
ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่เปน็อาคารส าหรับการเรียนการสอน สร้างอาคารเรียน  จ านวน 1 15,000,000 - - จ านวน โรงเรียนมีอาคารเรียนทีเ่พยีง  อบจ.

เรียน ใหก้ับนกัเรียน ร.ร. ทต.บา้นแซว1 หลัง  12 หอ้ง  4 ชั้น  ขอสนับสนุน อาคารเรียน พอต่อการเรียนการสอน หนว่ยงานที่

พกิัด E0623406 เกี่ยวข้อง

N2240284

2 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันา เพือ่ใช้เปน็ศูนย์การเรียนรู้ของเด็ก จัดสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 12,000,000 - - จ านวน เปน็ทีร่องรับเด็กส าหรับหมู่ อบจ.

เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร ขอสนับสนุน ทีก่่อสร้าง บา้นอย่างเพยีงพอต่อความ หนว่ยงานที่

ม.2,9,11,12 ต้องการ เกี่ยวข้อง

                       เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย

รำยละเอียดโครงกำรที่เกินศักยภำพ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)

งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรใช้บริบทด้ำนกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินตำมแนวคิดทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้ำงภูมคุ้ิมกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
แนวทำงที่ 1.1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ

๑๐๑



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)

๓ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า เพือ่ใช้เปน็สถานทีส่อนว่ายน้ าส าหรับ จัดสร้างสระว่ายน้ า 12,000,000 - - จ านวน เปน็ทีร่องรับเด็กส าหรับหมู่ อบจ.

การเรียนการสอนใหก้ับเด็กนกัเรียน พกิัด E0623406 ขอสนับสนุน ร้อยละเด็ก บา้นอย่างเพยีงพอต่อความ หนว่ยงานที่

N2240284 ที่ใช้บริการ ต้องการ เกี่ยวข้อง

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างสนามกีฬา เพือ่เปน็สถานทีเ่ล่นกีฬาและออกก าลัง สร้างสนามกีฬาในโรงเรียน 5,000,000 - - จ านวนผู้ใช้ นกัเรียนได้มีสนามเล่นกีฬาและออก อบจ.

กายใหแ้ก่นกัเรียน โรงเรียน ทต.บา้น พกิัด E0623406 ขอสนับสนุน บริการ ก าลังกายอย่างเพยีงพอ หนว่ยงานที่
แซว 1 N2240284 เกี่ยวข้อง

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกาย 1,500,000 - - จ านวนผู้ใช้ ประชาชนได้มีเคร่ืองออก อบจ.

ก าลังกายกลางแจ้ง ขอสนับสนุน บริการ ก าลังกายอย่างเพยีงพอ หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

งบประมำณและที่มำ
แนวทำงที่ 2.6  ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและนัทนำกำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

งบประมำณและที่มำ

๑๐๒

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
2 โครงการกอ่สร้างอาคารโรงพยา เพือ่รองรับผู้ปว่ยทีม่าใช้บริการอย่าง ก่อสร้างอาคาร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนผู้ ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณ

บาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เพยีงพอ  จ านวน 1 หลัง ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน มาใช้บริการ สุขอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว กระทรวง
แซว สาธารณสุข

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการจ ากัดขยะอย่างย่ังยืน เพือ่ใหป้ระชาชนก าจัดขยะอย่าง หาสถานทีใ่นการจ ากัดขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนขยะ ไม่มีขยะ ลดปญัหาด้าน หนว่ยงานที่

ถูกต้องและปลอดภัย ในต าบลบา้นแซว ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ลดลง มลพษิ เกี่ยวข้อง
2 โครงการก าจัดขยะโดยรถเผา เพือ่รักษาความสะอาดอละก าจัด จ านวน  1  คัน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนขยะ ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้านมลพิษ หนว่ยงานที่

ขยะเคล่ือนที่ ขยะอย่างถูกวิธี หมู่  1 - 15  2  ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ลดลง ปริมาณขยะในชุมชนลดลงทุกปี เกี่ยวข้อง

๑๐๓

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 2.7  พัฒนำสถำนีอนำมยั  และสถำนบริกำรสำธำรณสุขให้มคุีณภำพมำตรฐำนเพ่ือบริกำรประชำชน

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มรีะบบกำรก ำจัดขยะมลูฝอยแบบครบวงจร

งบประมำณและที่มำ

งบประมำณและที่มำ



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน เพือ่ใหม้ีสถานทีป่ระกอบพธีิ ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแหง่ ท าใหม้ีสถานทีป่ระกอบ หนว่ยงานที่

(เมรุ) กรรมและฌาปนกิจศพ หมู่ที ่2 ,4 , 6, 7, 8, 9 ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน พธีิกรรมและฌาปนกิจศพ เกี่ยวข้อง
11,12 ,13  (ปลีะ 4 แหง่)

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม  กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต  กำรเกษตรยั่งยืน  

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 พฒันาและปรับปรุงแหล่งทอ่ง เพือ่ใหเ้ปน็สถานทีท่อ่งเทีย่ว และเพือ่ ก่อสร้างทีพ่กั  อาคารรับรอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน มีแหล่งท่องเที่ยวส าหรับคนในต าบล

เทีย่ว รองรับคณะศึกษาดูงานจากหนว่ยงาน ปรับภูมิทศันใ์หเ้ปน็แหล่ง ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน นกัทอ่งเทีย่ว ท าให้เกดิ รายได้ของคนในชุมชน กองช่าง
ต่าง ๆ ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของต าบล และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ททท.,อบจ.

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว

๑๐๔

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.1 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในชุมชน

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน

งบประมำณและที่มำ

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่  4 พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ
งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
2 โครงการจัดซ้ือรถทอ่งเทีย่ว เพือ่เปน็การต้อนรับนกัทอ่งเทีย่วทีม่า จัดซ้ือรถทอ่งเทีย่ว จ านวน 1,000,000 1,000,000 - จ านวน มีแหล่งท่องเที่ยวส าหรับคนในต าบล

เทีย่วในต าบลบา้นแซว 2  คัน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน นกัทอ่งเทีย่ว ท าให้เกดิ รายได้ของคนในชุมชน กองช่าง
และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ททท.,อบจ.

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม  กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต  กำรเกษตรยั่งยืน  

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
4 โครงการก่อสร้างลานตากพชืผลเพือ่ใช้เปน็ทีต่ากพชืผลทางการเกษตร ก่อสร้างลานตากพชืผลทาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ ประชาชนมีทีล่านตากพชืผล

ทางการเกษตร ของประชาชน การเกษตร ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน เข้าร่วม ทางการเกษตร หนว่ยงานที่
พกิัด E0624645 โครงการ เกี่ยวข้อง
N2240919

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.2  ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร และอุตสำหกรรม เพ่ือเพ่ิมมลูค่ำ

๑๐๕

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่  4 พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม

งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว

งบประมำณและที่มำ

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN



ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม  กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต  กำรเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในเขต

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ขยายเขตไฟฟา้ใหก้ับหมู่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ประชาชนในต าบลมีไฟฟา้ใช้ครบ ทต./กองช่าง

สาธารณะ  ทีอ่ยู่อาศัย บา้นทีม่ีครัวเรือนทียั่งไม่มี ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน หมุ่บา้น ทกุครัวเรือน การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน เกษตรกรมีไฟฟ้าสาธารณะเข้าสู่ ทต./กองช่าง
สาธารณะเพือ่การเกษตร ในพืน้ทีก่ารเกษตร เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตรใน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน หมู่บา้น พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง การไฟฟา้

ต าบลบา้นแซว ส่วนภูมิภาค
3 โครงการติดต้ังไฟฟา้กิ่ง เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภัยในการเดิน ติดต้ังไฟฟา้กิ่งสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง

สาธารณะ ทาง ในต าบลบา้นแซว หมู่ 1 -15 ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน หมู่บา้น เดินทาง การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค

4 โครงการก่อสร้างศาลาอนสุรณ์ เพือ่เปน็ทีร่องรับใหป้ระชาชนใช้ในการ สร้างศาลา  จ านวน  1  หลัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคน ประชาชนมีศาลาเพื่อใช้ในการ ทต./กองช่าง
สถาน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ (ตามแบบแปลน ทต.) ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ทีใ่ช้บริการ ประกอบกจิกรรมสาธารณะ หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง

แนวทำง 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน

๑๐๖

งบประมำณและที่มำ

                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่เปน็ทีร่องรับใหป้ระชาชนใช้ในการ ก่อสร้างลานคอนกรีต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนตน ประชาชนมีลานคอนกรีตเพื่อใช้ใน อบต./กองช่าง

อนสุรณ์สถาน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ บริเวณอนสุรณ์สถาน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ทีใ่ช้บริการ การประกอบกจิกรรมสาธารณะ หนว่ยงานที่
พกิัด E0628743 เกี่ยวข้อง
N2237920

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม  กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต  กำรเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในเขต

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการก่อสร้างสร้างถนนหนิ เพือ่ใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนหนิคลุกเชื่อม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก ทต. /กองช่าง

คลุกเชื่อมระหว่างหมู่บา้นและ สะดวก ระหว่างหมู่บา้นและในต าบล ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง อบจ.
ในต าบล 15  หมู่บา้น สัญจรไป-มา ทางหลวงชนบท

โยธาธิการ

งบประมำณและที่มำ

๑๐๗

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

แนวทำง 5.2 สนับสนุนกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนน ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น
งบประมำณและที่มำ



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนคอนกรีตเสริม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก ทต. /กองช่าง

เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ สะดวก เหล็ก บา้นแซว หมู่  1 - 15 ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง อบจ.
บา้นและในต าบล 2 ชุมชน สัญจรไป-มา ทางหลวงชนบท

โยธาธิการ
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓ โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล. 2,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก ทต. /กองช่าง
ข้ามแม่น้ าแอบ สะดวก บา้นเกาะผาค า หมู่ ๖ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง อบจ.

พกิัด E0621462 สัญจรไป-มา ทางหลวงชนบท
N2236905 โยธาธิการ

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

๔ โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล. 2,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก ทต. /กองช่าง
ข้ามแม่น้ าแอบ สะดวก บา้นแม่แอบ หมู่ ๑๑ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง อบจ.

พกิัด E0628300 สัญจรไป-มา ทางหลวงชนบท
N2233097 โยธาธิการ

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

งบประมำณและที่มำ

๑๐๘



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
๕ โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล. 2,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก ทต. /กองช่าง

ข้ามแม่น้ าแอบ สะดวก บา้นหว้ยน้ าเย็น หมู่ ๑3 ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง อบจ.
พกิัด E0625769 สัญจรไป-มา ทางหลวงชนบท
N2234577 โยธาธิการ

หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเพือ่ก่อสร้างร่องระบายน้ าทิง้ใหก้ับทาง ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.๑๕ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ไม่มีน้ าทว่มขังในหมู่บา้น ทต. /กองช่าง
ทิง้ หมู่บา้น พกิัด E0623168 ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ อบจ.

N2238630 โยธาธิการ
7 โครงการวางทอ่ข้ามถนนเข้าพืน้เพือ่ระบายน้ าเข้าพืน้ทีก่ารเกษตร หมู่ที ่1 - 15  2  ชุมชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน การส่งน้ าในพืน้ทีก่ารเกษตรดีขึน้ ทต. /กองช่าง

ทีก่ารเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.) ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ อบจ./ชลประทาน
โยธาธิการ

8 โครงการวางทอ่ประปาภูเขา เพือ่ส่งน้ าใช้ในการเกษตร วางทอ่ประปาภูเขาหว้ยปา่ 80,000,000 - - จ านวน การส่งน้ าเพื่อการเกษตรทั่วถึง ทต. /กองช่าง
หว้ยปา่เมี้ยง เมี้ยง บา้นแซว หมู่ ๑ พกิัด ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ อบจ./ชลประทาน

E0624499 E2240645 โยธาธิการ

๑๐๙

งบประมำณและที่มำ



ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม  กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต  กำรเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในเขต

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 สร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อ เพือ่ใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนลาดยางสายบา้น 40,000,000 - - จ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ทต. /กองช่าง

ระหว่างต าบล สายบา้น สะดวก ปา่ตึง - บา้นคีรีสุวรรณ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ อบจ.
ปา่ตึง - บา้นคีรีสุวรรณ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม. สัญจร ทางหลวงชนบท

พกิัด E0622720 โยธาธิการ
N22437010

2 สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อ เพือ่ใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ หมู่  1 - 15  2  ชุมชน 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จ านวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ทต. /กองช่าง
ระหว่างต าบล สะดวก ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ อบจ.

สัญจร ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ

๑๑๐

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
แนวทำง 5.3  พัฒนำระบบขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจรำจร  เพ่ือรองรับกำรคมนำคมภำยในจังหวัด

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

งบประมำณและที่มำ

                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
4 ติดต้ังเคร่ืองหมายบงัคับการ เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภัยในการเดิน ติดต้ังเคร่ืองหมายบงัคับการ 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง

จราจร ทาง จราจรถนนเล้นหลักของ ขอสนับสนุน อุบติัเหตุ เดินทาง หนว่ยงานที่
เทศบาล ลดลง ทีเ่กี่ยวข้อง

5 ติดต้ังไฟสัญญานเตือนจราจร เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภัยในการเดิน ติดต้ังไฟสัญญาณเตือนจราจร 1,000,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
ทาง ถนนเส้นหลักของต าบล ขอสนับสนุน อุบติัเหตุ เดินทาง หนว่ยงานที่

บา้นแซว  15  หมู่บา้น ลดลง ทีเ่กี่ยวข้อง
6 ติดต้ังราวเหล็กทางโค้ง เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภัยในการเดิน ติดต้ังราวเหล็กทางโค้ง  1,000,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง

ทาง จ านวน  3  จุด  หมู่  1 - 15 ขอสนับสนุน อุบติัเหตุ เดินทาง หนว่ยงานที่
2  ชุมชน ลดลง ทีเ่กี่ยวข้อง

งบประมำณและที่มำ

๑๑๑



ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม  กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต  กำรเกษตรยั่งยืน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในเขต

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมเพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าด่ืมน้ าใช้ / ลด ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม 10,000,000 - - จ านวน หมู่บา้นมีน้ าสะอาดใช้ / ทต.

ระบบน้ าประปาหมู่บา้น ปญัหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค ประปาขนาดใหญ่  ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า ลดการขาดแคลนน้ าใน กองช่าง
(ประปาขนาดใหญ่) บา้นสันทรายกองงาม ฤดูแล้ง หนว่ยงานที่

(ตามแบบแปลน ทต.) ทีเ่กี่ยวข้อง
๒ โครงก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าด่ืมน้ าใช้ / ลด ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม 10,000,000 - - จ านวน หมู่บา้นมีน้ าสะอาดใช้ / ทต.

ระบบน้ าประปาหมู่บา้น ปญัหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค ประปาขนาดใหญ่  ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า ลดการขาดแคลนน้ าใน กองช่าง
(ประปาขนาดใหญ่) บา้นสบกก ฤดูแล้ง หนว่ยงานที่

(ตามแบบแปลน ทต.) ทีเ่กี่ยวข้อง
6 โครงการขุดลอกระบายน้ าเสีย เพือ่ระบายน้ าเสียอย่างเปน็ รางระบายน้ าเสียแต่ละ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ท าใหร้ะบายน้ าเสียอย่างเปน็ ทต./กองช่าง

ตามทีพ่กัอาศัยในหมู่บา้น ระบบ บา้น หมู่ 1 - 15    2  ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ครัวเรือน ระบบ อบจ./กรมเจ้าทา่
และสถานทีร่าชการ (ตามแบบแปลน ทต.) ชลประทาน

7 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า เพือ่ขุดลอกคลองส่งน้ าที่ คลองส่งน้ า 500,000 500,000 500,000 จ านวน ท าใหน้้ าไหลเวียนได้อย่าง ทต./กองช่าง
ต้ืนเขิน ใหน้้ าไหลเวียนได้ หมู่ที ่1-15  2  ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า สะดวก อบจ./กรมเจ้าทา่
อย่างสะดวก (ตามแบบแปลน ทต.) ชลประทาน

งบประมำณและที่มำ

๑๑๒

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำและดูแลรักษำแหล่งน้ ำธรรมชำติเพ่ือให้มน้ี ำสะอำดเพียงพอต่อกำรอุปโภค-บริโภค

                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
8 โครงการโครงการก่อสร้างฝาย เพือ่เก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ฝายเก็บกักน้ า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการ ทต./กองช่าง

เก็บกักน้ า เกษตร อย่างเพยีงพอ หมู่ที ่1-15  2  ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพยีงพอ อบจ./กรมเจ้าทา่
(ตามแบบแปลน ทต.) ชลประทาน

9 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพือ่ระบายน้ า และใหน้้ า อ่างเก็บน้ า หว้ย  หนอง 1,500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน สามารถระบายน้ า และท าให้ ทต./กองช่าง
หว้ย  หนอง  คลอง  บงึ ไหลเวียนได้อย่างสะดวก คลอง  บงึ ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า น้ าไหลเวียนได้อย่างสะดวก อบจ./กรมเจ้าทา่

หมู่ที ่1-15  2  ชุมชน ชลประทาน
10 โครงการก่อสร้าง  ซ่อมแซม เพือ่ใช้เปน็ทีค่วบคุมการกักเก็บน้ าและ ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน การกักเก็บน้ ามีประสิทธิภาพท าให้ ทต./กองช่าง

และปรับปรุงประตูเปดิ - ปดิ น้ าส่งน้ า ใช้เพือ่การเกษตร ปรุงประตูเปดิ - ปดิน้ า ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอและอบจ./กรมเจ้าทา่
หมู่  1 - 15   2  ชุมชน ทัว่ถึง ชลประทาน

11 สร้างสถานสูีบน้ า / จัดหา เคร่ืองเพือ่สูบน้ าส่งใหก้ับพืน้ทีก่ารเกษตร สร้างสถานสูีบน้ า / จัดหา 1,500,000 - - จ านวน การส่งน้ าเพือ่การเกษตรทัว่ถึง ทต./กองช่าง
สูบน้ า / ทอ่ส่งน้ า ของประชาชน เคร่ืองสูบน้ า  หมู่ 1 , 3 , 8 ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า อบจ./กรมพลังงาน

12 สร้างเขือ่นเก็บน้ าหว้ยแม่ยาบ เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ใช้น้ า ได้มีน้ าใช้อย่าง สร้างเขือ่นเก็บน้ าหว้ยแม่ยาบ 5,000,000 - - จ านวน การกักเก็บน้ ามีประสิทธิภาพท าให้ ทต./กองช่าง
เพยีงพอและทัว่ถึง หมู่ 2  บา้นทุง่ ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอและอบจ./กรมเจ้าทา่

พกิัด E0627982 ทัว่ถึง ชลประทาน
N2243914

13 โครงการก่อสร้างสถานสูีบน้ า เพือ่สูบน้ าส่งใหก้ับพืน้ทีก่ารเกษตร สร้างสถานสูีบน้ าด้วยพลังงาน 20,000,000 - - จ านวน การส่งน้ าเพือ่การเกษตรทัว่ถึง ทต./กองช่าง
ด้วยพลังไฟฟา้ ของประชาชน ไฟฟา้จ านวน 2 จุด  หมู่ 3 ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า อบจ./กรมพลังงาน

หมู่  7(ตามแบบแปลน ทต) ชลประทาน
14 โครงการสร้างแทง้เก็บน้ าเพือ่การเพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ใช้น้ า ได้มีน้ าใช้อย่าง สร้างแทง้เก็บน้ า หมู่ 1 - 15 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน การกักเก็บน้ ามีประสิทธิภาพท าให้ ทต./กองช่าง

เกษตร เพยีงพอและทัว่ถึง 2  ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอและอบจ./กรมเจ้าทา่
(ตามแบบแปลน ทต.) ทัว่ถึง ๑๑๓

งบประมำณและที่มำ



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
15 โครงการขุดสระเก็บน้ า เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ใช้น้ า ได้มีน้ าใช้อย่าง ขุดสระเก็บน้ า หมู่  1 - 15 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน การกักเก็บน้ ามีประสิทธิภาพท าให้ ทต./กองช่าง

เพยีงพอและทัว่ถึง 2  ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอและอบจ./กรมเจ้าทา่
(ตามแบบแปลน ทต.) ทัว่ถึง

16 โครงการก่อสร้างคลองใส้ไก่เพือ่เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ใช้น้ า ได้มีน้ าใช้อย่าง สร้างคลองใส้ หนองโต่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน การส่งน้ าเพือ่การเกษตรทัว่ถึง ทต./กองช่าง
เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพยีงพอและทัว่ถึง บา้นแซว หมู่ ๑ ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้น้ า อบจ./กรมพลังงาน

พกิัด E0624669 ชลประทาน
N2240417

17 โครงการเสริมคันดินสร้าง เพือ่เปน็การปอ้งกันไม่ใหดิ้นถล่ม หมู่  14  บา้นแซวกลาง 2,000,000  -  - จ านวน การกักเก็บน้ ามีประสิทธิภาพท าให้ ทต./กองช่าง
สปริงเวย์ เรียงหนิ หว้ยโปง่ และเปน็การกักเก็บน้ าในหว้ยโปง่ (ตามแบบแปลน ทต.) ขอสนับสนุน ครัวเรือน เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอและอบจ./กรมเจ้าทา่

ทัว่ถึง ชลประทาน
18 โครงการก่อสร้างกังหนัผันน้ า เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้ใช้น้ า ได้มีน้ าใช้อย่าง ก่อสร้างกังหนัผันน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน การกักเก็บน้ ามีประสิทธิภาพท าให้ ทต./กองช่าง

เพยีงพอและทัว่ถึง หมู่  1 - 15    2  ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ครัวเรือน เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอและอบจ./กรมเจ้าทา่
(ตามแบบแปลน ทต.) ทัว่ถึง ชลประทาน

9 โครงการสร้างฝาย คสล. เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน สร้างฝาย คสล.ล าน้ าบง 1,200,000 - - จ านวน เกษตรกรในหมูบ่้านและใกล้เคียง ทต. /กองช่าง
ล าน้ าบง ฤดูแล้ง บา้นสันทรายกองงาม ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน

หมู่ ๑๐ กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๕
ม.  E0619741
N2237096

๑๑๔

งบประมำณและที่มำ



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
10 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน สร้างอ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าเย็น 1,200,000 - - จ านวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้ ทต. /กองช่าง

ฤดูแล้ง บา้นหว้ยน้ าเย็น หมู่ ๑๓ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน
(ตามแบบแปลน ทต.)

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน สร้างอ่างเก็บน้ าบา้นแม่แอบ 1,200,000 - - จ านวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้ ทต. /กองช่าง
ฤดูแล้ง หมู่ ๑๑ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน

(ตามแบบแปลน ทต.)

๑๒ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน สร้างอ่างเก็บน้ าหว้ยทราย 2,000,000 - - จ านวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้ ทต. /กองช่าง
หว้ยทรายขาว ฤดูแล้ง ขาว บา้นแซว หมู่ ๑ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน

กว้าง 120 ม. ยาว 140 ม
พกิัด E๐62613
N2242596

๑๓ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยจ าไฮ 2,000,000 - - จ านวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้ ทต. /กองช่าง
หว้ยจ าไฮ ฤดูแล้ง บา้นปา่ตึง หมู่ ๕ พืน้ที ่๒ ไร่ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน

พกิัด E0622786
N2237612

งบประมำณและที่มำ

๑๑๕



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
๑๔ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยจ าไฮ 2,000,000 - - จ านวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้ ทต. /กองช่าง

หว้ยจ าไฮ ฤดูแล้ง บา้นปา่ตึง หมู่ ๕ พืน้ที ่๒ ไร่ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน
พกิัด E0622786
N2237612

๑๕ โครงการขุดลอกหนา้ฝาย เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน ขุดลอกหนา้ฝายหว้ยข่อย 2,000,000 - - จ านวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้ ทต. /กองช่าง
หว้ยข่อยหล่อย ฤดูแล้ง หล่อย บา้นแม่แอบ หมู่ ๑๑ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน

พกิัด E0629673
N2234680

๑๕ โครงการขุดลอกแก้มลิง เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้เพือ่การเกษตรใน ขุดลอกแก้มลิงหว้ยผาค า 5,000,000 - - จ านวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้ ทต. /กองช่าง
หว้ยผาค า ฤดูแล้ง บา้นเกาะผาค า หมู่ ๖ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง อบจ./ชลประทาน

พกิัด E0621924
N2238013

งบประมำณและที่มำ

๑๑๖



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร) ปี 60 ปี ๖1 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการศูนย์พฒันาการศึกษา เพือ่เปน็สถานทีศึ่กษาค้นคว้าใหก้ับ สร้างอาคารศูนย์ฯ จ านวน 5,000,000 - - จ านวน ประชาชนและนกัเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง

นกัเรียนและประชาชนในต าบลบา้น 1 แหง่ ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ กองการศึกษา
แซว (ตามแบบแปลน ทต.) หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง
2 โครงการก่อสร้างศูนย์สารสน เพือ่เปน็ศูนย์สารสนเทค ประจ าต าบล สร้างอาคารศูนย์ฯ จ านวน 2,000,000 - - จ านวน ประชาชนและนกัเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง

เทศประจ าต าบล เพือ่เปน็สถานทีศึ่กษาค้นคว้าใหก้ับ 1 แหง่  โดยมีเทคโนโลยี ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ กองการศึกษา
ประชาชน สารสนเทศ หนว่ยงานที่

(ตามแบบแปลน ทต.) เกี่ยวข้อง
3 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ เพือ่เปน็ศูนย์ในการเรียนรู้ใหก้ับ สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 2,000,000 - - จ านวน ประชาชนและนกัเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง

ประชาชน จ านวน  2  แหง่  หมู่ 1 หมู่ 3 ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ กองการศึกษา
(ตามแบบแปลน ทต.) หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6   พัฒนำด้ำนกำรเมอืงและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.9 สนับสนุนให้มศูีนย์กำรเรียนรูชุ้มชน โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมอืงกำรบริหำร

๑๑๗

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่   3  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข











ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรใช้บริบทด้ำนกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินตำมแนวคิดทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้ำงภูมคุ้ิมกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์



แนวทำงที่ 2.6  ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและนัทนำกำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 2.7  พัฒนำสถำนีอนำมยั  และสถำนบริกำรสำธำรณสุขให้มคุีณภำพมำตรฐำนเพ่ือบริกำรประชำชน



                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN



                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN



                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN







                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน





                                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN











ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมอืงกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่   3  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข










