน คสล.
(หนาวัดทุงหา)หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย

65 โครงการถมดินลูกรัง
พรอมกลบหลุมบอ
(ซอย 2 ขามแมน้ําวัง)
หมูที่ 8
66 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 8 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
ทางการเกษตรอยางสะดวก

67 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ตอซอย 2) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย

68 โครงการถมดินลูกรัง
(หนาวัดทุงหา)
หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 100 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
ยาว 50 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 60 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถนน คสล. กวาง
4 ม. ยาว 500 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง กวาง
4 ม. ยาว 1000 ม.
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

2562
-

-

200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
400,000
-

300,000

2565
-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

120,000

-

-

-

-

-

900,000

-

-

-

-

400,000

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
มีถนนทาง ชาวบานไดสัญจรไปมา
การเกษตร ทั้งทางดานการเกษตร
เพิ่มขึ้น และ การคมนาคม

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 4
กองชาง

กองชาง
อันดับ 2

กองชาง
อันดับ 5
กองชาง
อันดับ 6

กองชาง
อันดับ 7

กองชาง

หนา 57
ที่

โครงการ

๖๙ โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย หมูที่ 9

วัตถุประสงค
เพื่อการคมนาคมในหมูบาน

70 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 9 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
(เสนใตแมเย็นเชื่อมตอบานดง) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
71 โครงการถมดินลูกรัง หมูที่ 9 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน
(เสนเหนือแมเย็นไปฝายปูลาย) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

72 โครงการกอสรางถนน คสล.
(เสนใตวัดทุงฮี) หมูที่ 9

เพื่อการสัญจรไปมาอยางสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

73 โครงการกอสรางถนน
เอสฟนติกคอนกรีตชนิด
โอเวอรเลย (หนาบาน
129 ถึงบานเลขที่ 98)
หมูที่ 9
74 โครงการกอสรางถนน คสล.
(ใตวัดทุงฮี) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
อยางสะดวก ปลอดภัย

รวม 74 โครงการ

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา
ทางการเกษตรอยางสะดวก
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด
ถมดินลูกรัง
กวาง 4 ม. ยาว
1000 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถมดินบดอัดแนน
กวาง 4 ม. ยาว
2000 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
กอสรางถนน คสล.
กวาง 4 ม. ยาว
500 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
ถนนเอสฟนติก
กวาง 4 ม. ยาว
300 ม. หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
กอสรางถนน คสล.
กวาง 4 ม. ยาว
300 ม. ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
450,000
-

2565
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
มีถนนทาง ชาวบานไดสัญจรไปมา
การเกษตร ทั้งทางดานการเกษตร
เพิ่มขึ้น และ การคมนาคม

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 2

-

-

400,000

-

-

-

-

800,000

-

-

มีถนนทาง ชาวบานไดสัญจรไปมา
การเกษตร ทั้งทางดานการเกษตร
เพิ่มขึ้น และ การคมนาคม

กองชาง
ลําดับ 4

900,000

-

-

รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ
ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก
มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

กองชาง

-

-

-

420,000

-

-

-

-

600,000

-

-

1,400,000

21,210,000

8,340,000

1,480,000

รอยละ 50 ชาวบานไดสัญจรไปมา
เกษตรกร ทั้งทางดานการเกษตร
มีถนนใช และ การคมนาคม
สะดวก

กองชาง
ลําดับ 3

กองชาง
อันดับ 1

กองชาง
อันดับ 5

หนา 58

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๒. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา และการจัดหาน้ําดื่ม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
๑ ปรับปรุง/ซอมแซมประปาและ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
ทุกหมูบาน
ทอประปาหมูบานทุกหมูบาน
อุปโภคอยางเพียงพอ
2 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน พรอมเจาะบอบาดาล
หมูที่ 1

-

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

300,000

-

-

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

300,000

-

-

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน

๕ โครงการกอสรางประปาภูเขา
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน
มีน้ําที่มีคุณภาพสามารถใช
อุปโภคและบริโภคภายใน
หมูบาน
เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

600,000

-

-

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน

๖ โครงการกอสรางประปาภูเขา
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

600,000

-

-

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
ประปา หมูที่ 3
อุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

250,000

-

-

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน

4 โครงการปรับปรุงประปาและ
ซอมแซมถังกรองน้ํา
หมูที่ 2

7

300,000

-

-

ตัวชี้วัด
2565
KPI
250,000 ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน
ประชาชนมี
น้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

3 โครงการซอมแซมประปา
ตัวถังพรอมทอ หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน
มีน้ําที่มีคุณภาพสามารถใช
อุปโภคและบริโภคภายใน
หมูบาน
เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
250,000
250,000
250,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีน้ําสะอาดบริโภคทุก
ครัวเรือน
ชาวบานมีน้ําไวใช
อุปโภคและบริโภคที่มี
คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ชาวบานมีน้ําไวใช
อุปโภคและบริโภคที่มี
คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ชาวบานมีน้ําไวใช
อุปโภคและบริโภคที่มี
คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ชาวบานมีน้ําไวใช
อุปโภคและบริโภคที่มี
คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ชาวบานมีน้ําไวใช
อุปโภคและบริโภคที่มี
คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ชาวบานมีน้ําไวใช
อุปโภคและบริโภคที่มี
คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
กองชาง
ลําดับ 1

กองชาง
ลําดับ 1
กองชาง

กองชาง

กองชาง
ลําดับ 2
กองชาง

หนา 59

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
250,000
-

2565
-

8 โครงการวางทอประปาเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค หมูที่ 3
(ตัวบน)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภคอยางเพียงพอ

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปา (สายบน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคและบริโภคอยาง
ทั้วถึง

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

250,000

-

-

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปา หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

250,000

-

-

11 โครงการเจาะบอบาดาลพรอม
ระบบสงน้ําขึ้นสูถังสูง หมูที่ 4

เพื่อใหชาวบานไดใชน้ําใน
การอุปโภคและบริโภค

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

-

12 โครงการจัดซื้อถังน้ําประปา
หมูที 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที
อบต.กําหนด

-

-

350,000

-

-

13 โครงการวางทอประปาภูเขา
พรอมกอสรางสะพานประปา
หมูที่ 5

เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ในฤดูแลง

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

200,000

-

-

14 โครงการวางทอประปาเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

350,000

-

-

320,000

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใช
น้ําประปาใช อุปโภคและบริโภคที่มี
ทุกครัวเรือน คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใช
น้ําประปาใช อุปโภคและบริโภคที่มี
ทุกครัวเรือน คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใช
น้ําประปาใช อุปโภคและบริโภคที่มี
ทุกครัวเรือน คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใช
น้ําประปาใช อุปโภคและบริโภคที่มี
ทุกครัวเรือน คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใช
น้ําประปาใช อุปโภคและบริโภคทีมี
ทุกครัวเรือน คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง
ปริมาณน้ํา สํานักงานมีน้ําใชในการ
มีเพียงพอ อุปโภคใหกับประชาชน
ผูมาใชบริการ

กองชาง
ลําดับ 2

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใช
น้ําประปาใช อุปโภคและบริโภคที่มี
ทุกครัวเรือน คุณภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

กองชาง
อันดับ 1

กองชาง
อันดับ 1
กองชาง
ลําดับ 1

กองชาง

กองชาง
ลําดับ 2

หนา 60

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
600,000

15 โครงการกอสรางโรงน้ําดื่ม
หมูบานพรอมเครื่องกรอง
น้ําสะอาด หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
อยางสะอาด และเพียงพอ

16 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
ประปาพรอมวางทอ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
อยางสะอาด

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

17 โครงการกอสรางถังกรองน้ํา
คสล. แบบเปด หมูที่ 6

เพื่อใหชาวบานไดใชน้ําใน
การอุปโภคและบริโภค

ถังกรองน้ํา คสล.
แบบเปด
หรือตามแบบที
อบต.กําหนด

-

18 โครงการกอสรางประปาภูเขา
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

-

19 โครงการขยายเขตประปา
หมูที่ 7 (เขาปาสุสาน)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

-

20 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน
มีน้ําที่มีคุณภาพสามารถใช
อุปโภคและบริโภคภายใน
หมูบาน
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
ในชวงทีจําเปน

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที
อบต.กําหนด

-

21 โครงการวางทอประปาเขา
ปาสุสาน หมูที 8

-

200,000

150,000

400,000

-

200,000

-

2565
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
ประชาชนมี มีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียง
ทุกครัวเรือน พอและทั่วถึง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 3

-

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

กองชาง

-

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทัวถึง

กองชาง
อันดับ 1

600,000

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

กองชาง

350,000

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

กองชาง

-

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

กองชาง
ลําดับ 1

-

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

กองชาง
อันดับ 1

หนา 61

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
250,000
-

2565
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

22 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปา หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคและบริโภคอยาง
ทั้วถึง

23 โครงการวางทอประปาเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

350,000

-

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

กองชาง
ลําดับ 1

24 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปา หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภคอยางเพียงพอ

ตามประมาณการ
หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

250,000

-

-

ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค
น้ําประปาใช และบริโภคอยางเพียงพอ
ทุกครัวเรือน และทั่วถึง

กองชาง

๒๕ โครงการเจาะบอบาดาลพรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอรส
สํานักงาน อบต.วังทรายคํา

เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ในฤดูแลง

ขนาด 6 นิ้ว
ลึก 80 ม. จํานวน
1 บอ หรือตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด

-

-

150,000

-

-

ปริมาณน้ํา สํานักงานมีน้ําใชในการ
มีเพียงพอ อุปโภคใหกับประชาชน
ผูมาใชบริการ

กองชาง

-

1,220,000

รวม 25 โครงการ

5,550,000 1,800,000

250,000

หนา 62

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา ๓. การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
กวาง 0.50 ม.
คสล. (ลําเหมืองแมเย็นบนบาน
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
ลึก 0.50 ม.
นางจินดา วางที) หมูที่ 1
หมูบาน
ยาว 100 ม.
หรือตามแบบ อบต.
2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
กวาง 0.50 ม.
คสล. หมูที่ 1 (ขางบานนายคํา ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
ลึก 0.50 ม.
วังแง)
หมูบาน
ยาว 200 ม.
หรือตามแบบ อบต.
3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
กวาง 0.50 ม.
คสล. หมูที่ 1 (รูปตัวยูซอย 4) ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
ลึก 0.50 ม.
หมูบาน
ยาว 100 ม.
หรือตามแบบ อบต.
4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
กวาง 0.50 ม.
คสล. (ลําเหมืองบนบาน) หมูที่ 1 ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
ลึก 0.50 ม.
หมูบาน
ยาว 80 ม.
หรือตามแบบ อบต.

5 โครงการวางทอรางระบายน้ํา
(ขางอาคารเรียนโรงเรียนบาน
ทุงฮี) พรอมบอพัก และฝาปด
รางระบายน้ํา หมูที่ 1

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
และระบายน้ําเนาเสีย

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
(หนาบานนายจําลอง แสงจิต)
หมูที่ 1

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหานําทวมขังใน
หมูบาน

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมฝาปดรูปตัวยู (ขาง
บานนายถนอม ใจไหว) หมูที่ 1

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหานําทวมขังใน
หมูบาน

2561
-

2562
-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
250,000
-

2565
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้ําทวม
การชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

500,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

250,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

200,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

ยาว 100 เมตร
ทอ 60 เซ็น

-

-

300,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม.
ยาว 300 ม.
หรือตามแบบ อบต.
กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม.
ยาว 50 ม.
หรือตามแบบ อบต.

-

-

250,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

125,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

.

หรือตามแบบ อบต.

หนา 63

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ระยะทาง 500 ม.
หรือตามแบบ อบต.

2561
-

2562
-

-

8 โครงการวางทอดําจาก
อางแมกอนลงหวยโปง หมูที่ 1

เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

9 โครงการวางทอลําเหมืองขวาง
ถึงนานายเลิศ มีเมล (ซอย 5)
หมูที่ 1

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

ยาว 250 ม.
หรือตามแบบ อบต.

-

10 โครงการเสริมทอหลอดเหลี่ยม
(ลําเหมืองแมวัง) หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุงลําน้ําเหมือง
คอนกรีตใหกวางขึ้น และ
รองรับน้ําในชวงฤดูฝน

กวาง 1.50 เมตร
ลึก 2.00 เมตร
ยาว 650 เมตร
หรือตามแบบ อบต.

-

กวาง 15 ม.

-

-

12 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต เพื่อปรับปรุงลําน้ําเหมือง
เหมืองแมเย็น หมูที่ 1
คอนกรีตใหกวางขึ้น และ
รองรับน้ําในชวงฤดูฝน

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

-

๑๓ โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา
แมกอน หมูที่ 1

เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

-

14 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําโดย
พลังงานไฟฟา หมูที่ ๑

เพื่อใชสูบน้ําโดยพลังงานไฟฟา
ใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

แพรสูบน้ําตามแบบ
ที่กําหนด

-

-

11 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หมูที่ 1 (หวยบวก)

เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

หรือตามแบบ อบต.

200,000

งบประมาณ
2563
2564
600,000
-

450,000

-

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กองชาง

การเกษตร

-

600,000

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

150,000

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

-

600,000

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

-

500,000

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

-

หนา 64

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 12 ม.
ยาว 24 ม.

2561
-

2562
-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
-

2565
900,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
ตัวชี้วัด
KPI
รับผิดชอบหลัก
ชาวบานมี ชาวบานมีสถานที่ในการ
กองชาง
ความพึงพอ รวมกิจกรรมตาง ๆ
ใจในสถานที

15 โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ
กองทุนหมูบาน หมูที่ 1

เพื่อใชเปนอาคารที่ทําการ
กองทุนในหมูบาน

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. (ซอย 5 ถึงซอย 1) ขาง
ถนนดํา) หมูที่ 1

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๒ (ซอย ๑)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม.
ยาว 200 ม.
หรือตามแบบ อบต.
กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 1๐๐ ม.

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 150 ม.

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก

กวาง ๐.๕0 ม.

ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 15๐ ม.

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 150 ม.

-

-

-

-

400,000

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 150 ม.

-

-

-

-

400,000

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

๑๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๒ (ซอย ๒)

๑๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๒ (ซอย ๔)

๒๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๒ (ซอย 5)

๒๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๒ (ซอย ๖)

หรือตามแบบ อบต.

-

-

500,000

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

-

250,000

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

-

-

400,000

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

-

-

400,000

.

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

น้ําไมทวมขังลดปญหา

กองชาง

ปชช.ไดรับ น้ําทวม
การชวยเหลือ

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

ปญหาของ

หนา 65

ที่

โครงการ

๒๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๒ (ซอย ๗)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 250 ม.

๒๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๒ (ซอย 8)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 2๐๐ ม.

-

-

เพื่อชะลอน้ํา และกักเก็บน้ําใน
ฤดูแลง

สันฝายสูง 1.50 ม.
พนังขางสูง 3 ม.
กวาง 15 ม.

-

-

หมูที่ 2
หรือตามแบบ อบต.

-

-

เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผลกระทบกวาง 15 เมตร
จากอุทกภัย
ยาว 5 เมตร
สูง 1.50 เมตร

-

-

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตรอยางทั่วถึง

-

24 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หมูที่ 2 (อางแมแสด)

วัตถุประสงค

25 โครงการสรางฝายชะลอน้ํา หมู 2 เพื่อรักษาความชุมชื่นของผืนปา
(ฝายแมว) ตามพระราชดําริ
และกักเก็บน้ํา และลดผล
กระทบจากระบบนิเวศน

26 โครงการซอมแซมฝาย คสล.
ทุกฝาย หมูที่ 2

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

2561
-

2562
-

งบประมาณ
2563
2564
-

-

600,000

-

250,000

-

100,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้ําทวม
การชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

2565
650,000

500,000

-

ตามประมาณการ
กองชาง

-

300,000

-

-

หรือตามแบบ อบต.

28 โครงการกอสรางรางริน คสล.
(ขามลําเหมืองปูแดง) หมูที่ 2

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตรอยางทั่วถึง

กวาง 1 เมตร
ยาว 10 เมตร

หรือตามแบบ อบต.

มีน้ําใชเพื่อการ

กองชาง

ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

หรือตามแบบ อบต.

27 โครงการวางทอดํา
(อางหวยหลวง) หมูที่ 2

ปญหาของ

มีน้ําใชเพื่อการ
เกษตรอยางทั่วถึง

กองชาง

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

ปญหาของ
ปชช.ไดรับ
การชวยเหลือ

-

-

200,000

-

-

หนา 66

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ขนาด 8 นิ้ว
จํานวน 4 บอ
หรือตามแบบ อบต.

2561
-

2562
-

งบประมาณ
2563
2564
640,000

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงใน
การชวยเหลือ อนาคต

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

29 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แบบปม) หมูที่ 2

เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใช
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง

30 โครงการขุดลอกลําเหมือง
หมูที่ 2 (สายแมแสดและแมเย็น)

เพื่อปองกันน้ําทวมและการกัก
เก็บน้ําไวใชในการเกษตร

ยาว 2500 ม.
หรือตามแบบ อบต.

-

-

๓๑ โครงการเทลานกีฬาหมูบาน
พรอมระบบไฟฟา หมูที่ 2
(สนามกีฬาฟุตซอลพรอมตาขาย)

เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ
ใหกับประชาชน

กวาง 20 ม.
ยาว 40 ม.
พรอมระบบไฟฟา

-

-

450,000

-

-

32 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 3 (ขางถนนสายหลัก)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 150 ม.

-

-

500,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

๓๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๓ (ซอย 3)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 150 ม.

-

-

800,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ปชช.ไดรับ อยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

-

450,000

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ
ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ
ประชาชน
มีสุขภาพ
ดีขึน

มีสถานที่ดําเนิน
กิจกรรมและสราง
สุขภาพ

กองชาง

กองชาง

หรือตามแบบ อบต.
34 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. หมูที่ 3 (หนาโรงเรียน
ปงวัง ลงแมน้ําวัง)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

35 โครงการขุดลอกแมน้ําวัง หมูที่ 3 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ
เกษตร

กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม.
ยาว 200 ม

หรือตามแบบ อบต.

ระยะทาง 1๐๐ เมตร

.

-

200,000

500,000

-

หนา 67

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 4 ม.
ยาว 8 ม.
สูง 1.50 ม.

2561
-

2562
-

-

-

36 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
(หวยปูจัน) หมูที่ 3

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

๓๗ โครงการซอมแซมสถานีสูบน้ํา
พลังไฟฟา หมูที่ ๓

เพื่อซอมแซมสถานีสูบน้ําไฟฟา
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพ

38 โครงการกอสรางพลังงานแสง
อาทิตยเพื่อประปาหมูบาน
หมูที่ 3

เพื่อใหการใชไฟของระบบประปา แผงโซลาเซียว
หมูบาน ใชไฟอยางประหยัด
จํานวน 20 แผง

-

-

39 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แบบปม) หมูที่ 3

เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใช
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง

ขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 2 บอ

-

-

40 โครงการกอสรางรั้วที่ทํา
การกองทุนหมูบาน หมูที่ 3

เพื่อเปนรั้วกั้นแนวเขตปองกัน
ทรัพยสินของ อบต. สูญหาย

สูง 2 ม.
ยาว 350 ม.

-

-

41 โครงการกอสรางอาคารเอนก

เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ

กวาง 12 ม.

-

-

ชุมชน

ยาว 24 ม.

ประสงคประจําหมูบาน หมูที่ 3
๔๒ โครงการเทลานกีฬาหมูบาน
และสวนสุขภาพผูสูงอายุ
(สนามกีฬาฟุตซอลพรอมตาขาย)
หมูที่ 3

หรือตามแบบ อบต.

สถานีสูบน้ําพลังไฟฟา
บานปงวัง หมูที่ ๓

งบประมาณ
2563
2564
500,000
-

2565
-

-

300,000

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ปชช.ไดรับ กรรมอยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

500,000

-

ปญหาของ มีน้ําใชรวมกันโดย
ปชช.ไดรับ
ใชพลังงานแสงอาทิตย
การชวยเหลือ

กองชาง

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงใน
การชวยเหลือ อนาคต

กองชาง

-

ชาวบานมี สถานมีที่ราชการมีความ
ความพึงพอ ปลอดภัยในทรัพยสิน
ใจในสถานที

กองชาง

-

ชาวบานมี

กองชาง

-

หรือตามแบบ อบต.
-

-

350,000

หรือตามแบบ อบต.
700,000

-

หรือตามแบบ อบต.
-

900,000

มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม

ความพึงพอ สาธารณะของหมูบาน
ใจในสถานที

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

การเกษตร

-

หรือตามแบบ อบต.

เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพใหกับ กวาง 20 ม.
ประชาชน
ยาว 40 ม.

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

-

-

500,000

-

-

ชาวบานมี มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ความพึงพอ และสรางสุขภาพ
ใจในสถานที

กองชาง

หนา 68

ที่

โครงการ

๔๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 4 (ทุกจุดที่เหลือ)

44 โครงการกอสรางทอลําเหมือง
หนาศาลาเอนกประสงคพรอม
ปรับเกลี่ยดิน หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว 150 ม.

หรือตามแบบ อบต.
เพื่อแกไขปญหาทอลําเหมือง
ตามแบบที่ อบต
เนื่องจากทอลําเหมืองเดิมชํารุด กําหนด

2561
-

-

2562
-

งบประมาณ
2563
2564
400,000
-

250,000

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-

-

ปญหาของ ประชาชนมีถนนในการ
ปชช.ไดรับ สัญจรไปมาอยางสะดวก
การชวยเหลือ

กองชาง

45 โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันการพังทลาย
หมูที่ 4 (ขางอาคารเอนก
ของตลิ่ง
ประสงคประจําหมูบาน)

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

-

-

350,000

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

46 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แบบปม) หมูที่ 4

เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใช
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง

ขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 2 บอ

-

-

600,000

-

-

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงในอนาคต
การชวยเหลือ

กองชาง

47 โครงการกอสรางอาคารธนาคาร

เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ

กวาง 12 ม.

-

-

900,000

-

-

ชุมชน

ยาว 24 ม.

48 โครงการกอสรางอาคารเอนก
ประสงคหมูบาน หลังใหม หมู 4

เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ชุมชน

กวาง 12 ม.
ยาว 24 ม.

-

49 โครงการเทลานเอนกประสงค
(หนาศาลาเอนกประสงค)
หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน
จากลานเอนกประสงค

กวาง 500 ม.

-

ประจําหมูบาน หมูที่ 4

หรือตามแบบ อบต.

มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม

กองชาง

ความพึงพอ สาธารณะของหมูบาน
ใจในสถานที

หรือตามแบบ อบต.
-

-

900,000

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

ชาวบานมี

-

250,000

-

-

ปญหาของ มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ปชช.ไดรับ สาธารณะของหมูบาน
การชวยเหลือ

กองชาง

ปญหาของ ประชาชนไดใช
ปชช.ไดรับ ประโยชจากลาน
การชวยเหลือ เอนกประสงค

กองชาง

หนา 69

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

50 โครงการกอสรางอาคารเอนก
ประสงคหมูบาน หลังใหม หมู 5

เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ชุมชน

๕๑ โครงการกอสรางฝาปดราง
ระบายน้ํา หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กวาง 80 ม.
ยาว 20 ม.

-

-

800,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

52 โครงการกอสรางพนังกันน้ํา
หมูที่ ๕ (ขางบานนางบุญนํา ถึง
บานนายสุคํา มีชั้น)

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

ยาว 150 ม.

-

-

600,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมเซาะตลิ่ง
ปชช.ไดรับ
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

200,000

-

-

๕๓ โครงการวางทอลําเหมือง หมูที่ ๕ เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ
(ทุงปาแฝก)

เกษตร

2562
-

2565
-

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

ระยะทาง 90 ม.

หรือตามแบบ อบต.

54 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แบบปม) หมูที่ 5
หมูที่ 5 (ตนผึ้ง)

เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใช
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง
และอุปโภคอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 ม.
จํานวน 2 บอ
ยาว 10 ม.

55 โครงการทํานบดินลําหวยหลวง
เพื่อการเกษตร หมูที่ 5

เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ
เกษตร

ระยะทาง 8๐๐ เมตร

56 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมฝาย เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผล
แมเย็น หมูที่ 5
กระทบจากอุทกภัย

2561
-

งบประมาณ
2563
2564
900,000
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
ตัวชี้วัด
KPI
รับผิดชอบหลัก
ชาวบานมี มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
กองชาง
ความพึงพอ สาธารณะของหมูบาน
ใจในสถานที

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 12 ม.
ยาว 24 ม.

สามารถรองรับ

กองชาง

ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน
-

-

-

-

-

-

-

350,000

-

หรือตามแบบ อบต.

-

800,000

หรือตามแบบ อบต.

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

ปญหาของ

450,000

-

-

ปญหาของ
ปชช.ไดรับ
การชวยเหลือ

การเกษตร
เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปญหาภัยแลงในอนาคต

กองชาง

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ปชช.ไดรับ อยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

หนา 70

ที่

โครงการ

57 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ทอดํา หมูที 5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
-

2562

เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผล
กระทบจากอุทกภัย

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

58 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมฝาย เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผล
(รินหลวง) หมูที่ 5
กระทบจากอุทกภัย

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

-

59 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมฝาย เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผล
(ทุงปูอาย) หมูที่ 5
กระทบจากอุทกภัย

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

60 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมฝาย เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผล
(ทุงปูตัน) หมูที่ 5
กระทบจากอุทกภัย

-

งบประมาณ
2563
2564

2565

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

250,000

-

-

200,000

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

200,000

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

-

-

200,000

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

61 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมฝาย เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผล
(ทุงกอ) หมูที่ 5
กระทบจากอุทกภัย

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

-

-

200,000

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

62 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
(อางแมแสด) หมูที่ 5

เพื่อซอมแซมอางที่ไดรับผล
กระทบจากอุทกภัย

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

-

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

63 โครงการวางทอลําเหมือง
(ทิศเหนือ-ทิศใต) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร และเปดชองทาง
น้ําไหลหลากทําใหทวมไรนา

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

-

300,000

400,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ปชช.ไดรับ อยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

หนา 71

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม.
ยาว 160 ม.

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้ําทวม
การชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-

ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ปชช.ไดรับ อยางทั่วถึง
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

ปญหาของ ระบบนิเวศนสภาพดีขึ้น
ปชช.ไดรับ ชาวบานมีสวนรวมกับ
การชวยเหลือ ในการกอสรางฝาย

กองชาง

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

-

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงในอนาคต
การชวยเหลือ

กองชาง

500,000

ปญหาของ มีน้ําใชอยางทั่งถึงใน
ปชช.ไดรับ หมูบ าน
การชวยเหลือ

กองชาง

400,000

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

งบประมาณ
2563
2564
400,000
-

2561
-

2562
-

ยาว 500 ม.

-

-

250,000

-

66 โครงการสรางฝายชะลอน้ํา หมู 6 เพื่อรักษาความชุมชื่นของผืนปา
(ฝายแมว) ตามพระราชดําริ
และกักเก็บน้ํา และลดผล
กระทบจากระบบนิเวศน

ตามแบบที่ อบต
กําหนด

-

-

100,000

67 โครงการกอสรางกลองแกเบี้ยน
หมูที่ ๖ (ขางบานนายสนั่น
ถึงนานายรัตน)

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

ยาว 2๐๐ ม.

-

-

350,000

๖๘ โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แบบปม) หมูที่ 6

เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชภายใน
หมูบาน

ขนาด 8 นิ้ว
จํานวน 4 บอ

-

-

-

๖๙ โครงการขุดลอกลําน้ํา หมูที่ 6 ถึง เพื่อปองกันน้ําทวมและการกัก
หมู ๔ (แมแสด)
เก็บน้ํา

ระยะทาง 1000 ม.

-

-

-

70 โครงการกอสรางฝายทุงปง
พรอมวางทอดําสงน้ํา หมูที่ 6

ตามประมาณการ
กองชาง

-

-

-

๖๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๖ (รูปตัวยูพรอมฝาปด)
ทุกจุดที่เหลือ

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

65 โครงการวางทอดําสงน้ํา หมูที่ ๖
(จากอางแมแสดถึงสายทุงปง)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

เพื่อชะลอน้ําและกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตร

2565
-

หรือตามแบบ อบต.
หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

640,000

หรือตามแบบ อบต.
-

หรือตามแบบ อบต.

400,000

หนา 72

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗๑ โครงการเทลานกีฬาหมูบาน
พรอมระบบไฟฟา หมูที 6
(สนามกีฬาฟุตซอลพรอมตาขาย)

เพือเปนการสงเสริมสุขภาพ
ใหกับประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 20 ม.
ยาว 40 ม.
พรอมระบบไฟฟา

๗๒ โครงกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 7 ซอย 1

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.40 ม.
ลึก ๐.40 ม.
ยาว 200 ม.

๗๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 7 ซอย 3

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง ๐.40 ม.
ลึก ๐.40 ม.
ยาว 300 ม.

๗๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 7 ซอย 4

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

๗๕ โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา หมู 7 เพื่อปองกันน้ําทวมและการกัก
(หวยขนุนพรอมขุดลอกลําหวย) เก็บน้ํา

2561

หรือตามแบบ อบต.

2562
450,000

งบประมาณ
2563
2564
-

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
ตัวชี้วัด
KPI
รับผิดชอบหลัก
ชาวบานมี มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
กองชาง
ความพึงพอ และสรางสุขภาพ
ใจในสถานที

500,000

-

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

750,000

-

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

กวาง ๐.40 ม.
ลึก ๐.40 ม.
ยาว 300 ม.

-

750,000

-

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

สันอาง 15 ม.
ยาว 100 ม.

-

300,000

-

-

-

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

ปญหาของ
ปชช.ไดรับ

มีน้ําใชเพื่อการ
เกษตรอยางทั่วถึง

กองชาง

การชวยเหลือ

76 โครงการสรางฝายน้ําลน
(หวยแมสุก) หมูที่ 7

เพื่อรักษาความชุมชื่นของผืนปา
และกักเก็บน้ํา และลดผล
กระทบจากระบบนิเวศน

กวาง 5 เมตร

-

200,000

-

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

๗๗ โครงการเจาะบอบาดาลพรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอรส
หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ในฤดูแลง

ขนาด 6 นิ้ว
ลึก 80 ม.
จํานวน 1 บอ

-

160,000

-

-

-

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงในอนาคต
การชวยเหลือ

กองชาง

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หนา 73

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 6 ม.

2561
-

2562
-

งบประมาณ
2563
2564
300,000
-

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

78 โครงการกอสรางฝายแมเย็น
หมูที่ 7

เพื่อชะลอน้ํา และกักเก็บน้ําใน
ฤดูแลง

79 โครงการกอสรางอาคารเอนก
ประสงคประจําหมูบาน หมู 7

เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ชุมชน

กวาง 12 ม.
ยาว 24 ม.

-

-

900,000

-

-

ชาวบานมี มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ความพึงพอ สาธารณะของหมูบาน
ใจในสถานที

กองชาง

80 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แบบปม) หมูที่ 7

เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใช
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง

ขนาด 6 นิ้ว
ลึก 80 ม.
จํานวน 2 บอ

-

-

320,000

-

-

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงในอนาคต
การชวยเหลือ

กองชาง

ยาว 200 ม.

-

-

-

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กองชาง

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

๘๑ โครงการวางทอลําเหมือง หมูที่ 7 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ
(สายตอเกาตุม)
เกษตร

หรือตามแบบ อบต.

-

400,000

การเกษตร

82 โครงการสรางฝายชะลอน้ํา
(ฝายแมว) ตามพระราชดําริ
หมูที่ 7

เพื่อรักษาความชุมชื่นของผืนปา
และกักเก็บน้ํา และลดผล
กระทบจากระบบนิเวศน

ระยะทาง 400 ม.

-

-

-

83 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
หมูที่ 7 (แมกอนนอย)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง 1.50 ม.
ยาว 10 ม.

-

-

-

หรือตามแบบ อบต.

-

250,000

100,000

-

หรือตามแบบ อบต.

ปญหาของ ระบบนิเวศนสภาพดีขึ้น
ปชช.ไดรับ ชาวบานมีสวนรวมกับ
การชวยเหลือ ในการกอสรางฝาย

กองชาง

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กองชาง

การเกษตร

๘๔ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
หมูที่ 7 (พรอมสรางถนน คสล.
ซอย 5 )

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

กวาง 4 ม.
หรือตามแบบ อบต.
กําหนด

-

-

450,000

-

-

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน
การเกษตร

กองชาง

หนา 74

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 150 ม.
ยาว 1000 ม.
หรือตามแบบที่
กําหนด

งบประมาณ
2563
2564
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

2562

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

-

100,000

-

-

ชาวบานมี มีอาคารใชในกิจกรรม
ความพึงพอ ภายในหมูบาน
ใจในสถานที

กองชาง

87 โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งพัง เพื่อปรับปรุงลําน้ําเหมือง
(ลําเหมืองฮีระหวางในหมูบาน) คอนกรีตใหกวางขึ้น และ
หมูที่ 7
รองรับน้ําในชวงฤดูฝน

กวาง 1.50 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
หรือตามแบบ อบต.
กองชาง

-

-

350,000

-

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

88 โครงการปรับปรุงซอมแซม
รางระบายน้ําขางถนนใหญ
(ซอย 2 และซอย 3) หมูที่ 7

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

ตามแบบที่
อบต. กําหนด

-

-

-

-

150,000

ปญหาของ ไมเกิดน้ําทวมขัง
ปชช.ไดรับ และเนาเสีย
การชวยเหลือ

กองชาง

89 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ขางถนนใหญ หมูที่ 7

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน

ตามประมาณการ
กองชาง

-

-

-

300,000

ปญหาของ ไมเกิดน้ําทวมขัง
ปชช.ไดรับ และเนาเสีย
การชวยเหลือ

กองชาง

๙๐ โครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล. เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ
หมูที่ 7 (รูปตัวยู)
เกษตร

ยาว 400 ม.
หรือตามแบบที่
กําหนด

-

-

๙๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ ๘ (แบบตัวยูฝาปดขาง
ถนนดํา)

กวาง ๐.40 ม.
ลึก ๐.40 ม.
ยาว 120 ม.

85 โครงการวางทอ คสล.
(เหมืองงก) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคอยางเพียงพอ

86 โครงการตอเติมอาคารเอนก
ประสงคหมูบาน หมูที่ 7

เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมความ
เหมาะสมเพื่ออาคารมีความ
แข็มแรงและความมั่นคงถาวร

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

หรือตามแบบ อบต.

-

300,000

-

480,000

-

2565
450,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

2561
-

-

-

การเกษตร

มีน้ําใชเพื่อการเกษตรกรรมอยางทั่วถึง

กองชาง

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

ประชาชน
พึงพอใจ

หนา 75

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ยาว ๒๐๐ ม.

2561
-

2562
800,000

งบประมาณ
2563
2564
-

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

๙๒ โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งพัง
หมูที่ 8 (แมน้ําวัง)

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

๙๓ โครงการตอเติมอาคาร
อเนกประสงคประจําหมูบาน
หมูที่ 8

เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ชุมชน

กวาง 12 ม.
ยาว 24 ม.

-

500,000

-

-

-

ชาวบานมี มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ความพึงพอ สาธารณะของหมูบาน
ใจในสถานที

กองชาง

๙๔ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
หมูที่ 8

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

กวาง 1.50 ม.
ยาว 10 ม.

-

250,000

-

-

-

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กองชาง

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

การเกษตร

95 โครงการขุดลอกหนาฝายและซอม เพื่อใหประชากรมีน้ําใชทาง
แซมหนาฝายทุงหา หมูที่ 8
การเกษตร จํานวน 200 ไร

ยาว 300 ม.

96 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แบบปม) หมูที่ 8

เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใช
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง

ขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 ม.
จํานวน 2 บอ

๙๗ โครงการเทลานกีฬาหมูบาน
พรอมระบบไฟฟา หมูที่ 8
(สนามกีฬาฟุตซอลพรอมตาขาย)

เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ
ใหกับประชาชน

กวาง 20 ม.
ยาว 40 ม.
พรอมระบบไฟฟา

450,000

๙๘ โครงการเจาะบอบาดาลพรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมอรส
หมูที่ 9

เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ในฤดูแลง

ขนาด 6 นิ้ว ลึก
80 ม.จํานวน 1 บอ

350,000

หรือตามแบบ อบต.

-

-

250,000

-

-

ปญหาของ ปะชาชนไดมีน้ําใชจาก
ปชช.ไดรับ การเกษตรกร
การชวยเหลือ

กองชาง

-

320,000

-

-

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงในอนาคต
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

-

ชาวบานมี มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ความพึงพอ และสรางสุขภาพ
ใจในสถานที

กองชาง

-

-

-

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงในอนาคต
การชวยเหลือ

กองชาง

หรือตามแบบ อบต.

หรือตามแบบ อบต.

หนา 76

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๙๙ โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หมูที่ 9 (เหมืองกลาง)

เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา
และเพื่อการเกษตรกรรม

๑๐๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 9 (เหนือโรงเรียน)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กวาง 10 ม.

หรือตามแบบ อบต.

กวาง ๐.๕0 ม.
ลึก ๐.๕0 ม.
ยาว ๓๐๐ ม.

2561
-

-

2562
300,000

งบประมาณ
2563
2564
-

2565
-

เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใช
ทางการเกษตรอยางทั่วถึง

บอเล็ก จํานวน 30 บอ
บอละ 5,000 บาท

102 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ขางโรงเรียนทุงฮี หมูที่ 9

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม.
ยาว 50 ม.

-

750,000

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

-

150,000

-

-

ปญหาของ เกษตรกรไดมีน้ําใชแก
ปชช.ไดรับ ปญหาภัยแลงในอนาคต
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

กวาง 1.50 ม.
ยาว 10 ม.

-

-

-

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กองชาง

หรือตามแบบ อบต.

125,000

-

หรือตามแบบ อบต.

103 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
หมูที่ 9 จุดที่ 1 (ซอยขึ้น
บานนายปรีชา ศรีวิชัย)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-

หรือตามแบบ อบต.

101 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
หมูที่ 9 เพื่อการเกษตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

-

250,000

หรือตามแบบ อบต.

การเกษตร

104 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
หมูที่ 9 จุดที่ 2 (ซอยขึ้น
หวยพระเจา)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

กวาง 1.50 ม.
ยาว 10 ม.

-

-

-

250,000

-

หรือตามแบบ อบต.

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กองชาง

การเกษตร

๑๐๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. หมูที่ 9 (ซอย 3 ถึง
ซอย 5)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม.
ยาว 300 ม.

หรือตามแบบ อบต.

-

750,000
.

-

.

-

.

-

ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
. ปชช.ไดรับ น้ําทวม
การชวยเหลือ

กองชาง

หนา 77

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ตามประมาณการ

๑๐๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 9 (ทุกซอยในหมูบาน)

เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวกปองกัน
ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน

107 โครงการตอเติมดาดลําเหมือง
แมเย็น หมูที่ 9

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชในการ
เกษตรอยางทั่วถึง

ลึก 1 เมตร
ยาว 150 เมตร
หรือตามแบบ อบต.

108 โครงการกอสรางพนังกันน้ํา
หมูที่ 9 (จากโรงเรียนไปวัดทุงฮี)

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

สูง 1.50 ม.
ยาว 150 ม.
หรือตามแบบ อบต.

109 โครงการกอสรางทอ
เพื่อปรับปรุงลําน้ําเหมือง
หลอดเหลี่ยม (ลําเหมืองแมเย็น คอนกรีตใหกวางขึ้น และ
จํานวน 2 จุด) หมูที่ 9
รองรับน้ําในชวงฤดูฝน
รวม

109 โครงการ

กวาง 1.50 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
ยาว 4 เมตร
หรือตามแบบ อบต.

2561
-

2562
-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
500,000
-

200,000

.

-

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัด
KPI
ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา
. ปชช.ไดรับ น้าํ ทวม
การชวยเหลือ

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

600,000

-

ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง
ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย
การชวยเหลือ

กองชาง

-

-

250,000

-

ปญหาของ สามารถรองรับ
ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ
การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กองชาง

การเกษตร
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

7,385,000

21,165,000

8,460,000

8,650,000

หนา 78
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา 4. การขยายเขตไฟฟาและแสงสวาง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
๑ ติดตั้ง/ซอมแซมไฟกิ่งทุกหมูบาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทุกหมูบานในพื้นที่
และขยายเขตไฟกิ่งทุกหมูบาน ทรัพยสิน พรอมทั้งขยายไฟ
ฟาเขาพื้นที่การเกษตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
200,000
200,000
200,000

2 ขยายเขตไฟฟาทุกหมูบาน
ในตําบลวังทรายคํา

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา
อยางทั่วถึง

ทุกหมูบานในพื้นที่

-

-

350,000

๓ โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 1
(โรงเรียนถึงวัด)

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟาใน
หมูบาน

ตามประมาณการ
กองชาง

-

-

150,000

-

-

๔ โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 2
ภายในหมูบาน

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟาใน
หมูบาน

ตามประมาณการ
กองชาง

-

-

150,000

-

-

๕ โครงการขยายหมอแปลงไฟฟา
หมูที่ 2 (จาก 1 เฟตเปน
3 เฟต)

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟาใน
หมูบาน

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

600,000

-

-

6 โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อเปนการขยายไฟฟาบน
เสนทางสาธารณะ และเปน
การปองกันความปลอดภัย
ในการสัญจร

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

ทางเขาหมูบาน หมูที่ 2

-

350,000

ตัวชี้วัด
2565
KPI
200,000 รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
350,000 รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง

150,000

-

รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 1

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 1

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง
ลําดับ 2

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง
อันดับ 3

หนา 79
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ตามประมาณการของ
กองชาง

2561
-

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
150,000
-

2565
-

7 โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 3
ภายในหมูบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

8 โครงการขยายไฟฟา หมูที่ 3
(เพื่อการเกษตร)

เพื่อใหเกษตรกรไดใชไฟฟาในการ ตามประมาณการของ
เกษตร
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

100,000

-

-

9 โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 4
ภายในหมูบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตามประมาณการของ
กองชาง

-

-

150,000

-

-

10 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 4 เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ภายในหมูบาน
ชุมชน

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

150,000

-

-

11 โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 5
ภายในหมูบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตามประมาณการของ
กองชาง

-

-

150,000

-

-

12 โครงการขยายเขตไฟฟาถึง

เพื่อเปนการขยายไฟฟาบน
เสนทางสาธารณะ และเปน
การปองกันความปลอดภัย
ในการสัญจร
เพื่อเปนการขยายไฟฟาบน
เสนทางสาธารณะ และเปน
การปองกันความปลอดภัย
ในการสัญจร

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

200,000

-

-

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

200,000

-

-

บานปงวัง หมูที่ 5

13 โครงการขยายเขตไฟฟาถึง

บานตนฮาง หมูที่ 5

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 1

เกษตรกรมีไฟฟาใชใน
การเกษตร

กองชาง
ลําดับ 2

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 1

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 1

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิมมากขึ้น

กองชาง
อันดับ 2

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิมมากขึ้น

กองชาง

หนา 80
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ตามประมาณการของ
กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
200,000

2561
-

2562
-

ตามประมาณการของ
กองชาง

-

-

150,000

-

16 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 7 เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ภายในหมูบาน
ชุมชน

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

150,000

-

17 โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 7
ภายในหมูบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตามประมาณการของ
กองชาง

-

-

150,000

-

18 โครงการกอสรางพลังงาน
แสงอาทิตย หมูที่ 7

เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ชุมชน

ตามประมาณการของ
กองชาง

-

-

19 โครงการขยายเขตไฟฟา
(ซอย 7 ซอย 1 ซอย 6)
หมูที่ 7

เพื่อเปนการขยายไฟฟาบน
เสนทางสาธารณะ และเปน
การปองกันความปลอดภัย
ในการสัญจร
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

ตามประมาณการของ
กองชาง

-

14 โครงการขยายเขตไฟกิ่ง

ถึงบานตนฮาง หมูที่ 5

15 โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 6
ภายในหมูบาน

20 โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 8

เพื่อเปนการขยายไฟกิ่งบน
เสนทางสาธารณะ และเปน
การปองกันความปลอดภัย
ในการสัญจร
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

150,000

-

150,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
100,000 รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
อันดับ 3

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 1

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง
ลําดับ 1

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 2

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง
อันดับ 3

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 1

หนา 81
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

21 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 9 เพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
ภายในหมูบาน
ชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

2561
-

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
150,000
-

22 โครงการขยายไฟกิ่ง หมูที่ 9

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตามประมาณการของ
กองชาง

-

-

150,000

-

๒๓ โครงการขยายหมอแปลงไฟฟา
หมูที่ 9 (จาก 1 เฟตเปน
3 เฟต)

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟาใน
หมูบาน

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

600,000

-

๒๔ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอแจหม

โครงการขยายเขตไฟฟาใน
พื้นที่ตําบลวังทรายคํา

ตามประมาณการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

-

200,000

200,000

200,000

-

550,000

4,250,000

1,100,000

รวม 24 โครงการ

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
รอยละ 80
ของ ปชช.
มีไฟฟา
สองสวาง
200,000 ทุกหลังคา
เรือนมี
ไฟฟาใช
850,000

2565
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
ลําดับ 1

เสนทางสัญจรไปมา
มีแสงสวางและปลอด
ภัยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง
ลําดับ 2

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง
ลําดับ 3

ประชาชนไดมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือน

กองชาง
หนวยงาน
ที่เกียวของ

หนา 82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการพัฒนา 1. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตโครงการ) 2561
2562
2563
2564
2565
KPI
1 โครงการรณรงคไมเผา
เพื่อการปองกันและเฝา
ทุกหมูบาน
10,000
10,000
10,000
10,000 ประชาชน ปญหาหมอกควันและ
ในชุมชน
ระวังปญหาหมอกควันในพื้นที่
เขารวม ไฟปาลดลง
โครงการ
๒ โครงการรณรงคการอนุรักษ
เพื่อใหประชาชนมีการอนุรักษ
ทุกหมูบาน
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
15,000
15,000 ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
ทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา
ปาไมและแหลงน้ํา
เขารวม ปกปอง ดูแลรักษา
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
3 โครงการรณรงคปองกันและ
เพื่อการปองกันและเฝาระวัง
ทุกหมูบาน
60,000
60,000
60,000
60,000 ประชาชน ปญหาหมอกควันและ
เขารวม ไฟปาลดลง
แกไขปญหาหมอกควันและ
เกิดไฟปาในพื้นที่
ไฟปา
โครงการ

แบบ ผ.02

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะภายใน
ครัวเรือน

ทุกหมูบาน

-

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชน ปญหาขยะลดลง
เขารวม
โครงการ

สํานักปลัด

5 โครงการบวชปาในชุมชน
ทุกหมูบาน

เพื่อสรางจิตสํานึกในการหวงแหน
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ดวยกลไกชุมชน

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

สํานักปลัด

-

120,000

120,000

120,000

120,000

ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
เขารวม ปกปอง ดูแลรักษา
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน

รวม 5 โครงการ

หนา 83

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการพัฒนา 2. การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562
1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จ
ทุกหมูบาน
100,000
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระเทพฯและเปนการขับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เคลื่อนโครงการดังกลาว

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
100,000 100,000

2565
100,000

๒ โครงการปลูกหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อปองกันการพังทลายของ
หนาดิน

ทุกหมูบาน

-

15,000

15,000

15,000

15,000

๓ โครงการปลูกปาชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
อนุรักษทรัพยากรปาไม

ทุกหมูบาน

-

15,000

15,000

15,000

15,000

๔ โครงการรักน้ํา รักปา รักษา
แผนดิน

เพื่อใหประชาชนมีการอนุรักษ
ปาไมและแหลงน้ํา

ทุกหมูบาน

-

35,000

35,000

35,000

35,000

๕ โครงการภูมิใจภักดิ์ รักษพื้นที่
สีเขียว

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นในตําบล

ทุกหมูบาน

-

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๖ โครงการกําหนดแนวเขตปา
/หมูบานตําบล

เพื่อกําหนดแนวเขตที่ชัดเจน

ทุกหมูบาน

-

5,000

5,000

5,000

5,000

7 โครงการคืนพื้นที่ปาสงวนทั้ง
ในและนอกพื้นที่

เพื่อสรางการมีสวนรวมทุกภาค
สวนใหบูรณาการปกปองดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคง
ตลอดไป

ทุกหมูบาน

-

5,000

5,000

5,000

5,000

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชน
เขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดตระหนัก
และเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ

รอยละ 20 ทุกภาคสวนบูรณาการ
ของปาไม ปกปอง ดูแลรักษา
ไดรับการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
รอยละ 20 ทุกภาคสวนบูรณาการ
ของปาไม ปกปอง ดูแลรักษา
ไดรับการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
เขารวม ปกปอง ดูแลรักษา
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
รอยละ 20 ทุกภาคสวนบูรณาการ
ของปาไม ปกปอง ดูแลรักษา
ไดรับการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
รอยละ 20 ทุกภาคสวนบูรณาการ
ของปาไม ปกปอง ดูแลรักษา
ไดรับการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
รอยละ 20 ทุกภาคสวนบูรณาการ
ของปาไม ปกปอง ดูแลรักษา
ไดรับการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนา 84

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ทุกหมูบาน
-

2562
5,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
5,000
5,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
5,000 รอยละ 20 ทุกภาคสวนบูรณาการ
ของปาไม ปกปอง ดูแลรักษา
ไดรับการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
25,000 รอยละ 20 ทุกภาคสวนบูรณาการ
ของปาไม ปกปอง ดูแลรักษา
ไดรับการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
10,000 ประชาชน พัฒนาชุมชนใหมีความ
เขารวม เปนระเบียบเรียบรอย
โครงการ สรางสุขภาวะที่ดี

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

๘ โครงการความรวมมือระหวาง
อบต.และปาไมในการรักษาปา

เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใน
การดูแลรักษาปา

9 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา

เพื่อการปองกันและเฝาระวังการ
เกิดไฟปาในพื้นที่

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในหมูบาน

เพื่อสรางการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน และลดมลพิษ
ทางอากาศ

ทุกหมูบาน

-

10,000

10,000

10,000

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ รร.
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก

เพื่อสรางการมีสวนรวมใน
การพัฒนาแหลงเรียนรูใหกับ
สถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน อบต.
วังทรายคํา 1 ปาสัก

-

-

15,000

-

15,000

ประชาชน
เขารวม
โครงการ

พัฒนาเปนแหลง
เรียนรูใหกับสถานศึกษา

กองชาง

12 โครงการดูแลรักษาอางเก็บน้ํา
แมแสด

เพื่อเปนการฟนฟูสภาพแหลง
ทองเที่ยวใหเปนจุดดึงดูดทองถิ่น

อางเก็บน้ําแมแสด

-

-

100,000

-

100,000

ประชาชน

พัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวในอนาคตได

กองชาง

๑๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
อางเก็บน้ําหวยแมแสด

เพื่อปรับภูมิทัศนใหมีความสวย
งามและพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว

อางเก็บน้ําแมแสด

-

-

50,000

-

50,000

ประชาชน
เขารวม
โครงการ

พัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวในอนาคตได

กองชาง

๑๔ โครงการแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษพันธุปลาน้ําจืด อบต.
รวมกับศูนยวิจัย และ
พัฒนาประมง

เพื่อพื้นฟูแหลงทองเที่ยวใน
เขตตําบลวังทรายคํา และเปน
การอนุรักษพันธุปลาน้ําจืด

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

เขารวม
โครงการ

ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
มีสวนรวมกับ ปกปอง ดูแลรักษา
ชุมชนเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน

สํานักปลัด

กองชาง

สํานักปลัด

หนา 85

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ทุกหมูบาน
-

2562
25,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
25,000
25,000

2565
25,000

๑๕ โครงการคลองสวย น้ําใส

เพื่อใหประชาชนมีการอนุรักษ
แหลงน้ํา

16 โครงการไถกลบตอซังฟางขาว
ในเขตตําบลวังทรายคํารวมกับ
เกษตรจังหวัดลําปาง

เพื่อลดตนทุนการผลิตจากการใช
ปุยเคมีในการกําจัดโรคแมลง
และวัชพืช

เขตตําบลวังทรายคํา

-

25,000

25,000

25,000

25,000

๑๗ โครงการบริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่

เพื่อความสะอาดเรียบรอยและ
กําจัดขยะอยางถูกวิธี

ทุกหมูบาน

-

250,000

250,000

250,000

250,000

18 โครงการธนาคารขยะภายใน
หมูบาน

เพื่อความสะอาดเรียบรอยและ
กําจัดขยะอยางถูกวิธี

ทุกหมูบาน

-

90,000

90,000

90,000

90,000

19 โครงการคัดแยกขยะ

เพื่อความสะอาดเรียบรอยและ
กําจัดขยะอยางถูกวิธี

ทุกหมูบาน

-

90,000

90,000

90,000

90,000

20 โครงการสนับสนุนการแกไขปญหา เพื่อดําเนินกิจกรรมในการแกไข
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ปญหาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

เขตพื้นที่ไดรับปญหา
ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา

-

50,000

50,000

50,000

50,000

21 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การปองกันไฟปาและหมอก
ควัน อําเภอวังเหนือ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
วังเหนือ

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

805,000

907,000

805,000

907,000

รวม 21 โครงการ

เพื่อปองกันการเกิดไฟปาและ
หมอกควัน

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชน
เขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ทุกภาคสวนบูรณาการ
ปกปอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
มีสวนรวมกับ ปกปอง ดูแลรักษา
ชุมชนเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
เขารวม ปกปอง ดูแลรักษา
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
เขารวม ปกปอง ดูแลรักษา
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
เขารวม ปกปอง ดูแลรักษา
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
ประชาชน ทุกภาคสวนบูรณาการ
เขารวม ปกปอง ดูแลรักษา
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน
ปริมาณหมอก ปญหาหมอกควันและไฟปา
ควันลดลง ในพื้นลดลง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานการพัฒนา 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
2565
KPI
๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรางสวัสดิการทางสังคมให
ผูติดเชื้อ และผูดอย
30,000
30,000
30,000
30,000 ไดรับการ ผูที่มีฐานะยากจน ผูพิการ
ผูติดเชื่อ/ผูดอยโอกาสครอบ กับผูมีฐานะยากจน ผูติดเชื่อ
โอกาส ในตําบล
สงเคราะห ผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิ
ครัวผูมีรายไดนอยผูไรที่พึ่ง
ผูดอยโอกาส
ครบทุกคน การเทาเทียมกัน
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรางสวัสดิการทางสังคมให
ผูสูงอายุ, ผูพิการ,
30,000
30,000
30,000
30,000 ไดรับการ ผูที่มีฐานะยากจน ผูพิการ
คนชรา ผูพิการ ครอบครัว
กับผูมีฐานะยากจน ผูชรา ผูพิการ ในตําบล
สงเคราะห ผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิ
ผูมีรายไดนอย
ครบทุกคน การเทาเทียมกัน
๓ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเงินสงเคราะหใหผูสูงอายุ ผูสูงอายุตั้งแตอายุ 60
7,000,000 7,500,000 8,000,000
8,500,000 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุทุกคนไดรับเงิน
มีรายไดในการเลี้ยงชีพ
ป ขึ้นไปในตําบล
ไดรับสวัสดิ สงเคราะหครบทุกคน
การทุกคน
๔ เบี้ยยังชีพผูพิการ
เพื่อจายเงินสงเคราะหใหผูพิการ ผูพิการทุกคนในพื้นที่
๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐ ผูพิการ ผูพิการไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ใหมีรายไดในการดํารงชีพ
ตําบล
ไดรับสวัสดิ ครบทุกคน
การทุกคน
๕ เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ
เพื่อจายเงินสงเคราะหชวยเหลือ ผูติดเชื้อและผูได
150,000
150,000
150,000
150,000 ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดสไดรับเงินเบี้ย
และผูไดรับผลกระทบ
ผูปวยเอดสใหมีคุณภาพชีวิต
รับผลกระทบทุกคน
ไดรับสวัสดิ ยังชีพครบทุกคน
ที่ดีขึ้น
การทุกคน
๖ โครงการสมทบกองทุน
สรางหลักประกันความมั่นคงของ กองทุนออมบุญ
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐ สามารถนํา กองทุนออมบุญวันละบาท
สวัสดิการชุมชน (ออมบุญ
ชุมชนฐานรากและเสริมสราง
วันละบาท
มาใชใหเกิด ตําบลวังทรายคําไดรับการ
วันละบาท)
ความเขมแข็งของชุมชน
ประโยชน สงเสริมและสนับสนุน
๗ โครงการสงเสริมและ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ชมรมคนพิการ
50,000
50,000
50,000
50,000 คนพิการมี ชมรมคนพิการมีศักยภาพ
สนับสนุนการดําเนินงาน
การดําเนินงานของคนพิการ
สวนรวมทาง ในการดําเนินงาน และ
ชมรมคนพิการตําบล
ใหเกิดประสิทธิภาพ
สังคมเพิ่มขึ้น คนพิการมีสิทธิทางสังคม
วังทรายคํา
เพิ่มมากขึ้นง

แบบ ผ.02

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
200,000
200,000
200,000

8 โครงการจัดตั้งโรงเรียน
และการดําเนินงานสําหรับ
ผูสูงอายุ
๙ อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วังเหนือ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
กิ่งกาชาด

อําเภอวังเหนือ

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐ อุดหนุนงานกาชาดและฤดู
หนาวจังหวัดลําปาง

เพื่อสงเสริมงานกิจกรรมของ
จังหวัดลําปาง

งานกาชาดจังหวัด
ลําปาง

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

8,780,000

9,380,000

9,980,000

รวม 10 โครงการ

เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
ผูสูงอายุเขตตําบล
วังทรายคํา

ตัวชี้วัด
2565
KPI
200,000 ผูสูงอายุ
มีสวนรวมกับ
ชุมชนเพิ่มขึ้น
๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรม
๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรม
10,580,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูสูงอายุไดมีสวนรวมใน
ชุมชนและไมถูกทอดทิ้ง
ชวยเหลือผูประสบภัย
ตางๆ
ประชาชนเขารวมกิจกรรม
อันดีงามของจังหวัด
ลําปาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หนา 88

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานการพัฒนา 2. การศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตโครงการ) 2561
2562
2563
2564
๑ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่ เด็กนักเรียนทุกคน
650,000
650,000
650,000
โรงเรียนและศูนยพัฒนา
ครบถวนสมบูรณ แข็งแรง
ไดรับอาหารเสริม (นม)
เด็กเล็ก (๔ โรงเรียน,๔ ศพด.)
ครบทุกคน

ตัวขี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
650,000 รอยละของนักเรียน เด็กไดรับสารอาหารที่ครบ
ที่ไดอาหารเสริม ถวน มีสุขภาพที่สมบูรณ
ครบทุกคน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

๒ สนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่
โรงเรียน อบต.วังทรายคํา ๑ ครบถวนสมบูรณ แข็งแรง
บานปาสัก

เด็กนักเรียนทุกคน
ไดรับอาหารกลางวัน
ครบทุกคน

-

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียน เด็กไดรับสารอาหารที่ครบ
ที่ไดอาหารเสริม ถวน มีสุขภาพที่สมบูรณ
ครบทุกคน

กองการศึกษา

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่
ครบถวนสมบูรณ แข็งแรง

เด็กนักเรียนทุกคน
ไดรับอาหารกลางวัน
ครบทุกคน

-

400,000

400,000

400,000

400,000 รอยละของนักเรียน เด็กไดรับสารอาหารที่ครบ
ที่ไดอาหารเสริม ถวน มีสุขภาพที่สมบูรณ
ครบทุกคน

กองการศึกษา

๔ จางเหมาบริการรถรับสงเด็ก เพื่อลดภาระคาใชจายของผู
ร.รอบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก ปกครองเด็ก
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียน
ร.รอบต.วังทรายคํา
1 ปาสัก และ ศพด.

-

180,000

180,000

180,000

180,000 รอยละของนักเรียน แบงเบาภาระของผู
ไดรับโอกาส
ปกครอง
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

5 โครงการมหากรรมการ
ศึกษาทองถิ่นภาคเหนือ

เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมศักยภาพมีพัฒนาการ
เปนไปตามวัยและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
6 คาใชจายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
ใหไดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

40,000

40,000

40,000

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

45,000

45,000

45,000

๗ โครงการการรณรงค
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

25,000

เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดาน
สารเสพติดในโรงเรียน

40,000

จํานวนครูและ
นักเรียนเขารวม
โครงการ

เด็กปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมศักยภาพมีพัฒนา
การเปนไปตามวัยและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
45,000 รอยละของนักเรียน มีแหลงเรียนรูของนักเรียน
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

25,000

กองการศึกษา

นักเรียนสามารถ เด็กนักเรียนหางไกล
หางไกลยาเสพติด จากสารเสพติด
มากขึ้น

กองการศึกษา

หนา 89

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๘ คาใชจายในการพัฒนาและ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ใหไดมาตรฐาน
อบต.วังทรายคํา 1 บานปาสัก

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

2561
-

2562
120,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
120,000
120,000

มีแหลงเรียนรู
เพิ่มขึ้น

มีแหลงเรียนรูของนักเรียน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

มีแหลงเรียนรูของนักเรียน

กองการศึกษา

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
อาเซียน
25,000 รอยละของนักเรียน พัฒนาการเรียนการสอน
ไดรับโอกาส
อยางตอเนื่อง
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

2565
120,000

ตัวขี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๙ คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูโรงเรียน อบต.
วังทรายคํา 1 บานปาสัก

เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
นักเรียน

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

52,000

52,000

52,000

52,000

มีแหลงเรียนรู
เพิ่มขึ้น

10 สถานศึกษาเตรียมความ
. พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน รร.อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก
11 คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อใหนักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนมี
ความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาเรียนการสอนใหได
มาตรฐาน

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

-

80,000

80,000

80,000

80,000

มีแหลงเรียนรู
เพิ่มขึ้น

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

25,000

25,000

25,000

๑๒ คาใชจายในการพัฒนาครู
ของ รร. อบต.วังทรายคํา
1 ปาสัก

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

9,000

9,000

9,000

9,000 รอยละของนักเรียน ผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนา
ไดรับโอกาส
อยางตอเนื่อง
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

๑๓ คาใชจายในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-

8,500

8,500

8,500

8,500 รอยละของนักเรียน ผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนา
ไดรับโอกาส
อยางตอเนื่อง
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

๑๔ จางเหมาครูอัตราจาง
รร. อบต.วังทรายคํา 1
บานปาสัก

เพื่อใหโรงเรียนมีครูสอนครบ
ชั้นเรียนและสามารถพัฒนาผู
เรียนไดตามมาตรฐานการ
ศึกษาปฐมวัย

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

84,000

84,000

84,000

84,000 รอยละของนักเรียน โรงเรียนมีครูสอนครบชั้น
ไดรับโอกาส
เรียนและผูเรียนไดรับการ
ทางการศึกษา พัฒนาตามมาตรฐานการ
ศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หนา 90

ที่

โครงการ

๑๕ โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เพื่อสงเสริมพัฒนาการการเรียน ทุกโรงเรียน และทุก
รูของเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2561
-

2562
๖๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

2565
๖๐,๐๐๐

ตัวขี้วัด
เด็กนักเรียน
เขารวมโครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เด็กไดรับความรูและมีพัฒ
นาการอยางตอเนื่อง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

๑๖ โครงการศึกษาเพื่อตอตาน
การใชสารเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E)

เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานสาร ทุกโรงเรียนในพื้นที่
เสพติดในโรงเรียน

-

30,000

30,000

30,000

30,000

นักเรียนสามารถ เด็กนักเรียนหางไกลจาก
หางไกลยาเสพติด สารเสพติด
มากขึ้น

กองการศึกษา

๑๗ โครงการอบรมผูปกครอง
เด็กกอนวัยเรียนในพื้นที่

เพื่อสรางความเขาใจตอผูปก
ครองเด็กกอนวัยเรียน

จํานวน ๑ ครั้ง

-

15,000

15,000

15,000

15,000

ผูปกครอง
เขารวมโครงการ

ผูปกครองมีความเขาใจใน
ประเมินพัฒนาการ
ของเด็กฯ

กองการศึกษา

๑๘ โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมิน

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ประเมินมาตรฐาน

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

20,000

20,000

20,000

20,000

มีคุณภาพภาย
ในสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น

มีความพรอมในดาน
คุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา

๑๙ โครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริหารสถานคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน อบต.
วังทรายคํา 1 บานปาสัก
๒๐ โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนรร. อบต.
วังทรายคํา 1 บานปาสัก

เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน โรงเรียน อบต.
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก

-

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

มีวัสดุการศึกษา
ไดมาตราฐาน

ไดรับอุปกรณการศึกษา
อยางเพียงพอ

กองการศึกษา

เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

12,000

12,000

12,000

12,000 รอยละของนักเรียน นักเรียนไดรับการพัฒนา
ไดรับโอกาส
อยางตอเนื่อง
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

๒๑ โครงการวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
รร. อบต.วังทรายคํา 1
สงเสริมศักยภาพใหมี
ปาสัก
พัฒนาเปนไปตามวัยและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

10,000

10,000

10,000

10,000 รอยละของนักเรียน เด็กปฐมวัยไดรับการ
ไดรับโอกาส
สงเสริมศักยภาพเปนไป
ทางการศึกษา ตามวัย และตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

กองการศึกษา

หนา 91

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
22 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนการสนับสนุนคาใชจาย รร. อบต.วังทรายคํา
การบริหารสถานศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
1 บานปาสัก
(คาเครื่องแบบนักเรียน)
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2561
-

2562
8,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
8,000
8,000

ตัวขี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
8,000 รอยละของนักเรียน เด็กปฐมวัยไดรับการ
ไดรับโอกาส
สงเสริมศักยภาพมีพัฒนา
ทางการศึกษา การเปนไปตามวัยและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
6,000 รอยละของนักเรียน เด็กปฐมวัยไดรับการ
ไดรับโอกาส
สงเสริมศักยภาพมีพัฒนา
ทางการศึกษา การเปนไปตามวัยและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5,200 รอยละของนักเรียน เด็กปฐมวัยไดรับการ
ไดรับโอกาส
สงเสริมศักยภาพมีพัฒนา
ทางการศึกษา การเปนไปตามวัยและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
20,000 รอยละของนักเรียน มีสภาพแวดลอมที่เหมาะ
ไดรับโอกาส
สมกับการเรียนการสอน
ทางการศึกษา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

200,000 รอยละของนักเรียน มีสภาพแวดลอมที่เหมาะ
ไดรับโอกาส
สมกับการเรียนการสอน
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

๒๓ โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนการสนับสนุนคาใชจาย รร. อบต.วังทรายคํา
การบริหารสถานศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
1 บานปาสัก
(คาอุปกรณการเรียน)
จบการศึกษาขันพืนฐาน

-

6,000

6,000

6,000

24 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนการสนับสนุนคาใชจาย รร. อบต.วังทรายคํา
การบริหารสถานศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
1 บานปาสัก
(คาหนังสือเรียน)
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

5,200

5,200

5,200

25 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและ
และภูมิทัศนในโรงเรียน
ภูมิทัศนโรงเรียน

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

20,000

20,000

20,000

26 โครงการพัฒนาหองปฎิบัติการ เพื่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพ
เพื่อการเรียนการสอน
มาตรฐานทางการศึกษา

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

200,000

200,000

200,000

27 โครงการดําเนินงานระบบ
สารสนเทศของ รร. อบต.
วังทรายคํา 1 บานปาสัก

รร. อบต.วังทรายคํา
1 บานปาสัก

-

29,600

29,600

29,600

29,600 รอยละของนักเรียน มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ไดรับโอกาส
ศึกษา
ทางการศึกษา

-

15,000

15,000

15,000

15,000

เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางสาร
สนเทศเพื่อการศึกษา

28 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน)
ตําบลวังทรายคํา ตามหนัง
สือ มท 0816.2/ว 3274
ลว. 19 มิ.ย. 61 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ

ในเขตตําบลทุกแหง

รอยละของ
นักเรียน
ไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษา

มีความพรอม
ในดานคุณภาพ
การศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หนา 92

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

29 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เด็กเล็ก (คาอุปกรณการเรียน) ตําบลวังทรายคํา ตามหนัง
สือ มท 0816.2/ว 3274
ลว. 19 มิ.ย. 61 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ
30 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เด็กเล็ก (คาเครื่องแบบ
ตําบลวังทรายคํา ตามหนัง
นักเรียน)
สือ มท 0816.2/ว 3274
ลว. 19 มิ.ย. 61 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ
31 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เด็กเล็ก (คากิจกรรมพัฒนา ตําบลวังทรายคํา ตามหนัง
คุณภาพผูเรียน)
สือ มท 0816.2/ว 3274
ลว. 19 มิ.ย. 61 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ
32 โครงการสงเสริมศักยภาพ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หรือนักเรียนยากจน หรือดอย และโรงเรียน อบต.ปาสัก 1
โอกาส
๓๓ อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
จัดการเรียนการสอนของ ศพด.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว ตําบลวังทรายคํา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลทุกแหง

2561
-

2562
15,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
15,000
15,000

2565
15,000

ตัวขี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รอยละของ
นักเรียน
ไดรับ
โอกาสทาง

มีความพรอม
ในดานคุณภาพ
การศึกษา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลทุกแหง

-

25,000

25,000

25,000

25,000

รอยละของ
นักเรียน
ไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษา

มีความพรอม
ในดานคุณภาพ
การศึกษา

กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลทุกแหง

-

35,000

35,000

35,000

35,000

รอยละของ
นักเรียน
ไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษา

มีความพรอม
ในดานคุณภาพ
การศึกษา

กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และ รร.อบต.ปาสัก 1

-

150,000

150,000

150,000

150,000

มีความพรอม
ในดานคุณภาพ
การศึกษา

กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลทุกแหง

-

110,000

110,000

110,000

110,000

รอยละของ
นักเรียน
ไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษา
รอยละของ
นักเรียน
ไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษา

มีความพรอม
ในดานคุณภาพ
การศึกษา

กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
โรงเรียนบานทุงฮี

2561
-

2562
72,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
72,000
72,000

๓๔ อุดหนุนโรงเรียนบานทุงฮี
โครงการ (จัดจางครูพิเศษ)

เพื่อสนับสนุนบุคลากรใหกับ
โรงเรียนบานทุงฮี

๓๕ อุดหนุนโรงเรียนบานกอ
โครงการจางครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

เพื่อสนับสนุนบุคลากรใหกับ
โรงเรียนบานกอ

โรงเรียนบานกอ

-

72,000

72,000

72,000

๓๖ อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคํา
วิทยาโครงการจางครูพิเศษ

เพื่อสนับสนุนบุคลากรใหกับ
โรงเรียนวังทรายคําวิทยา

โรงเรียนวังทรายคํา
วิทยา

-

72,000

72,000

๓๗ อุดหนุนศูนยการเรียนชุมชน เพื่อสงเสริมการเรียนรูตาม
ตําบลวังทรายคํา (กศน.)
อัธยาศัย

กศน. ตําบลวังทรายคํา

-

๒๐,๐๐๐

38 อุดหนุนสนับสนุนอาหาร
เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่
กลางวันโรงเรียน ในเขตอบต. ครบถวนสมบูรณ แข็งแรง
(บานกอ,ทุงฮี,ปงวัง)

เด็กนักเรียนทุกคน
ไดรับอาหารกลางวัน
ครบทุกคน

-

39 อุดหนุนโครงการจัดการแขง
ขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุม
เครื่องขายโรงเรียนวังใต
วังทรายคํา
40 อุดหนุนโครงการคายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน
ไดมีสุขภาพแข็งแรงดาน
รางกายและจิตใจ

เด็กนักเรียนทุกคน
กลุมเครือขายโรงเรียน
วังใต วังทรายคํา

เพื่อเปนการสงเสริมดาน
คุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนทุกคน
กอนวัยเรียนและประ
ถมศึกษา ขยายโอกาส

2565
72,000

ตัวขี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

นักเรียนได
รับความรู
จากบุคลากร

มีบุคลากรเพียงพอตอ
ความตองการของโรงเรียน

72,000

นักเรียนได
รับความรู
จากบุคลากร

มีบุคลากรเพียงพอตอ
ความตองการของโรงเรียน

กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

72,000

72,000

นักเรียนได
รับความรู
จากบุคลากร

มีบุคลากรเพียงพอ
ตอความตองการของ
โรงเรียน

กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

20,000

นักเรียนได
รับความรู
จากบุคลากร

ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง

กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

นักเรียน
ที่ไดอาหาร
เสริมครบทุกคน

เด็กไดรับสารอาหารที่ครบ
ถวน มีสุขภาพที่สมบูรณ

กองการศึกษา

-

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็กนักเรียนไดมีสุขภาพ
แข็งแรงดานรางกายและ
จิตใจ

กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

-

55,000

55,000

55,000

55,000

จํานวนเด็ก
นักเรียนและ
ครูเขารวม
โครงการ
จํานวนเด็ก
นักเรียนและ
ครูเขารวม
โครงการ

เด็กนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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41 อุดหนุนโครงการสรางภูมิคุม เพื่อดําเนินกิจกรรมดานสังคม
กันทางสังคมใหเด็กและเยาว "โตไปไมโกง" ใหกับเด็กและ
ชน อปท.
เยาวชน
รวม 41 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เด็กนักเรียนและ
เยาวชน

2561
-

-

2562
10,000

3,975,300

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
10,000
10,000

3,975,300

3,975,300

2565
10,000

3,975,300

ตัวขี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชนเขารวม
โครงการ

เด็กนักเรียนและเยาวชน
มีภูมิคุมกันทางสังคมมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานการพัฒนา 3. สงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562
2563
2564
๑ โครงการจัดงานประเพณี
เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
ประชาชนเขารวม
100,000 100,000 100,000
ลอยกระทงและประเพณียี่เปง การมีสวนรวมของประชาชน
ทุกหมูบานในพื้นที่

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
100,000
ประชาชน ประเพณีทองถิ่นไดรับการ
เขารวมโครงการ อนุรักษไว

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

๒ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

ประชาชนเขารวม
ทุกหมูบานในพื้นที่

-

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชน ประเพณีทองถิ่นไดรับการ
เขารวมโครงการ อนุรักษไว

สํานักปลัด

๓ โครงการจัดงานประเพณี
ถวายเทียนเขาพรรษา

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

ทุกวัดในพื้นที่

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชน ประเพณีทองถิ่นไดรับการ
เขารวมโครงการ อนุรักษไว

สํานักปลัด

๔ โครงการจัดงานประเพณี
สลากพัตร

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

ทุกวัดในพื้นที่

-

100,000
.

100,000

100,000

100,000

ประชาชน ประชาชนเขารวมกิจกรรม
เขารวมโครงการ

สํานักปลัด

๕ โครงการประเพณีรัฐพิธีตาง ๆ
วันสําคัญ

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

ตามเทศกาลและวัน
สําคัญตางๆ

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

ประชาชน ประชาชนเขารวมกิจกรรม
เขารวมโครงการ

สํานักปลัด

๖ โครงการคายพุทธบุตร

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของเยาวชน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม
เขารวมโครงการ ในการดําเนินชีวิต

สํานักปลัด

7 โครงการสืบทอดกิจกรรม
พิธีกรรมทางศาสนาพิธีใหเปน
ไปในทางเดียวกัน

เพื่อสงเสริมใหดําเนินศาสนากิจ
พิธีใหเปนไปในทางเดียวกัน

พุทธศาสนิกชน
และนักเรียนในเขต
ตําบลวังทรายคํา
ทุกหมูบานในพื้นที่

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ประชาชน พิธีกรรม/ศาสนากิจเปน
เขารวมโครงการ ไปในทิศทางเดียวกัน

สํานักปลัด

8 โครงการอนุรักษภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ

เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

วัดบานกอ

-

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชน ภาพจิตรกรรมไดรับการ
เห็นความสําคัญ อนุรักษสืบตอไป
สถานที่เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
วัดบานกอ

2561
-

2562
10,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
10,000
10,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
10,000
ประชาชน โบราณสถานและโบราณ
เห็นความสําคัญ วัตถุไดรับการดูแล
สถานที่เพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

๙ โครงการสนับสนุนแหลง
เรียนรูโบราณสถานโบราณ
วัตถุจากภูมิปญญาทองถิ่น
วัดบานกอ
๑๐ โครงการสงเสริมศิลปพื้นบาน
ในทองถิ่น

เพื่ออนุรักษไวซึ่งโบราณสถานและ
โบราณวัตถุของตําบล

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

ทุกหมูบาน

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในตําบลวังทรายคํา

หมูบานที่นํารอง
เปนแหลงทองเที่ยว

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

เปนแหลงเรียนรูในเชิง
อนุรักษวัฒนธรรม

สํานักปลัด

12 โครงการอนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรมของดีบานเรา

เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริม
ฟนฟูวัฒนธรรมของคนในตําบล
วังทรายคํา

หมูบานที่นํารอง
เปนแหลงทองเที่ยว

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ประชาชน เปนแหลงเรียนรูในเชิง
เห็นความสําคัญ อนุรักษวัฒนธรรม
สถานที่เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

13 โครงการสนับสนุนกลุม
ดนตรีพื้นเมือง

เพื่อสงเสริมการละเลนทางดาน
ดนตรีพื้นบานและเปนการสืบ
ทอดดนตรีพื้นบานใหอยูคู
ชาวบาน
เพื่อใหมีสถานที่ในการรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โรงเรียนบานกอ

-

10,000

10,000

10,000

10,000

กลุมดนตรี ดนตรีพื้นเมืองไดรับการ
พื้นบานสืบทอด สืบทอด
อยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

วัดทุงหา

-

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชน มีสถานที่เปนแหลงเรียนรู
เห็นความสําคัญ ของตําบล
สถานที่เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ทุกหมูบาน

-

450

450

450

450

14 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู
วัฒนธรรม

15 โครงการรณรงคนุงขาวหมขาว เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เขาวัด
ในการแตงกายใหถูกกาลเทศะ

ประชาชน
มีสวนรวมกับ
ชุมชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีการพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม

สํานักปลัด

หนา 97

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ทุกหมูบาน

2561
-

2562
450

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
450
450

2565
450

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชน
มีสวนรวมกับ
ชุมชนเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนตระหนักในพิษ
ภัยสุรา และเปนการสราง
จิตสํานึกในการงดเหลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

16 โครงการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา

เพื่อเปนรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา

17 อุดหนุนอําเภอวังเหนือโครง
การจัดสนับสนุนกิจกรรมงาน
รัฐพิธี

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

อําเภอวังเหนือ

-

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๑๘ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
วังทรายคํา

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

สภาวัฒนธรรมตําบล
วังทรายคํา

-

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรม

ประเพณีดีงามไดรับการสืบ
ทอด

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๑๙ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ
วังเหนือโครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมกองปูจา
จังหวัดลําปาง
20 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอวังเหนือโครงการ
สนับสนุนการจัดงานประเพณี
ยี่เปง
รวม 20 โครงการ

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

สภาวัฒนธรรมอําเภอ
วังทรายคํา

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรม

ประเพณีไดรับการ
สืบทอด

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่นและ
การมีสวนรวมของประชาชน

ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังเหนือ

-

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรม

ประเพณีทองถิ่นไดรับการ
สืบทอด

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

-

545,900

545,900

545,900

545,900

หนา 98

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย

แผนงานการพัฒนา 4. การปองกัน การรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
1 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออก
ประชาชนทั่วไป
ของประชาชน
กําลังกาย

2562
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
50,000
50,000

๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุทุกหมูบาน

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓ โครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานของกลุมสตรีในการดูแล
ผูสูงอายุที่บาน (อผส.)
๔ โครงการออกบริการทางดาน
สุขภาพรวมกับสาธารณสุขระดับ
ตําบล
5 โครงการตรวจสุขภาพหาสารพิษ
ใหกับเกษตรกรรวมกับสาธารณะ
สุขระดับตําบล

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของ
กลุมสตรีตําบลวังทรายคํา

กลุมสตรี

-

25,000

25,000

25,000

เพื่อการบริการทางดานสาธารณ
สุขเคลื่อนที่

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สําหรับ อสม.

เพื่อตรวจหาสารเคมีในเลือด
ของเกษตรกร และใหเกษตรกรมี
สุขภาพที่ดีไดรับการตรวจสุขภาพ
อยางสม่ําเสมอ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของ อสม.

อสม.ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

๗ โครงการจัดหาวัสดุกีฬาแตละ
หมูบาน

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
ของประชาชน

ทุกหมูบาน

-

60,000

๖๐,๐๐๐

60,000

ตัวชี้วัด
2565
KPI
50,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น
๒๕,๐๐๐ ผูสูงอายุ
มีสุขภาพ
ดีขึ้น
25,000 กลุมมีความ
แขมแข็งขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีการรวมกลุมออก
กําลังกายอยางสมําเสมอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชน

สํานักปลัด

กลุมสตรีมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

25,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น
25,000 เกษตกร
มีสุขภาพ
ดีขึ้น

ชาวบานมีสุขภาพที่ดีไดรับ
การตรวจสุขภาพอยางสม่ํา
เสมอ
ชาวบานมีสุขภาพที่ดีไดรับ
การตรวจสุขภาพอยางสม่ํา
เสมอ

สํานักปลัด

25,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น
๖๐,๐๐๐ ประชาชน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น

อสม.มีการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิผล

สํานักปลัด

ประชาชนในตําบลมีการออก
กําลังกายเพื่อสรางสุขภาพ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนา 99

ที่

โครงการ

๘ โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปอง
กันโรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ทุกหมูบาน
-

9 โครงการปองกันและควบคุม
ไขเลือดออก

เพื่อปองกันและกําจัดยุงลาย

ทุกหมูบาน

-

60,000

๖๐,๐๐๐

60,000

๑๐ โครงการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยาง
แข็มแรงและยั่งยืน

เพื่อเปนการดําเนินการปอง
กันและแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน ตามหนังสือที่
ลป 0023.3/ว 12660
ลว 15 พค. 2561 เรื่อง
ขอความรวมมือในการดํา
เนินการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
เพื่อสงเสริมการกีฬาใหแกเด็ก
นักเรียน

ทุกหมูบาน

-

30,000

30,000

เด็กนักเรียนทุกคน

-

35,000

เพื่อสงเสริมการสรางสุขภาพ
ของประชาชนในตําบล

ประชาชนทั่วไป

-

เพือสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
สาธารณสุข ตามหนังสือที
ลป 0023.3/27372
ลว.8 พย. 2560 เรือง การจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนฯ หมูบาน
ละ 20,000 บาท

ทุกหมูบาน

-

๑๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด
อบต.วังทรายคํา
12 โครงการแขงขันกีฬาตําบล
ตานยาเสพติด
13 อุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

วัตถุประสงค

2562
60,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
๖๐,๐๐๐
60,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
๖๐,๐๐๐ โรคพิษสุนัข การแพรระบาดของโรคพิษ
บาลดลง สุนัขบาลดลง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

การแพรระบาดของยุงลาย
ลดลง

สํานักปลัด

30,000

๖๐,๐๐๐ ประชาชน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น
30,000 ทุกหมูบาน
มีผูปวยขาด
สารไอโอดีน
ลดลง

เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ และผูปวยขาด
สารไอโอดีนในเขตตําบล
วังทรายคําลดลงอยางตอ
เนื่อง

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

35,000

35,000

35,000

นักเรียนมีทักษะทางดาน
กีฬา

กองการศึกษา

80,000

80,000

80,000

ประชาชนในตําบลมีการออก

สํานักปลัด

180,000

180,000

180,000

เพือการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
เกิดประโยชนสูงสุดทุกหมู
บาน

สํานักปลัด
หนวยงาน
ทีเกียวของ

นักเรียน
มีสุขภาพ
ดีขึ้น
80,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ดีขึน
180,000 ประชาชน
สวนรวมกับ
โครงการ

กําลังกายเพือสรางสุขภาพ

หนา 100

ที่

โครงการ

14 อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครง
การ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาฯ

15 อุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการ สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

16 อุดหนุนศูนยสาธารณสุข

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
เพื่อสําหรับการดําเนินการฉีดวัคซีน ทุกหมูบาน
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ตัวละ 30 บาท ตามหนังสือ
ลป 0810.5/ว 1745
ลว.31 สค. 2560 เรือง ซักซอม
แนวทางการตังงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ (ตามรายงานใหกรม)
เพื่อสําหรับการดําเนินการฉีดวัคซีน ทุกหมูบาน
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ตัวละ 30 บาท ตามหนังสือ
ลป 0810.5/ว 1745
ลว.31 สค. 2560 เรือง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ (ตามรายงานใหกรม)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ

มูลฐานในเขตตําบล

บริการดานสาธารณสุขในเขต

วังทรายคํา

หมูบานละ 7,500 บาท

รวม 16 โครงการ

ทุกหมูบาน

-

2562
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
30,000 ประชาชน เพื่อการดําเนินงานตามแนว
สวนรวมกับ ทางโครงการสัตวปลอดโรค
โครงการ คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาฯ เปนไปตาม
วัตถุประสงค

6,000

6,000

6,000

6,000 ประชาชน เพื่อการดําเนินงานตามแนว
สวนรวมกับ ทางโครงการสัตวปลอดโรค
โครงการ คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาฯ เปนไปตาม
วัตถุประสงค

สํานักปลัด
หนวยงาน
ทีเกียวของ

200,000

200,000

200,000

200,000 ประชาชน เพื่อนําขอมูลพื้นฐานที่ไดมา

สํานักปลัด

สวนรวมกับ ปรับปรุงใหประชาชนมี
โครงการ ความเปนอยูที่ดี
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
หนวยงาน
ทีเกียวของ

916,000

916,000

916,000

916,000

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หนา 101

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานการพัฒนา ๕. การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ทุกหมูบานในพื้นที่
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
30,000
30,000
30,000

2565
30,000

ตัวชี้วัด
KPI
ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 โครงการจัดกิจกรรมอันเปนการ
พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย
กลางรวมจิตใจของประชาชน

2 โครงการปกปองสถาบัน
ของชาติ

เพื่อใหประชาชนไดมีความ
จงรักษในสถาบันของชาติ

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

ชุมชนมีความจงรักษใน
สถาบันของชาติ

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมประชุมชี้แจง
ทําความเขาใจอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท

เพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยูรวมกันอยางสมาน
ฉันท

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

ชุมชนมีความสมานฉันท
ในชุมชน

สํานักปลัด

4 โครงการสรางจิตอาสา "ทําความ
ดีดวยหัวใจ"

เพื่อเปนการสนับสนุนบุคคล
ที่ทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน
ในพื้นที่ใหมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฎิบัติงาน
เพื่อใหโครงการเปนไปตาม
วัตถุประสงคนโยบายของ คสช.

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

มีบุคลากรที่เปนจิตอาสา
ทําความดีดวยหัวใจเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

มีบุคลากรที่เปนจิตอาสา
ทําความดีดวยหัวใจเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

ผูนําทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

ผูนําสามารถถายทอดความ
รูจากการประชุมถายทอด
ความรูในทิศทางเดียวกัน

สํานักปลัด

5 โครงการปดทองหลังพระ

6 โครงการประชุมผูนําระดับ
ตําบลทุกเดือน

เพื่อใหผูนําไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นไปเปนแนวทาง
เดืยวกัน

กลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมทุกภาคสวน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
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เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ทุกหมูบาน
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
25,000
25,000
25,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
25,000 ทุกภาคสวน ประชาชนมีสวนรวมในการ
มีสวนรวมในการ พัฒนาทองถิน่
พัฒนาทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

๗ โครงการจัดเวทีประชาคมใน
ชุมชนและประชาคมตําบล

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนา

8 โครงการอบรมบทบาทสตรี
ในตําบล

เพื่อเสริมสรางความรูกับกลุมสตรี
ในตําบล

กลุมสตรีทุกหมู
บาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000 กลุมสตรีมีสวน กลุมสตรีมีความรูความเขา
รวมเพิ่มขึ้น ใจในบทบาทการทํางาน

สํานักปลัด

๙ โครงการการดําเนินงานของ
สภาเด็กตําบลวังทรายคํา

เพื่อใหเด็กและเยาวชนในตําบลมี
กิจกรรมทํารวมกันเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

กลุมเด็กและ
เยาวชนทุกหมู
บาน

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีทักษะใน
มีสวนรวมเพิ่มขึ้น การดําเนินชีวิต

สํานักปลัด

๑๐ โครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานของกลุมเยาวชนใน
ตําบลวังทรายคํา

เพื่อเปนการสนับสนุนกลุมเยาวชน
ในการดําเนินงานรวมกับสังคม

กลุมเยาวชน
ทุกหมูบาน

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐ เยาวชนมีสวนรวม เยาวชนมีสวนรวมในการ
เพิ่มขึ้น
ดําเนินกิจกรรมและพัฒนา
ทักษะองคความรู

สํานักปลัด

๑๑ โครงการเอาชนะผูคาและผูขาย
ยาเสพติดระดับตําบล

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดระดับตําบล, อําเภอ

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ประชาชนหาง ทุกหมูบานปลอดยาเสพติด
ไกลยาเสพติด
มากขึ้น

สํานักปลัด

12 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ประชาชนหาง ทุกหมูบานปลอดยาเสพติด
ไกลยาเสพติด
มากขึ้น

สํานักปลัด

13 โครงการอบรมใหความรูของ
ชุดรักษาความปลอดภัย
ประจําหมูบาน

เพื่อใหชาวบานไดรับความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ชรบ.ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

ชรบ.มีความรู
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

สามารถนําความรูชวย
เหลือประชาชน
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๑๔ โครงการใหความรูดานการจราจร เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
และใหบริการรับชําระภาษีรถ
เขาใจในการใชรถใชถนนตาม
อบต. รวมกับ สนง.ขนสง จ.ลําปาง กฎหมาย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ปชช.ทุกหมูบาน
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
15,000
15,000
15,000

2565
15,000

ตัวชี้วัด
KPI
ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูเพิ่ม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
กลุมเปาหมายไดรับ
องคความรูกับโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

15 โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ใหแก อปพร.

เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยตาง ๆ

อปพร.ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000

อปพร.มีความ สามารถนําความรูชวย
รูเพิ่มขึ้น
เหลือประชาชน

สํานักปลัด

16 โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ใหแกประชาชน

เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยตาง ๆ

ทุกหมูบาน

-

90,000

90,000

90,000

90,000 ประชาชนมีความ สามารถนําความรูชวย
รูเพิ่มขึ้น
เหลือตนเอง

สํานักปลัด

17 โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ใหแกนักเรียน

เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยตาง ๆ

ศูนยพัฒนาเด็ก
และรร.อบต.

-

25,000

25,000

25,000

25,000 ประชาชนมีความ สามารถนําความรูชวย
รูเพิ่มขึ้น
เหลือตนเอง

สํานักปลัด

18 โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย

เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยตาง ๆ

ทุกหมูบาน

-

200,000

200,000

200,000

200,000 ประชาชนไดรับ ชวยเหลือผูประสบภัย
การชวยเหลือ ตาง ๆ

สํานักปลัด

๑๙ โครงการดําเนินการปองกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสําคัญ

เพื่อลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สําคัญ ๆ

ทุกหมูบาน

-

50,000

50,000

50,000

50,000 ปญหาอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุจากชวง
ลดลง
เทศกาลสําคัญ ๆ

สํานักปลัด

๒๐ โครงการปองกันการคามนุษย

เพื่อการปองกันและเฝาระวังการ
คามนุษยในพื้นที่

ทุกหมูบาน

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

สํานักปลัด

ปญหาการคา
มนุษยลดลง

เพื่อลดปญหาการคา
มนุษย
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เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ทุกหมูบาน
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
25,000
25,000
25,000

21 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน

เพื่อนําขอมูลไปใชในการ
จัดทําแผนชุมชน

22 โครงการหมูบานนํารอง
ครอบครัวเขมแข็ง

เพื่อการสรางความเขาใจในการ
ดําเนินชีวิตรวมกันของคนใน
ครอบครัว

หมูบานนํารอง

-

23 โครงการจัดตั้งศูนยปฎิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ
อปท. ในเขตอําเภอวังเหนือ

เพื่อจัดตั้งศูนยปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท.
ในเขตอําเภอวังเหนือ และเปน
สถานที่กลางในการประสานงานกับ
หนวยงานอื่น ๆ

อบต.วังทรายคํา
รับผิดชอบ

-

24 อุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอวังเหนือ

เพื่อเปนการสนันสนุนการดําเนิน
งานของศูนยปฎิบัติรวมใน
การชวยเหลือประชาชน เพื่อ
ใหเปนไปตามหนังสือที่ ลป
0023.3/ว 1613 ลง. 14
พย 2560
เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนยประสานราชการ
(ศูนยบริการรวม) สําหรับอํานวย
ความสะดวกและบริการใหกับ
ประชาชน เพื่อใหเปนไปตาม
หนังสือที่ ลป 74001/ว 60
ลว. 19 มค 2561

อปท. หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

20,000

20,000

20,000

อปท. หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

12,000

12,000

12,000

25 อุดหนุนศูนยประสานราชการ
(ศูนยบริการรวม)ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอวังเหนือ

25,000

-

25,000

160,000

25,000

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
25,000 ขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําขอมูลพื้นฐานที่ไดมา
มีประโยชน ปรับปรุงใหประชาชนมี
ในการพัฒนาขึ้น ความเปนอยูที่ดี
25,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ทุกภาคสวน
เขารวม
กิจกรรม

ประกาศเปนหมูบาน
ครอบครัวเขมแข็ง

สํานักปลัด

ทุกทองถิ่น
มีสวนรวม

ประชาชนไดรับการชวย
เหลือศูนยปฎิบัติรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

20,000

ทุกทองถิ่น
มีสวนรวม

ประชาชนไดรับการชวย
เหลือศูนยปฎิบัติรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

12,000

ทุกทองถิ่น
มีสวนรวม

ประชาชนไดรับการบริการ
รวมจากศูนยอํานวยความ
สะดวกและบริการใหกับ
ประชาชน

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

-
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เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ตําบลและอําเภอ
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
๕๐,๐๐๐ ปญหายาเสพติด ทุกหมูบานปลอดยาเสพติด
ลดลง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๒๖ อุดหนุนศูนยตอสูเพื่อเอาชนะ
ปญหายาเสพติดระดับตําบล
และอําเภอ

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดระดับตําบลและอําเภอ

๒๗ อุดหนุนโครงการปองกัน
แพรระบาดยาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

อําเภอวังเหนือ

-

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ปญหายาเสพติด ทุกหมูบานปลอดยาเสพติด
ลดลง

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

28 อุดหนุนการดําเนินงานของ
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
EMS

เพื่อการบริการประชาชนในพื้นที่

ทุกหมูบาน

-

20,000

20,000

20,000

20,000 ปญหาอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับการชวย
ลดลง
เหลืออยางทันทวงที

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

-

927,000

1,087,000

927,000

รวม 28 โครงการ

927,000

หนา 106

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ
3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการพัฒนา ๑. การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561
2562
2563
2564
2565
KPI
๑ โครงการดําเนินงานตามหลัก
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกหมูบาน
30,000
30,000
30,000
30,000 ทุกภาคสวน ประชาชนมีหลักและแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการศึกษาดูงานโครงการ
มีสวนรวม ทางการดําเนินชีวิตตามแนว
ระดับทองถิ่นและทุกภาคสวน
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ปรัชญาเปนแบบอยาง
30,000 ประชาชน ประชาชนมีหลักและแนว
มีสวนรวม ทางการดําเนินชีวิตตามแนว
เพิ่มขึ้น ปรัชญาเปนแบบอยาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมการปลูกผัก
สวนครัว (ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ในตําบล

เพื่อชาวบานไดมีพืชผักสวน
ครัวในการบริโภค และเพิ่ม
รายไดภายในครัวเรือน

ทุกหมูบาน

-

30,000

30,000

30,000

สํานักปลัด

๓ โครงการสนับสนุนกลุม
เศรษฐกิจชุมชนในตําบล
วังทรายคํา

เพื่อสงเสริมกลุมเศรษฐกิจ
ทุกหมูบาน

กลุมเศรษฐกิจ
ทุกหมูบาน

-

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐ กลุมเศรษฐ กลุมเศรษฐกิจมีรายได
กิจมีการ เพิ่มขึ้น
พัฒนาขึ้น

สํานักปลัด

๔ โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ
ภายในตําบลวังทรายคํา

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ
ทุกหมูบาน

กลุมอาชีพ
ทุกหมูบาน

-

180,000

180,000

180,000

180,000 กลุมอาชีพ กลุมอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา
ขึ้น

สํานักปลัด

๕ โครงการสนับสนุนกลุม
เกษตรกรภายในตําบล
วังทรายคํา

เพื่อสงเสริมกลุมเกษตรกร
ทุกหมูบาน

กลุมเกษตรกร
ทุกหมูบาน

-

180,000

180,000

180,000

180,000 กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา
ขึ้น

สํานักปลัด

หนา 107

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 โครงการสงเสริมการเลี้ยง
สัตวเพื่อการอุปโภค
ในตําบล

เพื่อลดคาใชจายภายในครัว
เรือน และสามารถเสริมสราง
องคความรูดานการเลี้ยงสัตว

๗ โครงการสงเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษในตําบล

เพื่อใหความรูแกเกษตรกร
ในการปลูกพืชเคมีปลอดสารพิษ

8 โครงการสงเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
(ผักอินทรีย) หมูที่ 8

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
ทุกหมูบาน
-

ทุกหมูบาน

2562
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
100,000 ประชาชน ประชาชนมีหลักและแนว
มีสวนรวม ทางการดําเนินชีวิตตาม
เพิ่มขึ้น แนวปรัชญาเปนแบบอยาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมใหการปลูกผักกินเอง หมูบานนํารอง
และขายตามปรัชญาเศรษฐกิจ
หมูท่ี 8
พอเพียง

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

สํานักปลัด

9 โครงการใหความรูการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมี

เพื่อลดตนทุนในการใชสารเคมี
และเพิ่มรายไดในครัวเรือน

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

25,000

25,000 กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

สํานักปลัด

10 โครงการหมูบานนํารองการใช
ปุยหมักในหมูบาน หมูที่ 6

เพื่อปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับ
การเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

หมูบานนํารอง
หมูที่ 6

-

25,000

25,000

25,000

25,000 กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

สํานักปลัด

11 โครงการรณรงคลดการใชปุย
เคมีภายในครัวเรือน หมูที่ 7

เพื่อลดตนทุนในการใชสารเคมี
และเพิ่มรายไดในครัวเรือน

หมูบานนํารอง
หมูที่ 7

-

10,000

10,000

10,000

10,000 กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

สํานักปลัด

12 โครงการปรับปรุงบํารุงดิน
ทางการเกษตร หมูที่ 7

เพื่อปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับ
การเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

หมูบานนํารอง
หมูที่ 7

-

15,000

15,000

15,000

15,000 กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

สํานักปลัด

หนา 108

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
หมูบานนํารอง
หมูที่ 8

13 โครงการตอยอดกลุมเกษตรกร
ปลอดสารพิษ หมูที่ 8

เพื่อลดตนทุนในการใชสารเคมี
และเพิ่มรายไดในครัวเรือน

14 โครงการศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรการใชปุยหมักในการ
บํารุงดิน หมูที่ 8

เพื่อปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับ
การเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

15 โครงการศึกษาดูงานหมูบาน
ตนแบบ

เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการขับ ผูสูงอายุ,ผูพิการ
เคลื่อนงานตามแนวพระราชดําริ ผูดอ ยโอกาส
กลุมตาง ๆ
ผูนําชุมชน
เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการเฉลิม ประชาชนทุก
พระเกียรติอันเนื่องมาจากพระ หมูบาน
ราชดําริฯ เชน การศึกษาดูงาน

16 โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

หมูบานนํารอง
หมูที่ 8

2562
15,000

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
15,000
15,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

15,000 กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

สํานักปลัด

-

15,000

15,000

15,000

-

350,000

350,000

350,000

350,000

ผูเขารวม กลุมเปาหมายไดรับ
โครงการมี องคความรูกับโครงการ
ความรูเพิ่ม

สํานักปลัด

-

100,000

100,000

350,000

350,000

ผูเขารวม กลุมเปาหมายไดรับ
โครงการมี องคความรูกับโครงการ
ความรูเพิ่ม

สํานักปลัด

25,000

25,000

๑๗ อุดหนุนศูนยถายทอดเทค
โนโลยีการเกษตรระดับตําบล

ถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรใหผูสนใจ

ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

๑๘ อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ
โครงการสงเสริมการใชปุยหมัก
ลดการใชสารเคมี
19 อุดหนุนกลุมแมบานตําบล
วังทรายคํา (โครงการฝกอาชีพ)

เพื่อลดตนทุนการผลิตของ
กลุมเกษตรกร

กลุมเกษตรกร
ทุกหมูบาน

-

25,000

25,000

เพื่อสงเสริมอาชีพดานตาง ๆ

กลุมแมบาน
ทุกหมูบาน

-

90,000

90,000

-

2,215,000

2,215,000

รวม 19 โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
15,000 กลุมเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนา สารเคมีลดลง
ขึ้น

เกษตรกร ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
มีความรู สามารถถายทอดความรู
เพิ่มขึ้น ดานการเกษตรใหกับ
เกษตรกร
25,000
25,000 เกษตรกร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีความรู สารเคมีลดลง
เพิ่มขึ้น
90,000
90,000 กลุมแมบาน กลุมแมบานมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีความรู
เพิ่มขึ้น
2,215,000 2,215,000

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกียวของ
สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หนา 109

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561

2562

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หนา 109

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการพัฒนา ๒. การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
๑ โครงการสนับสนุนกลุมสินคา
เพื่อหาแนวรวมในการดําเนิน กลุมสินคา OTOP
OTOP ระดับตําบล
งานเครือขาย OTOP

2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
100,000
100,000

-

800,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
100,000 มีการพัฒนา กลุม OTOP มีคณะทํางาน
ดานเศรษฐกิจ และสถานที่บริการ
ดีขึ้น
-

2 โครงการกอสรางอาคารศูนยแสดง เพื่อเปนศูนยแสดงสินคาใน
สินคา OTOP ระดับตําบล
ระดับตําบลใหมีศักยภาพ

ศูนยแสดงสินคา
OTOP

-

-

3 โครงการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคาทางการเกษตรตําบล
วังทรายคํา

เพื่อเปนศูนยกระจายสินคา
ทางการเกษตรสรางรายได
ใหกับเกษตรกร

ศูนยกระจายสินคา
ทางการเกษตรตําบล
วังทรายคํา

-

-

100,000

100,000

100,000 มีการพัฒนา มีจุดกระจายสินคาทางการ
ดานเศรษฐกิจ เกษตร
ดีขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการขอรับการประกันราคา
พืชผลทางการเกษตรในเขตตําบล
วังทรายคํา

เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ได
รับผลกระทบจากราคาทาง
เกษตรในชวงผลผลิตตกต่ํา

เกษตรกรในตําบล
วังทรายคํา

-

-

500,000

500,000

สํานักปลัด

๕ อุดหนุนอําเภอวังเหนือโครงการ
ออกรานเพื่อแสดงสินคาโอท็อป
ในงานฤดูหนาว

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
รายไดจากการจําหนายสินคา
งานฤดูหนาว

ปกครองอําเภอ
วังเหนือ

-

10,000

10,000

10,000

500,000 มีการพัฒนา เกษตกรไดลดความเสี่ยง
ดานเศรษฐกิจ จากราคาทางการเกษตร
ดีขึ้น
ในชวงผลผลิตทางการ
เกษตรตกต่ํา
10,000 ประชาชน ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีสวนรวม
ในกิจกรรม

-

10,000

710,000

1,510,000

รวม 5 โครงการ

710,000

มีการพัฒนา มีจุดแสดงสินคาใหกับ
ดานเศรษฐกิจ ทองถิ่น
ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หนา 110

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารและการพัฒนาองคกร
แผนงานการพัฒนา ๑. การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตโครงการ) 2561
2562
2563
2564
2565
KPI
๑ โครงการเงินสํารองจาย
เพื่อการใชจายในยามฉุกเฉิน
อบต.และทุกหมูบาน
500,000
500,000
500,000
500,000 เพื่อชวย
เหลือ
ประชาชน
๒ โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาในการ
ปฎิบัติงานเปนประโยชน อบต.

เพื่อการบริหารงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

3 โครงการอบรมดานจริยธรรมและ
คุณธรรมของบุคลากรทองถิ่น/
ผูนําทองถิ่น

อบต.วังทรายคํา

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อเสริมสรางจริยธรรมและคุณ บุคลากร อบต., ผูนํา
ธรรมในการทํางานใหแก
สมาชิกสภา, พนักงาน
บุคลากร

-

30,000

30,000

30,000

4 โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

เพื่อเปนการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฎิบัติ
ราชการ

บุคลากร อบต., ผูนํา
สมาชิกสภา, พนักงาน

-

30,000

30,000

30,000

5 โครงการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติ
งาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

บุคลากร อบต., ผูนํา
สมาชิกสภา, พนักงาน
ผูนําชุมชน

-

350,000

350,000

350,000

๓๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ชวยเหลือแบะปองกันภัย
ในยามฉุกเฉิน

การบริหาร การทํางานของ อบต.
มีประสิทธิ เปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพ
ภาพ

30,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม
มีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น
30,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม
มีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น
350,000 ผูเขารวม
โครงการ
มีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

มีจริยธรรมและคุณธรรม
ในการปฎิบัติหนาที่

สํานักปลัด

มีการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการ
ปฎิบัติงาน

สํานักปลัด

นําความรูที่ไดกลับมา
ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

6 โครงการสมทบสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช)

วัตถุประสงค
เพื่อสมทบสํานักงานประกัน
สุขภาพแหงชาติ

7 โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จ
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท) บํานาญขาราชการทองถิ่น
8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกับ
ผูนําชุมชนฝายปกครองและ
ผูนําทองถิน/พนักงาน
๙ โครงการเสริมสรางความรู
ประชาธิปไตยการในการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ
รวม 9 โครงการ

เพื่อเสริมสรางความรูใหม ๆ
และสรางความเขาใจใหแก
ชุมชน
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก
พลเมืองทีดีตามระบอบ
ประชาธิไตย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กลุมตาง ๆ และ
หนวยงานองคกร
ตาง ๆ
พนักงานขาราชการ
ในองคกร

หนา 111

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
80,000
80,000

2562
80,000

-

200,000

200,000

200,000

200,000

มีสวัสดิ
การที่ดี

ผูนําชุมชนทุกหมูบาน
ผูนําทองถิ่น/พนักงาน

-

35,000

35,000

35,000

35,000

ประชาชน ผูนําชุมชน
ตัวแทนกลุมองคกร
ตาง ๆ บุคลากรใน
ทองถิ่น

-

50,000

50,000

-

-

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูเพิม
ประชาชนมี
สวนรวมระบอบ
ประชาธิปไตย

-

1,305,000

1,305,000

1,255,000

2565
80,000

ตัวชี้วัด
KPI
มีสวัสดิ
การที่ดี

2561
-

1,255,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับการ
สงเสริมสุขภาพอยาง
ตอเนือง
ขาราชการหลังจาก
เกษียณไดรับสวัสดิการที่ดี

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
สํานักปลัด

กลุมเปาหมายไดรับ
องคความรูกับโครงการ

สํานักปลัด

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในระบอบประชาธิป
ไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

หนา 112

2561

2562

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หนา 112

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานการพัฒนา ๒. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) 2561
๑ โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
อบต.วังทรายคํา
ทะเบียนทรัพยสิน
การจัดเก็บภาษี

2 โครงการกอสรางรั้วที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํา
3 โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํา

เพื่อใหมีความปลอดภัยใน ยาว 300 ม.
ทรัพยสินและใหมีอาณาเขต หรือตามแบบ
ที่แนนอน

ที่ อบต.กําหนด

เพื่อใหมีความพรอมดาน
สถานที่ในการใหบริการ
สําหรับประชาชน

ตามแบบกรมฯ

-

2562
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
๒๕๐,๐๐๐
-

400,000

400,000

-

15,000,000

๔ โครงการตอเติมและปรับปรุง
เพื่อการบริการทางดาน
ตามแบบที่ อบต.
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล โครงสรางพื้นฐานใหสามารถ กําหนด
วังทรายคํา
ใชงานได

-

-

๓๐๐,๐๐๐

๕ โครงการกอสรางหอประชุม
อางเก็บน้ําแมแสด

-

-

-

-

-

-

400,000

-

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อใหมีความพรอม
เรียน รร. อบต.วังทรายคํา ๑ ปาสัก ดานสถานที่ในการเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การสอน

ตามแบบที่กําหนด

400,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

เพิ่มความ สถานที่ อบต.มีความ
ปลอดภัยใน ปลอดภัยดานทรัพยสิน

กองชาง

ทรัพยสิน
-

เพื่อบริการทางดาน
กวาง 12 ม.
โครงสรางพื้นฐานใหสามารถ ยาว 24 ม.
ใชงานได

2565
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
KPI
เพิ่มประสิทธิ การจัดเก็บภาษีมี
ภาพการจัด ประสิทธิภาพ
เก็บเพิ่มขึ้น

-

๓๐๐,๐๐๐

-

มีสถานที่ตอน สถานที่เหมาะสมและ
รับประชาชน สามารถรองรับผูมาติดตอ
เพิ่มขึ้น ราชการ

กองชาง

๓๐๐,๐๐๐ มีสถานที่ตอน สถานที่เหมาะสมและ
รับประชาชน สามารถรองรับผูมาติดตอ
เพิ่มขึ้น ราชการ

กองชาง

500,000 มีสถานที่ตอน เพื่อรองรับแหลงทองเที่ยว
รับประชาชน ที่สามารถใหบริการ
เพิ่มขึ้น ประชาชน และกิจกรรม
งานอื่น ๆ

กองชาง

-

มีสถานที่รอง สถานศึกษาไดรับการ
รับนักเรียน บํารุงรักษาซอมแซม
เพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง

กองชาง

หนา 113

ที่

โครงการ

7 โครงการกอสรางโรงจอดรถที่
ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลวังทรายคํา

8 โครงการกอสรางหองเก็บ
ของและเก็บเอกสารของ
องคการบริหารสวนตําบล
วังทราวคํา
9 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.
(e-laas)
10 คาจางผูใหบริการงานจางออก
แบบหรือควบคุมงานกอสราง

๑๑ อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่
กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาว
สารจัดซื้อจัดจางของ อปท.

รวม 11 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความพรอมดาน
สถานที่ในการใหบริการ
สําหรับประชาชนผูมาติดตอ
ราชการและสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ สําหรับ
ประชาชนได
เพื่อใชสําหรับเก็บครุภัณฑ
และเก็บเอกสารราชการ
ที่มีระยะเวลานานเนื่อง
จากปจจุบันมีจํานวนเอกสาร
และครุภัณฑปริมาณมาก
เพื่อใหมีความพรอมที่จะ
รองรับการปฎิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ของ อปท. ดวยระบบ
(e-laas) ใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
ตามกฎระทรวงกําหนด
อัตราคาจางผูใหบริการงาน
จางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสราง พ.ศ. 2560
เพื่อเปนการปฎิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ลป 53201/ว.306 ลว.
4 กรกฏาคม 2560 เรื่อง
การตั้งงบประมาณอุดหนุน
โครงการจัดตั้งสถานที่ ฯ

เปาหมาย

(ผลผลิตโครงการ) 2561

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
250,000
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2565
KPI
มีสถานที่ตอน มีสถานที่จอดรถ
รับประชาชน รองรับประชาชน
เพิ่มขึ้น ผูมาติดตอราชการ
และเปนสถานที่
จอดรถสําหรับเจา
หนาที่
สถานที่ มีสถานที่เก็บครุภัณฑ
มีความ และเก็บเอกสาร
พรอมใน ที่มีความพรอมมากขึ้น
การจัดเก็บ
เพิ่มขึ้น
ระบบ บุคลากรมีความรูใน
15,000
บัญชีมี ระบบบัญชีคอมฯ
ประสิทธิ ของ อปท. และทํา
ภาพเพิ่ม ใหเกิดบรรลุผลสัม
ขึ้น
ฤทธิ์ดานระบบ
e-laas มากขึ้น
150,000 โครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
มีแบบที่มี ที่มีแบบที่มีคุณภาพงาน
คุณภาพ ที่ไดมาตรฐาน

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

2562
-

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

300,000

ระบบ e-laas
ใชในการปฎิบัติ
งานเพิ่มขึ้น

-

-

15,000

15,000

งานแบบโครงการ
กอสรางของ
อบต.วังทรายคํา

-

150,000

150,000

150,000

ทองถิ่นที่ไดรับ
มอบหมาย

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

475,000

16,790,000

1,190,000

1,390,000

-

-

300,000

การทุจริต อปท. มีสถานที่กลาง
ลดลง
เปนศูนยรวยมขาวการ
จัดซื้อจัดจาง และสามารถ
ใชประโยชนรวมกันอัน
จะทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการบริหาร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองคลัง

กองชาง

สํานักปลัด
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หนา 114

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน ๓. การสารสนเทศทองถิ่นและสงเสริมความเขาใจในกิจการสภา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
๑ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อใหทราบบทบาทในการ
ประชาชน
สารสนเทศและวารสารทองถิ่น
ปฏิบัติงานของแตละหนาที่

2561 2562
-

งบประมาณและที่ผานมา
2563
2564
25,000
25,000

2565
25,000

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชนได
รับขาวสาร
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

๒ โครงการจัดสรางศูนยการ
เรียนรูของ อบต.วังทรายคํา

เพื่อสงเสริมการเรียนรู และ
อินเตอรเน็ตตําบล

อบต.วังทรายคํา

-

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

มีแหลงเรียน
รูเพิ่มขึ้น

มีศูนยการเรียนรูของ อบต.
วังทรายคํารวมกับ กศน.

สํานักปลัด

๓ โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อใหเจาหนาที่ไดใหบริการ
และรับฟงปญหานอกสถานที่

ทุกหมูบาน

-

-

50,000

50,000

50,000

ประชาชนได
รับขาวสาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับบริการ
จากเจาหนาที่หลาย
สวน

สํานักปลัด

4 คาใชจายในการเลือกตั้ง

เพื่อเปนการดําเนินการ
เลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย

ทุกหมูบาน

-

-

350,000

-

-

-

-

450,000

รวม 4 โครงการ

100,000

100,000

ประชาชนมี ประชากรมีความรูความ
สวนรวมระบอบ เขาใจในระบอบประชาธิป
ประชาธิปไตย ไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

สํานักปลัด

