รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังเตาบ่ม
พร้อมรางระบายน้า ม.3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า
ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากซอยหลังวัด
ศิริชัยนิมิตร-สะพาน (ซอย ๑) บ้านกิ่วแล
ป่าเป้า ต.บ้านกาด
โครงการก่ อสร้ า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก
หลังโรงเตาบ่มตังแต่สวนไม่สัก-บ้านนายสนั่น
หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านนาย
สนั่น หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี ถ นน
ส้ า หรับ ใช้ ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี ถ นน
ส้ า หรับ ใช้ ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

๑ เส้น

2

๓

๔

๕

๖

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเข้าบ้าน
นายฤทธิ์ แสนใจ หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า
ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างวัด-สะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า
ต.บ้านกาด

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
๒๕60

1,500,000

-

-

300,000

-

-

๑ เส้น

-

100,000

-

๑ เส้น

-

30,000

-

๑ เส้น

๑ เส้น

-

300,000

-

๑ เส้น

-

-

100,000

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๕

ที่

โครงการ

๗

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเสริมเหล็กหอเจ้า
บ้านใน หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด

๘

๙

๑๐

๑1

๑2

๑3

๑4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการถนน คสล.ซอย 2 (หลังเตาบ่ม) หมู่ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าวัด-เขต
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
อบต.บ้านกาด หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
ต.บ้านกาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างโรงถ่าย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ขยะของเทศบาลฯ หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
ต.บ้านกาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
จากหน้าบ้านนายประสิทธิ-์ เขต อบต.บ้าน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
กาด หมูท่ ี่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างล้านา้ ล้าเหมืองแพะรอบ
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
โรงเรียน-ถนนใหญ่ (หน้า รร.) หมู่ที่ ๓ บ้าน เกิดอุทกภัยและสามารถ
กิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางน้าล้าเหมืองซอยหน้า
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
บ้านนายประสิทธิ-์ เขต อบต.บ้านกาด หมู่ที่
เกิดอุทกภัยและสามารถ
๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างถนนสาย เพื่อให้สามารถป้องกันการ
บ้านกาด-แม่วนิ หน้าบ้านนายสม แสนพรหม เกิดอุทกภัยและสามารถ
ถึงหน้าบ้านนายสมชาย ตาเป็ง หมู่ที่ ๓ บ้าน ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
กิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
น้าหลาก

เป้าหมาย

๒๕๕8
-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
-

๒๕60
40,000

๑ เส้น
๑ เส้น

630,000

-

-

๑ เส้น

-

-

300,000

๑ เส้น

-

-

35,000

๑ เส้น

-

300,000

-

๑ แห่ง

๑ เส้น

๑ เส้น

-

-

-

-

900,000

300,000

100,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๕๖

ที่
๑5

๑6

๑7

18

19

20

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าตังแต่หน้าบ้าน เพื่อให้สามารถป้องกันการ
นายเลิศ สุยะเรือง- บ้านนายสนั่น (ซอย1)
เกิดอุทกภัยและสามารถ
หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
ระบายนา้ ได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าสองข้างถนน เพื่อให้สามารถป้องกันการ
สายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้าน
เกิดอุทกภัยและสามารถ
กาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าขนาดเล็ก 20 เพื่อให้สามารถป้องกันการ
x 30 (หลังเตาบ่ม) หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า เกิดอุทกภัยและสามารถ
ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านสวน พ่อ เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ครูเสน่ห์ พร้อมเปลี่ยนท่อข้ามถนน หมู่ที่ ๓
เกิดอุทกภัยและสามารถ
บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างสะพาน ซอย 3 หอเจ้าบ้าน
(ข้างบ้านพ่อหนานตัน) หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแล
ป่าเป้า ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้า รร.วัดศิริ
ชัยนิมิตร หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแล
ป่าเป้า ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

เป้าหมาย

๑ เส้น

๒๕๕8
-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
200,000

๒๕60
-

๑ เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

500,000

๑ เส้น

-

-

100,000

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

๑ เส้น

-

-

10,000

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

๑ เส้น

-

-

300,000

๑ เส้น

300,000

-

-

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

๕๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

21

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9/1 ม.3
บ้านกิ่วแลป่าเป้า(เลียบล้าเหมืองขุนคง)
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล้าเหมือง
กลาง ซอย 9/1 ม.3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้รถใช้
ถนน การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วขึน
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

1 เส้น

22

23

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าบ้านนาย
เงิน-ห้วยแห้ง ซอย 4/8 ม.3 บ้านกิ่วแลป่า
เป้า ต.บ้านกาด

24

โครงการขยายสะพานบ้านนายประสิทธิ์
ค้ามานนท์ พร้อมรางระบายน้า ม.3
บ้านกิ่วแลเป่าเป้า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากสะพานใน
ซอย 8/4 ถึง โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิต ม.3
บ้านกิ่วแลเป่าเป้า

25

26

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหลังศาลา
อเนกประสงค์ ม.3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า

27

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าทุง่ ห้า จากหน้า
บ้านนายสม-บ้านพ่อหนานอุ่น ม.3
บ้านกิ่วแลป่าเป้า

๑ เส้น
๑ เส้น

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
1,096,000
-

348,000

-

-

-

-

300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้รถ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

๑ เส้น

-

-

500,000

กองช่าง

๑ เส้น

-

-

500,000

๑ เส้น

-

-

300,000

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

๑ เส้น

-

-

1,000,000

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

กองช่าง

๕๘

ที่
28

29

30

31

32

33

34

โครงการ
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าข้างวัดศิริชัย
นิมิตร พร้อมอุโมงค์ – ล้าเหมืองแพะ
(ล้าเหมืองบน) บ้านกิ่วแลเป่าเป้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและขยาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ผิวจราจร เชื่อมระหว่าง หมู่ 6 บ้านนา้ ต้นส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
กับหมู่ 4 บ้านมะกายยอน ต.บ้านกาด อ.แม่ อย่างสะดวกรวดเร็ว
วาง จ.เชียงใหม่
โครงการวางกล่องเกเบียน ป้องกันตลิ่งพัง
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
พร้อมราวกันตกปากทาง ซอย 3 และขยาย เกิดอุทกภัยและสามารถ
สะพาน
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ พร้อมขยายสะพาน เพื่อให้สามารถป้องกันการ
หน้าบ้านนายดวง ภิญโญฤทธิ์ ม.๔ บ้าน
เกิดอุทกภัยและสามารถ
มะกายยอน ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชล
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ประธาน จากสะพานบ้านมะกายยอนส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะพานบ้านน้าต้น
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างช่องระบายน้าจากอุโมงค์- เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ท้ายเหมือง ระยะ 300 เมตร ม.๔ บ้าน
เกิดอุทกภัยและสามารถ
มะกายยอน ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากปากทาง เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ซอย ๑ –ซอย ๓ สี่แยกศาลากลางบ้าน ม.๔ เกิดอุทกภัยและสามารถ
มะกายยอน ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

เป้าหมาย
๑ เส้น

๒๕๕8
-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
๒๕60
1,000,000

๑ เส้น

1,630,000

-

-

๑ เส้น

200,000

-

-

๑ เส้น

๑ เส้น

200,000

-

-

-

-

1,500,000

๑ เส้น
-

-

250,000

๑ เส้น
-

-

300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

๕๙

ที่

โครงการ

35

โครงการท้าถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริมไม้ไผ่/
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้าต้น-มะกายยอน
พร้อมท้าไหล่ทาง ม.๔ บ้านมะกายยอน
ต.บ้านกาด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน ม.๔ บ้านมะกายยอน ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

๑ เส้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

๑ เส้น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างบ้านเจ๊จ๋วิ
หมู่ที่ 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

36

37
38

39

40

41

โครงการถมหินคลุกซอยบ้านนายสว่าง
หมู่ที่ 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยบ้าน
ผญบ.มนัส ทิศดอนตอง ม.5 ต.บ้านกาด
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนซอยหน้า อสม.ม.5
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนางเหรียญ
บ้านนายเหลิม ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย

๒๕๕8
-

-

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
600,000

250,000

๒๕60
-

-

300,000

-

-

250,000

-

-

300,000

-

-

-

800,000

120,000

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๐

ที่
42

43

4๔

4๕

4๖

4๗

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนายค้าไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนนซอยข้างบ้าน อ.
นิพนธ์-บ้านนายประสงค์ ม.5 บ้านกาด ต.
บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้างถนนซอยข้างบ้านอัมพาราม
ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยบ้านด้ารง เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ค้านุ ซอย 14 ม.5 บ้านกาด
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ต.บ้านกาด
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ถนนซอย
อีสานบ้านนายจ่อ ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอย อสม.
ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

เป้าหมาย

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
๒๕60

๑ เส้น
-

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

-

100,000

-

-

100,000

-

-

200,000

-

-

800,000

-

100,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

๑ เส้น
-

800,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-

๖๑

ที่
4๘

๔๙

5๐

5๑

5๒

5๓

5๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าบ้านนาย
พล ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด

โครงการขยายสะพานข้างบ้านนายทองค้า
อินต๊ะแสน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖
บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการขยายถนนจากหน้าบ้านช่างดุล-วัด
ศรีจองค้า ม.4 มะกายยอน อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่
โครงการขยายไหล่ถนนสายบ้านนา้ ต้น-ทุ่งปี๊
(จากหน้านายจักรพันธ์ ค้าแสน ถึงบ้านนาย
ประพันธ์ พรหมเสน) หมู่ที่ ๖ บ้านน้าต้น
โครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 4/10
ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด

โครงการก่อสร้างทางลอดเชื่อมรางระบาย
น้าหน้าเทศบาลเก่าลงล้าเหมืองกลาง
ม.5 ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยไปรษณีย์
ม.5 ต.บ้านกาด

เป้าหมาย
๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๒๕๕8
-

-

-

-

200,000

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
๒๕60
200,000

-

-

-

-

-

250,000

1,000,000

500,000

-

500,000

-

-

800,000

-

-

๑ เส้น

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
หน่วยงานที่
๖๒

๒๕๕8
๕5

56

57

58

59

60

61

62

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ม.8 บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
อัมพาราม เชื่อมกับ ม.6 บ้านนา้ ต้น และ ม.4 ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
บ้านมะกายยอน
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าบ้านนาย
ประพันธ์ ถึงล้านา้ วาง ระยะทาง 300 เมตร
หมู่ที่ ๖ บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด
โครงการซ่อมแซมถนนป่าช้า-วัดป่าแดด หมู่
ที่ ๖ บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณข้างศาลา เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
อเนกประสงค์ ระยะทาง 100 เมตร หมู่ที่ ๖ ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการขยายสะพานข้างบ้านนายชูชีพ ศิริ
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
หมู่ที่ ๖ บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างพนังกันดินบริเวณรอบศาลา เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
อเนกประสงค์ 2 ด้าน ประมาณ 150 เมตร ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
หมู่ที่ ๖ บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างสะพานล้าเหมืองแพะหน้า
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
บ้านคุณโจ หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้าน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
กาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างสะพานล้าเหมืองแพะหน้า
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
บ้าน อ.สวิง อินต๊ะทา หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
ต.บ้านกาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว

๑ เส้น

-

๒๕๕9
2,000,000

-

๑ เส้น
-

200,000

-

-

600,000

-

๑ เส้น

๑ เส้น
-

-

50,000

๑ เส้น
-

-

200,000

-

-

500,000

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

300,000

300,000

-

-

รับผิดชอบ

๒๕60

-

-

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

๖๓

ที่
63

64

65

66

67

๖8

69

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างสะพานล้าเหมืองแพะ หน้า เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
บ้านายเดชา เทพจักร หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
ต.บ้านกาด
อย่างสะดวกรวดเร็ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าบ้านนาย
บุญส่ง แสนกุย (เชื่อมทุ่งนา) หมู่ที่ 8 บ้าน
อัมพาราม ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ล้าเหมืองแพะ
(ทุ่งนา) หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

โครงการก่อสร้างถนนเลียบล้าเหมืองหลวง
ข้างบ้านนางทอง หน้อยดี – สะพานทีน่ าแม่
เหรียญ หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 ม.8
บ้านอัมพาราม (สวนคุณโจ) ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตล้า
เหมืองแพะ บ้านนายอินทะนนท์ ชัยแก้ว ถึง
บ้านนางนวล จินะใจ หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม
โครงการก่อสร้างพนังกันน้าคอนกรีตล้า
เหมืองกลาง หน้าบ้านนายเกษม พรหมมาบ้านนายอรุณ บญมานันท์ หมู่ที่ 8 บ้าน
อัมพาราม ต.บ้านกาด

เป้าหมาย

๑ เส้น

๑ เส้น

๒๕๕8
300,000

-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
-

200,00๐

๑ เส้น
-

200,000

๑ เส้น
-

500,000

1 เส้น
378,000

-

๑ เส้น
-

-

๒๕60
-

-

-

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
3,000,000
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

๑ เส้น
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3,000,000

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

70

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.และทางเชื่อม
คสล. ปากซอย 2/1 ม.8 บ้านอัมพาราม
(ล้าเหมืองแพะ) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.และทางเชื่อม
คสล. ซอย 2 ม.8 บ้านอัมพาราม (ล้าเหมือง
กลาง) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. และทางเชื่อม
คสล. ซอย 4 ม.8 บ้านอัมพาราม (ล้า
เหมืองแพะ) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.และทางเชื่อม
คสล. ซอย 4 ม.8 บ้านอัมพาราม (ล้า
เหมืองกลาง) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.และทางเชื่อม
คสล.(บ้านอาจารย์สวิง – ปากซอย 5 อัมพา
ราม) ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อม
ฝาปิด (ข้างบ้านครูสวิง) ม.8 บ้านอัมพาราม
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

71

72

73

74

75

76

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าสีแ่ ยกก้านัน
พิภพ ผ่านสี่แยกบ้านนายประกิจถึงล้าเหมือง
แพะ หมูท่ ี่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

เป้าหมาย
1 เส้น

1 เส้น

1 เส้น

๒๕๕8
539,000

403,000

648,000

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
-

-

-

๒๕60
-

-

-

1 เส้น

480,000

-

-

1 เส้น

890,000

-

-

๑ เส้น

158,000

-

-

๑ เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

200,000

๖๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

77

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม
ต.บ้านกาด

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดบน
ท้องถนน

๑ เส้น

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

๑ เส้น

78

79

80

81

82

83

โครงการก่อสร้างราวกันตกหน้าบ้านนายเด
ชา เทพจักร หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้าน
กาด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าบ้าน
อ.ประสิทธิ์ จันทร์ประจักษ์ ถึงศาลเจ้า
หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าบ้านนาย
ตาล ค้าติ๊บ-บ้านนางนิ่มนวล มาเรือน หมู่ที่
8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างสะพานบ้านนายอรุณ บุญ
มานันท์ หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หน้าบ้าน
น.ส.วันดี จัน๋ ตา หมูท่ ี่ 8 บ้านอัมพาราม
ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าบ้านนาย
วสันต์ ใจมูล-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 8 บ้านอัมพา
ราม ต.บ้านกาด

๒๕๕8
-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
-

๒๕60
200,000

๑ เส้น
-

-

-

150,000

50,000

-

๑ เส้น
-

100,000

-

๑ เส้น
-

300,000

-

๑ เส้น
-

100,000

-

๑ เส้น
-

-

200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

กองช่าง

๖๖

ที่
84

85

86

87

88

89

90

โครงการ
โครงการก่อสร้างรางน้าล้าเหมืองสันป่าดู่
หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างบ้านนาย
ประสิทธิ-์ บ้านพ่อศร บุญมานันท์ หมูท่ ี่ 8
บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.
เชื่อม ซอย 8 - ซอย 9 ม.3 บ้านสันโป่ง
ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างสะพาน ซอย 8 เชือ่ ม ซอย
9 ล้าเหมืองเป็น ม.3 บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 สุด
ซอย ม. ๓ บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโอเวอร์เลย์
รอบหมู่บ้าน ม. ๓ บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ปาก เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ทางเข้าบ้านสันโป่ง-สะพาน ม. ๓ บ้านสันโป่ง เกิดอุทกภัยและสามารถ
ต.ดอนเปา
ระบายนา้ ได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

เป้าหมาย
๑ เส้น

๑ เส้น

๒๕๕8
-

-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
-

-

๒๕60
200,000

300,000

๑ เส้น

332,000

-

-

๑ เส้น

300,000

-

-

๑ เส้น

1,007,000

-

-

-

1,000,000

-

๑ เส้น

๑ เส้น
-

500,000

-

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

91

โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน จากขนาด
2 นิว เป็น 3 นิว ม. ๓ บ้านสันโป่ง ต.ดอน
เปา

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

๑ เส้น

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกหลังบ้าน
พ่อน้อยมูล-บ้านแม่ออน ม.๓ บ้านสันโป่ง
ต.ดอนเปา

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากหน้าบ้าน
พ่อน้อยปั๋น-บ้าน สท.อ้านวย เต๋จา ม. ๓
บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

92

93

94

95

96

โครงการก่อสร้างพนังกันถนนพังล้าเหมือง
เป็ด ม. ๓ บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตหลังทาง
ทิศตะวันตก บ้านนายดี ม. ๓ บ้านสันโป่ง
ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า จากหน้าวัดบ้านนายศรีมา ม. ๓ บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา

๒๕๕8

600,000

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

-

-

-

-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

-

150,000

100,000

1,000,000

200,000

๒๕60

-

-

-

-

-

๑ เส้น
-

-

150,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๘

ที่

97

98

99

100

101

102
103

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการวางท่อต่อจากแนวเดิม จนสุดล้า
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เหมืองพร้อมสะพานล้าเหมืองเป็ด ม. ๓ บ้าน เกิดอุทกภัยและสามารถ
สันโป่ง ต.ดอนเปา
ระบายนา้ ได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างราวกันตกล้าเหมืองหลังวัด เพื่อ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ
ชัยมงคล และ ซอย 15 ม.3 บ้านสันโป่ง
ในการสัญจรไปมา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างบ้านก้านัน เพื่อให้สามารถป้องกันการ
แดง ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมถนน
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
และสะพานข้างบ้านพ่อหนานนวล
เกิดอุทกภัยและสามารถ
(ประมาณ 70 เมตร) ม.4 บ้านดอนเปา
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างหอเจ้า
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
บ้านใต้ ม.4 บ้านดอนเปา
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ข้างบ้าน
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
นางออน สมใจ ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 3/1
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
หน้าบ้านนายทรวง ปันหนัก ม.4 บ้านดอน
เกิดอุทกภัยและสามารถ
เปา ต.ดอนเปา
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

เป้าหมาย
๑ เส้น

1 แห่ง

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๑ เส้น

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

๒๕60

-

-

200,000

-

-

200,000

300,000

-

-

600,000

-

-

-

-

300,000

200,000

-

-

-

-

200,000

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีชวี ิตความเป็นอยู่
ดีขึน อุบัติเหตุลดลง
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

๖๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

104

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 4/1
หน้าบ้านนายศรีทน สมศรี ม.4 บ้านดอนเปา
ต.ดอนเปา

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก

๑ เส้น

เพื่อให้สามารถป้องกันการเกิด
อุทกภัยและสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

๑ เส้น

105

106

107

108

109

110

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 4/3
หน้าบ้านนายพิทักษ์ แซ่วา่ ม.4 บ้านดอนเปา
ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 4/5
ตลอดซอย บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอย 4/7
ตลอดซอย บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบริเวณข้าง
ศูนย์ อสม. บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างบ้านพ่อ
แก้ว แม่ดี บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าบ้านแม่
ตา บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

๒๕๕8
-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
-

๒๕60
200,000

๑ เส้น
-

-

200,000

๑ เส้น
-

800,000

-

๑ เส้น
-

800,000

-

๑ เส้น
-

500,000

-

๑ เส้น
-

-

-

-

200,000

200,000

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๗๐

ที่
111

112

113

โครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยบ้านพ่อ
มา แม่ผัด บ้านดอน ต.ดอนเปา

โครงการก่อสร้างถนนล้าเหมืองกลาง
ม.4 บ้านดอนเปา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างแปลง
เพาะป่าไม้สัก ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอน
เปา

114

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากป่าช้าบ้านหนานแก้ว ม.5 บ้านป่าติว ต.ดอนเปา

115

โครงการปรับปรุงผิวถนนโอเวอร์เลย์จากบ้าน
ผูช้ ่วยหง่า -สุดเขตเทศบาล

116

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าบ้านนาง
เอ้ย จันทร์แก้ว ซอย 4 ม.5 บ้านป่าติว
ต.ดอนเปา (ระยะทาง 120 เมตร)

117

118

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย 3-ซอย 5
(ระยะทาง 30 เมตร) ม.5 บ้านป่าติว
ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.ล้าเหมือง เพื่อให้สามารถป้องกันการเกิด
แพะ (ระยะทาง 300 เมตร) ม.5 บ้านป่า อุทกภัยและสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ติว ต.ดอนเปา

เป้าหมาย

๑ เส้น
๑ เส้น

๑ เส้น

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

-

-

-

1,000,000

๒๕60
200,000

-

200,000

-

๑ เส้น

200,000

-

-

๑ เส้น

500,000

-

-

ความยาว
60 เมตร

400,000

-

-

๑ เส้น

-

100,000

-

ความยาว
60 เมตร

-

4,000,000

-

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๗๑

ที่
119

120

121

122

โครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า(ขนาดกว้าง
1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 400 เมตร
เส้นผาขาว ม.5 บ้านป่าติว ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้าน
แม่ปั๋น ม.5 บ้านป่าติว ต.ดอนเปา
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วย
แอสฟัสติกคอนกรีต ม.6 บ้านน้าต้น เชื่อม ม.
5 บ้านท่าค้าปา ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วย
แอสฟัสติกคอนกรีต ซอย 5 ม.6 บ้านน้าต้น
เชื่อม ม.2 บ้านแสนกันทา ต.ทุง่ รวงทอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วงฤดู
น้าหลาก
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
ความยาว
๔๐๐ เมตร

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

๒๕60

-

3,000,000

-

-

500,000

-

๑ แห่ง

-

868,000

-

๑ แห่ง

-

743,000

-

๑ แห่ง

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

อบจ

อบจ

๗๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 ถึง ๒๕60)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ที่

๑

2

3

4
5

6

โครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปูตวั
หนอนพร้อมท้ารางน้ารอบวัดศิริชัยนิมิตร
หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด
โครงการติ ด ตั งไฟส่ อ งสว่ า ง ซอยหน้ า
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม-หลังบ้านนาย
สมพงษ์ ปั ญญาค้า ม.3 บ้า นกิ่วแลเป่า
เป้า
โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร
ม.3-ม.8 (สายทุ่งห้า) หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วแล
ป่าเป้า ต.บ้านกาด
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ม.๔ บ้านมะกายยอน ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน ม.๔ บ้านมะกายยอน
ต.บ้านกาด
โครงการติดตังกระจกนูนพร้อมป้ายบอก
ทางและลูกระนาดทุกจุดในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนและมีทัศนียภาพที่ดี
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทั่วถึง
และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

๑ แห่ง

300,000

-

-

ประชาชน มีความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนและมีทัศนียภาพที่ดี

กองช่าง

๑ แห่ง

200,000

-

-

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

๑ แห่ง

-

500,000

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร

กองช่าง

๑ แห่ง

-

500,000

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร

กองช่าง

๑ หลัง

600,000

-

-

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

ในเขต
เทศบาล

100,000

-

-

อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง

กองช่าง

๗๓

ที่

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

โครงการ

โครงการติดตัง / ซ่อมแซมป้ายต่างๆในใน
หมู่บ้าน ม.๔ บ้านมะกายยอน ต.บ้านกาด
โครงการติ ด ตั งไฟกิ่ ง /ซ่ อ มแซมไฟฟ้ า
สาธารณะในหมู่บ้า น ม.๔ บ้ า นมะกาย
ยอน ต.บ้านกาด
โครงการติดตังไฟกิ่งทุกจุดภายในหมู่บ้าน
ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด
โครงการติดตังไฟกิง่ หน้าอาคาร sml ม.5
ต.บ้านกาด
โครงการติดตังไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนายสงวน 21 ล้าน ถึงร้านล้อเจริญ
ยนต์ ม.5 ต.บ้านกาด
โครงการขยายไฟกิ่งหน้าบ้าน อ.นิพนธ์
ม.5 ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างลานกีฬาหน้าวัดจ้าลอง
ม.5 ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของแม่บ้าน/รัว
บริเวณหกแยก ม.5 บ้านกาด
โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน
ม.6 บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากป่าช้า-วัดป่า
แดด ม.6 บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน และผูส้ ญ
ั จรไปมา
รู้เส้นทางเข้าหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

๑ แห่ง

-

50,000

-

ประชาชน และผูส้ ัญจรไปมา
รู้เส้นทางเข้าหมู่บ้าน

กองช่าง

๑ แห่ง

-

50,000

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองช่าง

๑ แห่ง

-

100,000

-

1 แห่ง

-

-

20,000

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้เด็กเยาชนและประชาชนทั่วไปมี
ลานกีฬาออกก้าลังกาย
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

-

-

1,000,000

๑ แห่ง

-

-

200,000

1 แห่ง

-

-

1,500,000

๑ แห่ง

-

800,000

-

๑ หลัง

-

10,000

-

๑ แห่ง

-

200,000

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง

กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

กองช่าง

เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปมี
สถานที่ออกก้าลังกาย
มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน
มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

๗๔

ที่

๑7

18

๑9

20
21

22

23

24

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านสล่า
แดง-บ้านมะกายยอน ม.6 บ้านน้าต้น
ต.บ้านกาด
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก ม.8 บ้าน
อัมพาราม เชื่อมกับ ม.6 บ้านนา้ ต้น และ
ม.4 บ้านมะกายยอน ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่า
ช้าสาธารณะบ้านน้าต้น ม.6 บ้านน้าต้น
ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัด
ป่าแดด ม.6 บ้านน้าต้น ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

๑ แห่ง

-

300,000

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง

๑ แห่ง

-

-

1,000,000

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

กองช่าง

เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

๑ หลัง

-

-

200,000

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

๑ หลัง

-

-

200,000

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

โครงการปรับปรุงโรงเรียนเป็นลานกีฬา
ประจ้าหมู่บ้าน ม.6 บ้านน้าต้น ต.บ้าน
กาด
โครงการจัดท้าป้ายหมู่บ้าน ม.8 บ้าน
อัมพาราม ต.บ้านกาด

เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

๑ หลัง

-

-

100,000

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนและมีทัศนียภาพที่ดี

๑ แห่ง

๑๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้านนาง
สวาท คลองตุ่น-หัวสะพานใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง

-

200,000

-

-

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนทุง่ ห้า-บ้าน
กิ่วแลป่าเป้า ม.8 บ้านอัมพาราม ต.บ้าน
กาด

เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๑ แห่ง

800,000

-

กองช่าง

๗๕

ที่

25

26

27

28
29
30
31
32

33

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

-

-

20,000

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

โครงการติดตังไฟกิง่ พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
(เสา 1 ต้น) หน้าบ้าน
นางโสภิญ อินเหลา ม.8 บ้านอัมพาราม
โครงการพัฒนาเสียงตามสายในหมู่บา้ น
ม.8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนในพืนที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

๑ แห่ง

-

-

10๐,๐๐๐

ประชาชนในพืนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง

โครงการก่อสร้างห้องน้าหน้าวัดอัมพา
ราม ม.8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกและมี
สุขอนามัยที่ดี

๑ แห่ง

-

-

300,000

ประชาชนมีความสะดวกและมี
สุขอนามัยที่ดี

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ
อเนกประสงค์ บ้านอัมพาราม
ม.8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน ม.8
บ้านอัมพาราม
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ม.8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านสันโป่ง ม.3
บ้านสันโป่ง
โครงการก่อสร้างห้องน้าวัดชัยมงคล 10
ห้อง ม.3 บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา

เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษที่
เกิดขึนภายในพืนที่ใกล้เคียง
เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกและมี
สุขอนามัยที่ดี

โครงการล้อมรัวหลังอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
ม.3 บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา
การท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เสารไฟฟ้า
1 ต้น

๑ หลัง

-

800,000

-

๑ หลัง

-

250,000

-

๑ หลัง

-

2,000,00
0

-

๑ แห่ง

-

-

1,500,000

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี

๑ แห่ง

-

-

300,000

ประชาชนมีความสะดวกและมี
สุขอนามัยที่ดี

๑ แห่ง

-

-

300,000

ประชาชน มีความปลอดภัยในการท้า
กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

๗๖

ที่

34
35
36
37

38
39

40

41

42

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติดตังกระจกโค้งนูนตามทาง
แยก ม.3 บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา
โครงการจัดท้าป้ายหมู่บ้าน 4 ด้าน
ม.3 บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา
โครงการติดตังไฟกิง่ ทุกซอย ม.3 บ้านสัน
โป่ง ต.ดอนเปา
โครงการขยายเขตการประปาส่วนภูมภิ าค
ซอย 2 ,3 และซอยในหมู่บา้ น บ้านดอน
เปา ต.ดอนเปา
โครงการติดตังกระจกนูนโค้งบริเวณทาง
แยกในหมู่บ้านทุกจุด
โครงการติดตังไฟกิง่ ซอยบ้านนางจันทร์
เพ็ญ อยู่อินทร์ จ้านวน 2 จุด ม.4 บ้าน
ดอนเปา ต.ดอนเปา
โครงการติดตังไฟกิง่ ข้างบ้านนายทวี โปธิ
ซอยบ้านนางผ่อง จ้านวน 1 จุด ม.4
บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
ดารใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนและมีทัศนียภาพที่ดี
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่มพอเพียงต่อ
การอุปโภค-บริโรค

โครงการติดตังไฟกิง่ ซอยบ้านนายประชุม
ทากุย จ้านวน 1 จุด ม.4 บ้านดอนเปา
ต.ดอนเปา
โครงการติดตังไฟกิง่ ซอยข้างโรงถั่ว
ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง

เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

๑ แห่ง

-

5๐,๐๐๐

-

๑ แห่ง

-

๑0๐,๐๐๐

-

๑ แห่ง

-

-

100,000

1 แห่ง

-

เขตเทศบาล

-

๑ แห่ง

-

-

-

ประชาชน มีความปลอดภัยในดารใช้รถ
ใช้ถนนมากขึน
ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1,000,000

ประชาชนมี น้ า ดื่ ม เพี ย งพอต่ อ การ
อุปโภค-บริโภค

200,000

ประชาชนได้ รับ ความสะดวกสบายใน
การใช้ถนนอุบัติเหตุลดลง

100,000

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
การประปาส่วน
ภูมิภาค
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
๑ แห่ง

๑ แห่ง

๑ แห่ง

-

-

-

10,000

10,000

100,000

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กองช่าง

กองช่าง

๗๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕8

43

44

45

46

47

48

49
50

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดดับบ้านนาย
ทองใบ มาตา-หลังเทศบาล ม.4
ต.ดอนเปา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดดับ ซอยบ้าน
นายพิทักษ์ แซ่วา่ ม.4 บ้านดอนเปา
ต.ดอนเปา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดดับ บ้านนาย
ณรงค์ หมูทา ซอย 3/8 ม.4 บ้านดอน
เปา ต.ดอนเปา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ล้าเหมืองกลาง ม.4 บ้านดอนเปา
ต.ดอนเปา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดดับ ตังแต่
บ้านนายค้าสม สิงห์วรรณ์ – บ้านนาง
ล้ายอง ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหน้าศูนย์ อสม.
ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าหลังวัด
ดอนเปา บ้านดอนเปา
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหลังวัดดอน
เปา ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา

เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

๒๕๕9

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕60
กองช่าง

๑ แห่ง

-

-

300,000

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๑ แห่ง

-

-

150,000

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๑ แห่ง

-

-

150,000

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๑ แห่ง

-

-

150,000

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๑ แห่ง

-

150,000

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑ แห่ง

-

100,000

-

ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑ หลัง

-

500,000

-

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

๑ หลัง

-

100,000

-

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

กองช่าง

๗๘

ที่

51

52

53
54
55
5๖

โครงการ

โครงการก่อสร้างเตาเผาเมรุ บ้านดอน
เปา (ป่าช้าใต้ ) ม.4 บ้านดอนเปา
ต.ดอนเปา
โครงการปรับปรังอาคาร อสม. ประจ้า
หมู่บ้าน ม.5 บ้านป่าติว ต.ดอนเปา
โครงการซ่อมแซมและติดตังไฟกิง่ ภายใน
เขตเทศบาล
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใน
เขตเทศบาล
โครงการปรุงและซ่อมแซมถนนภายใน
เขตเทศบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อการมีสถานทีท่ ้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้ากิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับดูแล
สุขภาพของประชาชน
เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าสว่างใช้ครบ
ทุกครัวเรือน
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในด้าน
การเกษตร
เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย
ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

เป้าหมาย

๑ หลัง

งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

๒๕๕8

๒๕๕9

๒๕60

-

1,000,000

-

มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
มีสถานที่ทา้ กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ ประชาชนได้รับการ
บริการโดยทั่วถึงและสะดวกสบายขึน
ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

๑ หลัง

-

100,000

-

๑0 แห่ง

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

5๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-

500,000

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2๐๐,๐๐๐

-

-

มีการคมนาคมทีส่ ะดวกสบาย อุบัติเหตุ
บนท้องถนนลดลง

ในเขต
เทศบาล
ในเขต
เทศบาล
๑๐ แห่ง

กองช่าง

กองช่าง

๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 ถึง ๒๕60)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔. แนวทางการพัฒนา การการพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ อุปโภค บริโภค/ระบบประปา
ที่

โครงการ

๑

โครงการขุดลอกล้าเหมืองหลังวัดศิรชิ ัยนิมิตร
ม.3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด

๒

๓

๔

๕

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
โครงการจัดท้าระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อจัดให้มีระบบประปา ที่ได้
ม.4 บ้านมะกายยอน ต.บ้านกาด
คุณภาพ ประชาชนมีน้า
สะอาดเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค
โครงการติดตังระบบไฟฟ้าส้าหรับสูบ
เพื่อจัดให้มีระบบประปา ที่ได้
น้าประปา ม.4 บ้านมะกายยอน ต.บ้านกาด
คุณภาพ ประชาชนมีน้า
สะอาดเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค
โครงการประปาหมูบ่ ้านหกแยก ม.5 บ้าน
เพื่อจัดให้มีระบบประปา ที่ได้
กาด ต.บ้านกาด
คุณภาพ ประชาชนมีน้า
สะอาดเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค
โครงการขุดลอกรางระบายน้าทุกจุดภายใน
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
หมู่บ้าน ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก

เป้าหมาย

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

๒๕60

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 เส้น

200,000

-

-

1 แห่ง

-

800,000

-

ประชาชนมีน้าเพียงพอใน
การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

1 แห่ง

-

100,000

-

ประชาชนมีน้าเพียงพอใน
การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

1 แห่ง

-

-

200,000

ประชาชนมีน้าเพียงพอใน
การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

-

-

๕๐๐,๐๐๐

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

กองช่าง

๘๐

ที่
๖

7

8

9

10

11

โครงการ
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าจากบ้านช่าง
ดุลย์-วัดใหม่ศรีจองค้า ม.6 บ้านน้าต้น
ต.บ้านกาด
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
อัมพาราม ม.8 ต.บ้านกาด

โครงการก่อสร้างล้าเหมืองแพะบ้านนายแดง
ค้าฟั่น ม.8 บ้านอัมพาราม

โครงการขุดลอกล้าเหมือง 2 สาย (ล้าเหมือง
เป็ด,ล้าเหมืองล้อง) ม.3 บ้านสันโป่ง
ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ารูปตัวยู พร้อม
ขยายถนนหน้าวัดชัยมงคล ม.3 บ้านสันโป่ง
ต.ดอนเปา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้านพ่อ
หน้อยปั๋น – บ้านนายอ้านวย เต๋จา ม.3 บ้าน
สันโป่ง ต.ดอนเปา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อจัดให้มีระบบประปา ที่ได้
คุณภาพ ประชาชนมีน้า
สะอาดเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก

เป้าหมาย

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

๒๕60

1 เส้น

-

300,000

-

1 แห่ง

-

-

1,000,000

1 เส้น

1 เส้น

1 เส้น

1 เส้น

-

-

-

-

300,000

100,000

-

-

-

-

2,000,000

150,000

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพียงพอใน
การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๘๑

ที่
12

13

14

15

16

17

โครงการ
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันถนนพังล้า
เหมืองเป็ด ม.3 บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตหลังทาง
ทิศตะวันตกบ้านพ่อดี ม.3 บ้านสันโป่ง
ต.ดอนเปา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก

1 เส้น

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก

1 เส้น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากหน้าวัดชัย เพื่อให้สามารถป้องกันการ
มงคล-บ้านนายศรีมา ทิพย์สุวรรดี ม.3
เกิดอุทกภัยและสามารถ
บ้านสันโป่ง ต.ดอนเปา
ระบายนา้ ได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
โครงการขุดลอกรางระบายน้าทุกซอยใน
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
หมู่บ้าน ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
โครงการขุดลอกล้าเหมืองทุกสาย(ล้าเหมือง เพื่อให้สามารถป้องกันการ
กลาง,ล้าเหมืองแพะ,ล้าเหมืองเตาห้วยผึง)
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
โครงการจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
เพื่อจัดให้มีระบบประปา ที่ได้
ม.4 บ้านดอนเปา ต.ดอนเปา
คุณภาพ ประชาชนมีน้า
สะอาดเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

๒๕๕8

-

-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

-

-

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1,000,000

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

300,000

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

กองช่าง

๒๕60

1 เส้น
-

-

500,000

1 เส้น
-

๕๐๐,๐๐๐

-

1 เส้น

1 แห่ง

-

-

๕๐๐,๐๐๐

2,0๐๐,๐๐๐

-

-

ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

ประชาชนมีน้าเพียงพอใน
การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๘๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18

โครงการขุดลอกล้าเหมืองทุกสาย ม.5 บ้าน
ป่าติว ต.ดอนเปา

เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อให้สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ในช่วง
ฤดูน้าหลาก
เพื่อจัดให้มีระบบประปา ที่ได้
คุณภาพ ประชาชนมีน้า
สะอาดเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม อาคาร
ส้านักงานให้สวยงาม

19

20

21

๒๒

2๓

โครงการก่อสร้างพนังกันน้าล้าเหมืองแพะ
ซอย 2/1 บ้านอัมพาราม

โครงการขุดลอก คู คลอง ล้าเหมืองแพะ
ม.8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

โครงการขุดลอก คู คลอง ล้าเหมืองกลาง
ม.8 บ้านอัมพาราม ต.บ้านกาด

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้าประปา
หมู่บ้านในเขตเทศบาล

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงอาคาร
ส้านักงานให้สวยงาม

เป้าหมาย

ม.5 บ้านป่าติว

๑ แห่ง

๑ แห่ง

๒๕๕8
-

-

-

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
-

500,000

100,000

๒๕60
500,000

-

-

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก
ลดการเกิดปัญหาอุทกภัย
และสามารถระบายน้าได้
สะดวก ในช่วงฤดูน้าหลาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๑ แห่ง

-

100,000

-

1 แห่ง

-

2,000,000

-

ประชาชนมีน้าเพียงพอใน
การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

-

ส้านักงานเทศบาลสวยงาม
มีภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อม
ที่ดี

กองช่าง

๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐

-

กองช่าง

๘๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕. แนวทางการพัฒนา การวางและจัดทาผังเมือง
ที่
๑

โครงการ
โครงการวางและจัดท้าผังเมืองรวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อจัดระบบผังเมืองใน
เขตเทศบาลให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับผัง
เมืองรวมของจังหวัด
เชียงใหม่

๘ หมู่บ้าน

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบผังเมืองทีม่ าตรฐานและ
มีคุณภาพ

กองช่าง

๘๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๑ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
ที่
๑

๒

๓

โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

อุดหนุนโครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลให้
เหมาะสมกับการเรียน
มากขึน
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
นักเรียน/ประชาชน
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนบ้านกาด
(เขมวังส์)ให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

นักเรียน /ประชาชนใน
เขตเทศบาล

รร.บ้านกาด
(เขมวังส์)

๒๕๕8

๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9

๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒๕60

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

๕๐,๐๐๐

สถานศึกษามีภูมิ
ทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึน

๘๐๐,๐๐๐

นักเรียน/ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้

๖๐,๐๐๐

นักเรียนโรงเรียน
บ้านกาด(เขมวังส์)
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปาและรร.
สังกัด สพฐ.

รร.บ้านกาด
(เขมวังส์)
๘๕

ที่
๔

๕

๖

๗

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้
ระดับอนุบาล – ระดับประถม
๘ กลุ่ม สาระการเรียนรู้

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและตรวจ
สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รร.เทศบาลวัดดอน
เปา

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ทุก
กลุ่ม

เป้าหมาย

นักเรียนระดับอนุบาลระดับประถม จ้านวน ๘
กลุ่ม

เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน

โรงเรียนในสังกัด
เขตเทศบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน

ครูโรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา

เพื่อให้เด็กและนักเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา
สุขภาพและพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

๒๕๕๘

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๐,๐๐๐

นักเรียนทุกกลุ่มได้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึน

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๒๐,๐๐๐

มีสื่อการเรียนการ
สอน ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน

กองการศึกษา
ร.ร.ในเขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐

ครูโรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปามี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน

กองการศึกษา

๒๐,๐๐๐

เด็กและนักเรียนมี
และพัฒนาการ
สุขภาพและ
พัฒนาการดี
เหมาะสมกับวัย

๒๕๖๐

กองการศึกษา

๘๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๘

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ

๙

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน/
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

เพื่อจัดให้มีอาคารเรียน
ที่มั่นคงและเพียงพอ

๑๐

โครงการติดตังอินเตอร์เน็ตระบบ ADSL

เพื่อให้นักเรียนมี
อินเตอร์เน็ตใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้
เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้
พร้อมต่อการให้บริการ

๑๑

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

๑๒

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๑๓

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
๖๕๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอน
เปา/โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

โรงเรียนวัดดอนเปา

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กนักเรียน
ในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษา
ครู-บุคลากรโรงเรียน
เข้าใจและใช้แหล่งเรียนรู้
เทศบาลวัดดอนเปา
ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน

งบประมาณ (บาท)

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน
ในเขตเทศบาล

มีอาคารเรียนที่
เพียงพอและมีสภาพ
ที่มั่นคง
มีอินเตอร์ใช้ใน
โรงเรียนพร้อมต่อ
การให้บริการแก่ครู
และนักเรียน
มีห้องสมุดที่พร้อม
ต่อการให้บริการ

กองช่าง
โรงเรียน
ในเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ครู-บุคลากร
ทางการศึกษาได้น้า
แหล่งเรียนรู้มาปรับ
ใช้ในการเรียนการ
สอน

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ลดปัญหายาเสพคิด
ในโรงเรียน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๘๗

ที่
๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

โครงการ
โครงการคนเก่งท้องถิ่นส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

โครงการรู้รักษ์ภาษาไทย

โครงการศิลปะประดิษฐ์เพื่อชีวติ

โครงการระบบประกันภายในและติดตาม
ประเมินผลการสงเคราะห์นักเรียน

โครงการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียน
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถทาง
วิชาการ

บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอน
เปา

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาผูเ้ รียนด้าน
ภาษาไทย
เพื่อให้นักเรียนได้มี
ความรู้พืนฐานและ
ทักษะการท้างาน
ทางด้านศิลปะ
เพื่อเป็นติดตาม
ประเมินผลและน้ามา
ปรับปรุงให้มีการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน
เพื่อเป็นส่งเสริมและให้
ความรู้แก่นกั เรียนพร้อม
ทังสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน

นักเรียนและผูท้ ี่สนใจใน
เขตเทศบาล
ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพทางศิลปะ

งบประมาณ (บาท)

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

นักเรียน รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถทาง
วิชาการ

กองการศึกษา

ผู้เรียนมีการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
ภาษาไทย

รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๑๐,๐๐๐

นักเรียนมีความรู้
พืนฐานและทักษะ
การท้างานทางด้าน
ศิลปะ

รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๑๐,๐๐๐

ท้าให้การจัดการ
เรียนการสอนใน
โรงเรียน
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐานยิ่งขึน

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๑๕,๐๐๐

นักเรียนมีความรู้
และมีรายได้ระหว่าง
เรียน

รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา
๑๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๘๘

ที่
๑๙

๒๐

โครงการ
โครงการกิจกรรมวันพร (วันสถาปนา,วัน
วิชาการโรงเรียน)

โครงการนิเทศภายใน/ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้กับโรงเรียน
และให้ความส้าคัญกับ
วันสถาปนาโรงเรียน
เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฏ
กระทรวงศึกษาธิการฯ

เป้าหมาย

รร.เทศบาลวัดดอนเปา

รร.เทศบาลวัดดอนเปา

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนสังกัด
สพฐ.
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการใช้
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันครบ
๑๐๐ %
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบถ้วน
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบถ้วน

นักเรียน รร.เทศบาล
วัดดอนเปา/พนักงานครู/
บุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ (บาท)

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

นักเรียนมีความรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารครบ ๑๐๐ %

๑,๑๐๐,๐๐๐

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบถ้วน

กองการศึกษา

๑,๑๐๐,๐๐๐

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบถ้วน

กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ
สถานศึกษามีความ
พร้อมต่อการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด
และประเมิน
คุณภาพภายนอก
โดย สมศ.

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

กองการศึกษา

๘๙

ที่
๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

โครงการ
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม-ลูกเสือ
เนตรนารี

โครงการสายสัมพันธ์วัดแห่งครอบครัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBMLD)

อุดหนุนโครงการเปิดโลกวิชาการ

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี
ได้ฝึกความอดทนความ
มีระเบียบวินัย รู้จักช่วย
ตนเอง รู้จักอยู่และ
ท้างานร่วมกับผูอ้ ่นื
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว
เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน
ในการจัดตังสถานศึกษา
เป็นฐานในการเรียนรู้ใน
ชุมชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ในด้าน
วิชาการต่างๆ เพิม่ ขึน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึน

เป้าหมาย

โรงเรียนเทศบาล
วัดเปา

๒๕๕๘

๒๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐

๒๕๖๐

๒๐,๐๐๐

โรงเรียนในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

บุคลกรทางกรศึกษา
นักเรียน พนักงานครู
และประชาชนในชุมชน
นักเรียน รร.บ้านกาด
วิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนวัดศิริ
ชัยนิมิตร

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนมี
ความรู้และมีความ
อดทนและมีระเบียบ
วินัยมากยิ่งขึน

รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

เด็กนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ได้รับ
การส่งเสริมดูแล
จากครอบครัว วัด
และโรงเรียน
นักเรียนมีความรู้
และคุณภาพ
ทางการศึกษามาก
ยิ่งขึน

๑,๐๐๐,๐๐๐

บุคลากร นักเรียน
ชุมชนมีสถานศึกษา
เป็นฐานการเรียนรู้
ในชุมชน

๕๐,๐๐๐

นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึน

๗๒,๐๐๐

นักเรียนมีความรู้
และคุณภาพ
ทางการศึกษามาก
ยิ่งขึน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รร.บ้านกาด
วิทยาคม

รร.วัดศิริชัยนิมิตร

๙๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

31

โครงการอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
วิชาการต่างๆ

บุคลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนสังกัด
สพฐ

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

อุดหนุนโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนวัดศิริ
ชัยนิมิตร

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

โครงการจัดท้าศูนย์การเรียนรู้ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้
ส้าหรับเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐานและพร้อม
ทัง ๔ ด้าน

โรงเรียนเทศบาลวัดดอน
เปา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๓2

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

โครงการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน
เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการงานบัณฑิตน้อย

โครงการจัดหาเครื่องดนตรีดุริยางนาฏศิลป์

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ในการศึกษาต่อใน
ระดับชันที่สูงขึน
เพื่ อ สงเสริ ม ทั ก ษะทาง
ดนตรีของนักเรียน

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

๒๕๕๘

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕๖๐

๓๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ในทางวิชาการและ
ทักษะด้านต่างๆ
นักเรียนมีความรู้
และคุณภาพ
ทางการศึกษามาก
ยิ่งขึน
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทัง ๔ ด้านตาม
หลักสูตรปฐมวัย
ครูสามารถใช้สื่อ
การเรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการแสดนตรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รร.สังกัด สพฐ.

รร.วัดศิริชัยนิมิตร

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
๙๑

ที่
๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

โครงการ
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดดุริยางค์และ
นาฏศิลป์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา
โครงการก่อสร้างส้วมสุขาแบบ สน.ศท.๑๐

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สน.ศท.
๓/๑๒

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับการ
เรียนการสอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการ
แสดงออกของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียน
และนักเรียนมีเครื่องแต่ง
เทศบาลวัดดอนเปา
กายที่สวยงาม
เพื่อให้นักเรียนทีน้าดื่ม
โรงเรียนเทศบาลวัดดอน
น้าใช้ที่สะอาดปลอดภัย
เปา
เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่
ในการเรียนการสอนที่
เพียงพอและเหมาะสม
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ห้ อ ง
ส้ ว มสุ ข าที่ เ พี ย งพอถู ก
สุขอนามัย
เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่
ในการเรียนการสอน
เหมาะสมและเพียงพอ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓๐,๐๐๐

นักเรียนมีเครื่องแต่ง
กายที่สวยงาม

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีน้าดื่มน้า
ใช้ที่สะอาดและได้
คุณภาพ

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีห้องเรียน
ที่เพียงพอ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

มีห้องส้วมสุขา
เพียงพอต่อนักเรียน
สะอาดถูก
สุขอนามัย

โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีห้องเรียน
ที่เพียงพอปลอดภัย

๒๕๐,๐๐๐
โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา
๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์

รร.เทศบาลวัดดอน
เปา

๙๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔๓

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
บริหารสถานศึกษาและ
กิจกรรมของโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา
เพื่อเป็นการส่ง
เสริมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน
เพื่อเป็นการส่ง
เสริมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน
เพื่อเป็นการส่ง
เสริมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน
เพื่อเป็นการส่ง
เสริมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเปามี
อาคารเรียนและ
ห้องเรียนเพียงพอต่อ
จ้านวนนักเรียน

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนเปา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยนิมิตร

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าลอง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดด

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเปา

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

เป้าหมาย
โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด
ดอนเปา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศิริชัยนิมิตร

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด
จ้าลอง

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด
ป่าแดด
อาคารเรี ย นตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

๒๕๕๘
๒,๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๒๗๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒,๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๒๗๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒,๑๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีการเรียน
ดีได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ

รร.เทศบาล
วัดดอนเปา

๑๕๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
และได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดดอนเปา

๔๕,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
และได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัย

๒๗๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
และได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจ้าลอง

๔๕,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
และได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าแดด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนเปา

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
และได้มาตรฐาน

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนลดลง

๙๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษานอกระบบ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีแหล่งศึกษาหาความรู้
เพิ่มขึน

กองการศึกษา
โรงเรียนในเขต
เทศบาล

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้มีสถานที่ ในการศึกษา
หา
ความรู้เพิ่มขึน

กองการศึกษา
กองช่าง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เด็ก/เยาวชนมีจัดกิจกรรมและลด
ปัญหายาเสพติดในชุมชน

กองการศึกษา

เยาวชนในเขตเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

นักเรียนมีกจิ กรรมร่วมกันและลด
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึนในชุมชน

กองการศึกษา

เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีความรู้นอก
สถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักการอ่านหนังสือ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปาและเยาวชนในเขต
เทศบาล

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

นักเรียนมีกจิ กรรมร่วมกันและลด
ปัญหาต่างๆ
ในชุมชน

กองการศึกษา

ประชาชนในเขตเทศบาล

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
มากขึน

กองการศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนมีทักษะและมีการ
พัฒนาการในทุกๆด้าน

เยาวชนในเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการจัดท้า/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในวัด/
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่เยาวชน/
ประชาชน/บุคคลทั่วไป

เด็กเยาวชน/ประชาชน
ในเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

โครงการก่อสร้างห้องสมุดและ
อ่านหนังสือพิมพ์ ในเขตเทศบาล

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้มีสถานที่ใน
การศึกษาหาความรู้
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนในการจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเยาวชนและ
ให้มคี วามรู้นอกสถานที่

๑ แห่ง

-

เด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาล

ที่

โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

โครงการจัดงานวันเยาวชน

โครงการค่ายพัฒนาเยาวชน

โครงการห้องสมุดมีชีวติ และส่งเสริมการรักการ
อ่าน
โครงการการอบรมเพิ่มศักยภาพเยาวชนในทุกๆ
ด้าน

๒๕๕๗

๒๕๕๙

เยาวชน/มีความรู้มีทักษะมี
คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา

๙๔

ที่
๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

โครงการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวเปิดกิจกรรม
ความรู้สู่โลกกว้าง

โครงการสอนพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และหลังเลิก
เรียน

โครงการคลินิก ภาษาซ่อมเด็กอ่อนเสริม
เด็กเก่ง

โครงการพัฒนาทักษะวิทย์-คณิตของ (สสวท.)

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการวิจัยในชันเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถด้าเนิน
ชีวติ ได้อย่างมีความสุข
เพื่อเป็นการส่งเสริม
สถาบันครอบครัวให้มี
ความรักและร่วมกิจกรรม
ร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
มีความรู้ความสามารถ
ความเลิศทางวิชาการและ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
เพื่อตอบสนองมาตรฐาน
การเรียนรู้ทักษะต่างๆใน
รายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาครูท่สี อน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้มีความรู้
และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจ้าแนกตาม
กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มพิเศษ

เด็กและเยาวชน พนักงาน
ข้าราชการ

เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์นักเรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

๒๕๕๗

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘

๒๕๕๙

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชน พนักงาน
ข้าราชการลูกจ้างมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถด้าเนินชีวติ ได้
อย่างมีความสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ปัญหาครอบครัวเด็ก/เยาวชนลดลง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง
การศึกษาได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

นักเรียนทุกระดับชัน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

10,000

10,000

10,000

นักเรียนที่อ่อนการเรียนรู้ด้านภาษา
ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมและมีการ
เรียนดีขึน

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัดดอน
เปา

๒๐,๐๐๐

ครูมคี วามรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

รร.เทศบาลวัดดอน
เปา

บุคลากรทางการศึกษา, ครู

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา

ครู และ บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองการศึกษา

กองการศึกษา

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือจ้าแนก
ตามกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
พิเศษ

รร.เทศบาลวัดดอน
เปา

ครูได้น้าข้อมูลจากการวิเคราะห์
วิจัยมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน

รร.เทศบาลวัดดอน
เปา

๙๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๓ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ
แสดงออกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/
ภูมิปัญญาท้อง ถิ่น

เป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปาและโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

๒๕๕๘

๔๐,๐๐๐

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ (อพ.สธ.) “แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมคนโฑบ้าน
น้าต้น”

๔๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๔๐,๐๐๐

นักเรียนมีความรู้และสามารถ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

๕,๐๐๐

กิจกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการ รักษาไว้ เครือข่าย
OTOP มีรายได้เพิ่มขึน

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนอ้าเภอแม่
วาง

๕,๐๐๐,๐๐๐

ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้านได้รับ
การอนุรักษ์และสืบทอดแก่คน
รุ่นหลัง

ส้านักปลัด

๒๕๖๐

เครือข่าย OTOP ในเขต
อ้าเภอแม่วาง
๕,๐๐๐

๓

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๕,๐๐๐

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ เด็กและเยาวชน
ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน ประชาชนชนในเขต
เทศบาล
๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๙๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๔ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาของเทศบาล
ที่
๑

๒

๓

๔

โครงการ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
พนักงานครู มี
คุณภาพในเชิงวิชาการ
เพิ่มขึน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสามารถของเด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพใน
ทุกๆด้าน
โครงการอบรมฝึกทักษะให้ความรู้ครูผู้ดูแล
เพื่อส่งเสริมให้ครู
เด็ก
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
และทักษะเพิ่มขึน

เป้าหมาย

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียน พนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

นักเรียนและพนักงานครูมี
มาตรฐานทางวิชาการมากขึน

กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง

กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพยิ่งขึน

กองการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และ
ทักษะในการท้างานมากขึน

กองการศึกษา

๙๗

ที่
๕

๖

๗

๘

โครงการ
โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภาคฤดูร้อน นอกสถานที่

โครงการเรียนรูแ้ ละด้าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการออมทรัพย์

โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เบืองต้นส้าหรับประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
มีความรู้นอกสถานที่

นักเรียน พนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนเปา

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
น้าไปปฏิบัติได้

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักออมเงิน
และมีนิสัยรักการ
ประหยัดอดออม

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เบืองต้น
ให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจ

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

ประชาชนและผู้สนใจ

๒๕๕๘

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓๐,๐๐๐

นักเรียนและพนักงานครูมี
ความทักษะมากขึน

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

๓๐,๐๐๐

นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และน้าไปปฏิบัติได้

กองการศึกษา
รร.เทศบาลวัด
ดอนเปา

-

นักเรียนรู้จักออมเงินและมี
นิสัยรักการประหยัดอดออม

โรงเรียน
เทศบาลวัดดอน
เปา

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เบืองต้นและ
สามารถน้าไปใช้ได้

ส้านักปลัด

๙๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทยและพืนเมืองได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงไว้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ส้านักปลัด

๑

โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ฯลฯ

เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยและ
พืนเมืองไว้

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

๒

อุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย

เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย

ประชาชนในเขต อ้าเภอ
แม่วาง

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทยและพืนเมืองได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงไว้

อ้าเภอแม่วาง

๓

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันส้าคัญทางพุทธศาสนา

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/
ในวันส้าคัญทางพุทธ
ศาสนา

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กิจกรรม/วันส้าคัญทางพุทธ
ศาสนาได้รับการ รักษาไว้

กองการศึกษา

๔

โครงการกิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนา
และวันส้าคัญของชาติ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/
ทางพุทธศาสนาและ
วันส้าคัญของชาติ

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

พุทธศาสนิกชนได้รับฟังธรรม
และน้าไปใช้ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน

กองการศึกษา

๙๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้านโครงการ/
กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ และวันส้าคัญ
ทางพุทธศาสนา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและวันส้าคัญ
ทางพุทธศาสนา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่น

๖

๗

๘

๙

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้านกาดในการ
จัดงานโครงการปอยออกหว่า
(เหลินสิบเอ็ด)

เป้าหมาย

ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาล

๒๕๕๘

๒๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๐๐,๐๐๐

วันส้าคัญทางศาสนา และ
งานประเพณีต่างๆได้รับ
การสืบทอด

กองการศึกษา

๔๐,๐๐๐

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้านกาดในการ
จัดงานโครงการปอยส่างลอง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่น

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้านในการจัด
งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร
บ้านมะกายยอน และบ้านน้าต้น

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนในเขต
เทศบาล

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้านตาม
โครงการเข้ากรรมรุขมูล

เพื่อเป็นส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

ประชาชนในเขต
เทศบาล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐ โครงการสัปดาห์ครอบครัวแห่งชาติและวัน
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ร่วมกันจัดกิจกรรมและ
ได้รับการดูแลมากขึน

ประชาชนในเขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประเพณีปอยออกหว่า
เหลินสิบเอ็ด ได้รับการ
อนุรักษ์สืบทอด
ประเพณีปอยส่างลอง
ได้รับการอนุรักษ์สืบทอด

ประเพณีทางศาสนาได้รับ
การอนุรักษ์และสืบทอด

ประชาชนมีจติ ใจที่ดีงาม
และมีคุณธรรม
ผู้สูงอายุได้รว่ มกันจัด
กิจกรรมและได้รับการดูแล
มากขึน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

๑๐๐

ที่

โครงการ

๑๑ โครงการท้าความดีถวายในหลวง

๑๒ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๓ โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

๑๔ โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
๑๕ โครงการจัดท้าแหล่งข้อมูลทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
๑๖ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ้าเภอแม่วาง ตาม
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณร ภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒๕๕๘

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างให้นักเรียน
ท้าความดีตาม
แบบอย่างของพ่อ
เพื่อเป็นการส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันเข้าพรรษา
เพื่อเป็นการรวบรวม
แหล่งข้อมูลต่างๆให้
ได้รับการเผยแพร่
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประเพณีบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรในชุมชน

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

๕,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๕,๐๐๐

๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕,๐๐๐

นักเรียนในแสดงออกใน
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ดอนเปา

๓๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนให้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล
๓๐,๐๐๐

สภาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล
ประชาชนในเขต
เทศบาล
แหล่งข้อมูลในเขต
เทศบาล

นักเรียน/เยาวชนในเขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนให้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

กิจกรรมวันเข้าพรรษาได้รับ
การอนุรักษ์สบื ทอดต่อไป

กองการศึกษา

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
สามารถน้าไปเผยแพร่ได้

กองการศึกษา

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

นักเรียน/เยาวชนในเขต
เทศบาลได้ตอบแทนคุณ
บิดามารดาและเข้าถึง
ธรรมะมากขึน

สภาวัฒนธรรม
อ้าเภอแม่วาง

๑๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา การบาบัดและกาจัดขยะ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

โครงการ
โครงการธนาคารขยะ/โรงคัดแยกขยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาจากขยะ
และเป็นการสร้าง
รายได้จากขยะ
โครงการจ้างเหมาเอกชนก้าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยได้สะดวก
รวดเร็ว
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การแก้ไขปัญหาขยะ
ในเขตอ้าเภอแม่วาง
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน
โครงการขยะเพื่อการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมี
จิตส้านึกในการก้าจัด
ขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน

เป้าหมาย

๒๕๕๘

โรงคัดแยกขยะ
๑ แห่ง

๕๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐

สามารถลดปัญหาจากขยะ
และสร้างรายได้จากขยะได้

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

เขตเทศบาล

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยได้สะดวก
รวดเร็ว

เขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ปัญหาขยะได้รับการแก้ไข
อย่างทั่วถึง

เขตเทศบาล

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐๐

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ปัญหาขยะลดลง เสริมรายได้ กองสาธารณสุข
จากการขายขยะริไซเคิล
ส้านักปลัด
นักเรียนมีจติ ส้านึกในการ
ก้าจัดขยะและสามารถคัด
แยกขยะได้ถูกต้อง ปัญหา
ขยะลดลง

โรงเรียน
เทศบาลวัดดอน
เปา
๑๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่
๑
๒

๓

๔

๕

โครงการ
โครงการปรับปรุงหน้าส้านักงานเทศบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มพืนที่
สีเขียวในเขตเทศบาล
โครงการฟื้นฟูและบ้ารุงรักษา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
และรักษาไว้ซึ่ง
พัฒนาต่าง เช่น การตัดหญ้า ฯลฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เพื่อเป็นการกระตุน้
สิ่งแวดล้อม
และสร้างจิตส้านึกให้
เยาวชนรักษา
สิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ศูนย์อสม. ในเขต เพื่อให้มีสถานที่แหล่ง
เทศบล
เรียนรูม้ ภี ูมทิ ัศน์ที่
สวยงาม
โครงการก่อสร้างเตาเผาศพระบบไฟฟ้า
เพื่อเป็นลดปัญหา
มลพิษทางอากาศ
และสิ่งแวดล้อมดีขึน

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑ แห่ง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

สถานที่ต่างๆ
ฌาปนสถาน ภายในเขต
เทศบาล

๕๐,๐๐๐

สภาเด็กและเยาวชน
อ้าเภอแม่วาง

๑๐,๐๐๐

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๐๐,๐๐๐

มีพืนที่สเี ขียวในเขตเทศบาล
เพิ่มขึน

กองช่าง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ กองสาธารณสุข
อนุรักษ์และรักษาไว้
กองช่าง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้

กองการศึกษา

กองช่าง

กองช่าง

๘ แห่ง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ศูนย์อสม. มีภูมทิ ัศน์สวยงาม
เหมาะสมในการจัดเป็นศูนย์
เรียนรู้

๑ แห่ง

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ปัญหามลพิษทางอากาศ
ลดลง สิ่งแวดล้อมดีขึน

๑๐๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้

ที่

โครงการ

๑

โครงการจัดท้าแผนพัฒนา/แผนพัฒนา
หมูบ่ ้าน/ประชุมประชาคมเมือง/ จัดท้าเทศ
บัญญัติท้องถิ่น

๒

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อ้านวยการของส้านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อรวบรวมโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เพื่อ แผนพัฒนา/แผนพัฒนา
น้ามาท้าเป็น เทศ
หมูบ่ ้านและเทศบัญญัติ
บัญญัติงบประมาณ
ฯลฯ
รายจ่ายประจ้าปี
เพื่อเป็นการให้ความรู้
ในการปฏิบัติของ
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีศักยภาพยิ่งขึน
ศูนย์ฯ ประสานงาน
๒๕ อ้าเภอ

๒๕๕๘

๒๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๒๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๐,๐๐๐

มีแผนพัฒนา/แผนชุมชนและ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

ส้านักปลัด

๓,๐๐๐

การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน

ส้านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด

๑๐๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

โครงการ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและของ
ชุมชนในทุก ๆ ด้าน
โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ้าหมู่บ้าน

โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สทิ ธิเด็กและ
เยาวชน
อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่วาง
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อขจัดปัญหายาเสพ
ติดให้หมดจากพืนที่
อ้าเภอแม่วาง

๘ หมูบ่ ้านในเขต
เทศบาลและ
หน่วยงานอื่นในเขต
อ้าเภอฯ
บุคลากร/กลุม่
องค์กร/ผู้น้าชุมชน
ในเขตเทศบาล
๘ หมูบ่ ้าน
ในเขตเทศบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากร/กลุม่ องค์กรใน
ทุก ๆด้าน
เพื่อจัดให้มีหนังสือพิมพ์
และสถานที่ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์
เพื่อเป็นการคุ้มครอง
และดูแลสิทธิเด็กและ
เยาวชน
เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา/
สาธารณสุข

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สามารถขจัดปัญหายาเสพติด
ให้หมดจากพืนที่อ้าเภอ
แม่วางได้

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

บุคลากร/กลุม่ องค์กร/ผู้น้า
ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึน

ส้านักปลัด

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ประชาชนมีหนังสือพิมพ์และ
สถานที่ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์ครอบคลุมทุก
หมูบ่ ้าน

กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนได้รับการ
คุ้มครองดูแลอย่างทั่วถึง

ส้านักปลัด

เยาวชนภายในเขต
เทศบาล

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลลดลง

ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

๑๐๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
๑

๒

๓

๔

โครงการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการป้องกันฯ, ซ้อมแผนฯลฯ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการ Zoning เพื่อบูรณาการและ
บรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันในการปฏิบัติ
หน้าที่
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนในเขต
เทศบาล
เพื่อเป็นการดูแลและ
บริการให้แก่ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยจาก
ภัยต่างๆ
เพื่อเป็นการบูรณาการ
และให้ความช่วยงาน
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เป้าหมาย
จนท.งานป้องกันฯ
สมาชิก อปพร.
เทศบาล
อปพร. ในเขต
เทศบาล
อปพร.อ้าเภอ
แม่วาง
จนท.งานป้องกันฯ
สมาชิก อปพร.
เทศบาล

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๕ แห่ง

๒๕๕๘
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐

เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึน

ส้านักปลัด

๖๐,๐๐๐

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนในเขตเทศบาลมี
ศักยภาพสูงขึน

ส้านักปลัด

2๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากภัยต่างๆ

๒๐,๐๐๐

ประชาชน/ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
และปลอดภัย

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

๑๐๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดหาตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

ที่
๑

๒

๓

๔

โครงการ
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ฯลฯ

โครงการจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้
เพื่อสนับสนุนการป้องกันฯ

โครงการจัดซือเครื่องจักรหน้าตักหลังขุด
(รถแบล็คโฮว์)
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษ หมอกควัน และไฟป่า

วัตถุประสงค์
เพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและ
สาธารณภัย
เพื่อจัดให้มีเครื่องมือ/
เครื่องใช้ในการ
ป้องกันฯอย่าง
เพียงพอ
เพื่อใช้ในการขุดลอก
ระบายน้าล้าคลองใน
เขตเทศบาล
เพื่อสร้างความ
ตระหนักและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหา
มลพิษ หมอกควันและ
ไฟป่า

เป้าหมาย

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ
ในเขตเทศบาล

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อนเป็น
การเบืองต้น

เครื่องมือ/เครื่องใช้
งานป้องกันฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

มีเครื่องมือ/เครื่องใช้ในการ
ป้องกันฯอย่างเพียงพอ

ส้านักปลัด

-

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางระบาย

กองช่าง

๕๐,๐๐๐

เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษ หมอกควัน และไฟป่า

ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
แม่วาง

รถแบล็คโฮว์ขนาดเล็ก
จ้าวน ๑ คัน

๕ ต้าบล ๕๘ หมูบ่ ้าน

-

๕๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๓ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่
๑

๒

๓

๔

โครงการ
โครงการส่งเสริมการสร้างระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
ทัศนะศึกษาดูงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเสริมสร้าง
กระบวนการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในการ
ท้างานด้านต่างๆ
เพิ่มขึน
- ศึกษาดูงานจากที่
ต่างๆ เพื่อน้ามาเป็น
แนวทางในการท้างาน
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
เพื่อเป็นการร้าลึกถึง
การจัดตังเทศบาล
ครังแรก

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ผู้บริหาร/ผู้น้าชุมชน/
พนักงานเทศบาล

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผู้บริหาร/ผู้น้าชุมชน/พนักงาน
เทศบาลสามารถน้าหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างและผู้น้า
ชุมชนทุกระดับ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ใน
การท้างานด้านต่างๆเพิ่มขึน

ส้านักปลัด

๓๐,๐๐๐

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่ประชาชนได้
เป็นอย่างดี

ส้านักปลัด

๒๐,๐๐๐

เพื่อให้ข้าราชการได้ร้าลึกถึง
และเห็นความส้าคัญของการ
ก่อสร้างการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

อบต.ทุ่งรวงทอง
ร่วมกับอทป.ใน
เขตอ้าเภอแม่
วาง

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

อปท. ๕ แห่ง

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๔ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการบริหารงานและการทางานของเทศบาล

ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการจัดซือ/จัดหา วัสดุและครุภัณฑ์

โครงการค่าสาธารณูปโภค

๓

โครงการจัดท้าวารสารเทศบาล

๔

โครงการจัดงานวันเทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลและ
หน่วยงาน /
ส่วนราชการอื่น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้า
,ค่าโทรศัพท์,ค่า
ไปรษณีย์,ค่า
น้าประปา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
เพื่อเป็นส่งเสริมการ
จัดกรรมให้พนักงานมี
ความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ

เป้าหมาย

๑๐๐ รายการ

๒๕๕๘

๒,๐๐๐,๐๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒,๐๐๐,๐๐๐

สามรถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ทุกกอง/ส้านัก/
ส่วนราชการอื่น

กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลสามารถ
ด้าเนินการได้เป็นอย่างดี

ส้านักปลัด

๒๕๖๐

ค่าน้า,ค่าไฟ,
ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐ เล่ม / ๓ ปี

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

วันเทศบาล

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเทศบาล
พนักงานเทศบาลมีความ
รักสามัคคีกันยิ่งขึน

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

๑๐๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อเป็นการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สนิ ของ
เทศบาล

๖

๗

โครงการคลินิกกฎหมาย

โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน
เทศบาล/โรงจอดรถของเทศบาล ฯลฯ

เพื่อรวบรวมระเบียบ
กฎหมายที่ส้าคัญและ
จ้าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อปรับปรุง
ส้านักงานให้พร้อม
บริการประชาชน

เป้าหมาย

เขตเทศบาล

๑ แห่ง

อาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลแม่วาง/
โรงจอดรถ

๒๕๕๘

๑๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๑๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๕,๐๐๐

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สนิ ได้รับ
การปรับปรุง

กองคลัง

๓๐,๐๐๐

มีแหล่งค้นคว้าทาง
กฎหมายให้แก่บุคลากร
ของเทศบาลและผู้สนใจ

ส้านักปลัด

๒๕๖๐

๓๐๐,๐๐๐

อาคารส้านักงานมีความ
พร้อมทุก ๆ ด้านในการ
ให้บริการประชาชน

กองช่าง

๑๑๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๕ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

โครงการ
อุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุน การ
กิจกรรมวันส้าคัญต่าง ๆ และงานรัฐพิธี

อุดหนุนโครงการส่งเสริมและเทิดทูล ในพระ
มหากรุณาธิคุณ

โครงการจัดงานวันสตรีสากล

โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น

โครงการเสริมสร้างวินัยและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรม/สนับสนุน
การจัดกิจกรรมในวัน
ส้าคัญต่าง ๆ และงานรัฐ
พิธี
เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรม งานรัฐพิธีและ
ส่งเสริมการเทิดทูนรัก
สถาบันมากขึน
เพื่อส่งเสริมสิทธิและสตรี
ให้มีบทบาทและให้
ความส้าคัญแก่สตรีมาก
ขึน
เพื่อสร้างจิตส้านึกให้
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปรักและ
ปกป้องสถาบันฯมีความ
สามัคคี
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

เป้าหมาย
วันส้าคัญต่าง ๆ และ
งานรัฐพิธี

๒๕๕๘
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐

สามารถจัดกิจกรรม/สนับสนุน
การจัดกิจกรรมในวันส้าคัญต่าง
ๆ และงานรัฐพิธีได้เป็นอย่างดี

ส้านักปลัด
กองการศึกษา

อ้าเภอแม่วาง

๒๕๖๐

พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนในเขตอ้าเภอ
แม่วาง

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ประชาชน เห็น
ความส้าคัญและรักเชิดชูสถาบัน
มากขึน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน ใน
เขตเทศบาล

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

สตรีมีบทบาทและมีสทิ ธิในด้าน
ต่างๆ มากขึน

ส้านักปลัด

๓๐,๐๐๐

พนักงานลูกจ้างเทศบาล
ประชาชนรักและเชิดชูสถาบัน
มากขึน

ส้านักปลัด

๕,๐๐๐

นักเรียนมีการเรียนรู้เรื่องสิทธิ
และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

โรงเรียนเทศบาล
วัดดอนเปา

พนักงานลูกจ้าง/
ประชาชนในเขต
เทศบาล

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา

๓๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๑๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ที่
๑

๒

๓

โครงการ
โครงการปรับปรุงป้ายซอย/ป้ายบอกทาง
ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการส้ารวจข้อมูลของประชาชนใน
พืนที่เทศบาลต้าบลแม่วางเพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาเทศบาล

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อจัดท้าป้ายแสดง
ชื่อซอยของแต่ละ
หมูบ่ ้านในเขตเทศบาล

๘ หมูบ่ ้าน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๘ หมูบ่ ้าน
ในเขตเทศบาล

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

เพื่อสร้างกระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน

เพื่อรวบรวมข้อมูล
ส้ารวจปัญหาและ
ความจ้าเป็นพืนฐาน
ของประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชาชนทุกครัวเรือน
ในเขตเทศบาล

๒๕๕๘

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐

มีป้ายแสดงชื่อซอยของแต่ละ
หมูบ่ ้านในเขตเทศบาล

ส้านักปลัด
กองช่าง

๕,๐๐๐

ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นมากขึน

ส้านักปลัด

๒๐,๐๐๐

มีข้อมูลของประชาชนในเขต
เทศบาลส้าหรับการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ

ส้านักปลัด

๑๑๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
๖.๑ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.)

เพื่อพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อจัดให้มีสถานที่ท้า
กิจกรรม/ให้บริการของ อส
ม.
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มาออกก้าลังกาย
เพื่อส่งเสริมผู้อายุได้ออก
ก้าลังกายมีสขุ ภาพแข็งแรง
เพื่อส่งเสริมและให้
ประชาชนมีความรูแ้ ละมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนได้รับอาหารที่
ปลอดภัย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนได้รับอาหารที่
ปลอดภัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้
ความรูแ้ ก่ผู้ประกอบการ

๒

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อสม.

ศูนย์

๓

โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย

๔

โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกายสุขภาพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
อุดหนุนโครงการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕

๖

๗

๘

โครงการอบรมเจ้าของกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ

โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผง
ลอย

เป้าหมาย

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

บรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้า

กองสาธารณสุข

๘ หมู่บ้าน

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

มีสถานที่ท้ากิจกรรม/ให้บริการ ของ
อสม.

กองสาธารณสุข
กองช่าง

ประชาชนในเขตเทศบาล

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

ประชาชนในพืนที่เขต
เทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
สามารถลดปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนได้

ร้านค้าในเขตเทศบาล

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพดี
หน้า

ถ้วน

ร้านค้าในเขตเทศบาล

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพดี
หน้า

ถ้วน

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพดี
หน้า

ถ้วน

กองสาธารณสุขฯ
สปสช
สภ.แม่วาง

รพ.แม่วาง
ร่วมกับส้านักงาน
สาธารณสุขฯ
รพ.แม่วาง
ร่วมกับส้านักงาน
สาธารณสุขฯ
รพ.แม่วาง
ร่วมกับส้านักงาน
สาธารณสุขฯ

๑๑๓

ที่
๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

โครงการ
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้าบลบ้านกาด
(บันทึกข้อมูล/ท้าความสะอาด)

โครงการติดตามผลการด้าเนินงานกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.)

โครงการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์

โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดย
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุมชนต้าบลบ้านกาด ให้
เป็นสถานที่สะอาดและ
พร้อมการให้บริการ
เพื่อเป็นการประเมินผล
การด้าเนินงานของหลัก
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ
เพื่อเป็นการบริการดูแล
ด้านสุขภาพของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของหน่วยบริการ
สาธารณสุขในชุมชน
ท้องถิ่น

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ปัญหาด้านสุขภาพลดลง
และมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มได้

เป้าหมาย

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รพ.แม่วาง
กองสาธารณสุข
สปสช

ศูนย์สุขภาพชุมชน
ต้าบลบ้านกาด

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ศูนย์สุขภาพชุมชนต้าบล
บ้านกาดสะอาดมีผู้มาใช้บริการ
มากขึน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการ
ด้าเนินได้มาตรฐาน

กองสาธารณสุข
สปสช.

๑๕๕,๘๒๐

กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ
สุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง

สปสช.

๑.กลุ่มแม่และเด็ก
๒.เด็กแรกเกิด-ต่้ากว่า๖ปี
๓.อายุ ๖-ต่้ากว่า ๒๕ปี
๔.ผู้ใหญ่อายุตังแต่ ๒๕ ปี
ขึนไป
๕.ผู้พิการและทุพพลภาพ
การส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันควบคุมโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาลระดับ ปฐม
ภูมิ (สถานีอนามัย)ร.พ.
ชุมชน ,ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ,คลีนิกชุมชน
ประชาชนหรือองค์กรใน
ชุมชนท้องถิ่น ๕ กลุ่ม
กลุ่มแม่และเด็ก,.เด็กแรก
เกิด-ต่้ากว่า๖ ปี,
อายุ ๖-ต่้ากว่า ๒๕ปี,
ผู้ใหญ่อายุตังแต่ ๒๕ ปี
ขึนไป,.ผู้พิการและทุพพล
ภาพ

๑๕๕,๘๒๐

๑๖๑,๓๘๕

๑๕๕,๘๒๐

๑๕๕,๘๒๐

๑๖๑,๓๘๕

๑๕๕,๘๒๐

๑๖๑,๓๘๕

๑๕๕,๘๒๐

หน่วยบริการสาธารณสุขมี
โครงการแผนงาน และ
งบประมาณในการบริหารจัดการ
ในการส่งเสริม สุขภาพป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพ รักษาพยาบาล
แก้ไขปัญหาในชุมชนได้
๑.กลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อ ไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพ
ลดลง
๒.กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง
งบประมาณและมีโครงการเพื่อ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของกลุ่มได้

สปสช

สปสช

๑๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
๖.๒ แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมด้านควบคุมโรคพร้อมทั้งเฝ้าระวัง
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

6

โครงการ
โครงการรณรงค์การควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก้าเนิด
อุดหนุนโครงการ อสม. ทุกหมูบ่ า้ น

อุดหนุน อสม.การจัดงานวัน อสม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน และ
อสม. 8 หมูบ่ า้ น
โครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ
กรรมการและพัฒนาระบบการบริหาร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ให้ความรู้โรคไม่ติดต่อแก่
ประชาชน

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า/
แมว ในชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อสม.
เพื่อเป็นการให้
ความส้าคัญและส่งเสริม
กิจกรรมของ อสม.ในเขต
เทศบาล
เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้น้าชุมชนและ
อสม.
เพื่อให้กองทุนมี
งบประมาณในการบริหาร
จัดการและพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม

๒๕๕๘
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงขึน

กองสาธารณสุข
สอ.ดอนเปา

กองสาธารณสุข

สุนัข/แมว ในเขตเทศบาล

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

สามารถป้องกันและควบคุม
โรคพิษ สนุขบ้าในพืนที่
รับผิดชอบได้ ๑๐๐ %

อสม. จ้านวน ๘ ศูนย์

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

อสม.มีศักยภาพเพิ่มขึน

โรงพยาบาล
สถานีอนามัยบ้าน
ดอนเปา

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อสม.มีความสามัคคี มี
เครือข่ายในการประสานงาน
ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม อสม.

อสม. ๘ ศูนย์
กองสาธารณสุข

10,๐๐๐

1๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผู้น้าชุมชนและอสม. มี
ศักยภาพมากขึน

สปสช.

83,475

การบริหารกองทุนของ
คณะกรรมการมีการพัฒนา
ศักยภาพ ในการบริหาร
จัดการ

สปสช.

อสม. จ้านวน ๘ ศูนย์

ผู้น้าชุมชน/อสม.
8 หมูบ่ า้ น

คณะกรรมการกองทุน

83,475

83,475

๑๑๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
๖.๓ แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมด้านสุขาภิบาล มีการปรับปรุงด้านสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการอาหารปลอดภัย ตลาดสด น่าซือ

เพื่อการดูแลตลาด
สถานที่จ้าหน่าย
อาหารปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ

๒

โครงการสุขาภิบาลอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย

เพื่อให้ผู้จ้าหน่าย
อาหารมีมาตรฐาน
ด้านความสะอาด
เพิ่มขึน

เป้าหมาย

ตลาดสด ในเขต
เทศบาล

๒๕๕๘

๑๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๑๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

ผู้บริโภคได้รับอาหารที่สด
สะอาดปลอดภัย

กองสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐

ผู้จ้าหน่ายอาหาร/ร้านค้า
มีมาตรฐานด้านความสะอาด
เพิ่มขึน

กองสาธารณสุข

ร้านค้า
ในเขตเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๑๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
๖.๔ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ คนชรา
ผู้พิการ และผู้ปว่ ยเอดส์ ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

โครงการสงเคราะห์คนติดเชือเอดส์ และผู้
ได้รับผลกระทบ

วัตถุประสงค์
สงเคราะห์ผู้ยากไร้
คนชรา คนพิการที่ไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์ชว่ ยเหลือผู้
ที่ติดเชือเอดส์และผู้
ได้รับผลกระทบ

เป้าหมาย

ผู้ยากไร้ คนชรา
ผู้พิการ และผู้ปว่ ยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับ
ผลกระทบในเขตอ้าเภอ
แม่วาง

๒๕๕๘

๒๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙

๒๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๐๐,๐๐๐

ผู้ยากไร้คนชรา คนพิการที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองให้
ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ป่วย
เอดส์

ส้านักปลัด

๕,๐๐๐

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับ
ผลกระทบมีชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึน

ส้านักปลัด

๒๕๖๐

๑๑๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
๖.๕ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ที่

โครงการ

๑

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน

๒

๓

๔

๕

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน
ระดับต่างๆ

โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง
ของเทศบาลฯ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน
กลุม่ / อ้าเภอ/ ท้องถิ่นระดับภาค/
ระดับประเทศ
อุดหนุนมูลนิธพิ ัฒนากีฬา จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนของโรงเรียนใน
นักเรียนสนใจกีฬาและ
เขตเทศบาล
หลีกเลี่ยงยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจกีฬา/
ประชาชน
สุขภาพและใช้เวลา
ในเขตเทศบาล
ว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อจัดให้มีสนามกีฬา
เยาวชนและประชาชน
๑ แห่ง
ในการท้ากิจกรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักกีฬาทุกประเภทใน
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
เขตเทศบาล
กีฬาในระดับต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประชาชนในจังหวัด
การแข่งขัดกีฬาต่างๆ
เชียงใหม่
ของจังหวัดเชียงใหม่

๒๕๕๘
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐

นักเรียนหันมาสนใจกีฬาและ
หลีกเลี่ยง ห่างไกลจาก ยา
เสพติด

กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐

ประชาชนสนใจกีฬา/สุขภาพ
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองช่าง

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

มีสนามกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในการท้ากิจกรรมที่
ได้มาตรฐาน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

นักกีฬามีโอกาสเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

กองการศึกษา

๒,๐๐๐๐

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนหันมา
เล่นกีฬามากขึน

มูลนิธพิ ัฒนา
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

๒,๐๐๐๐

๒,๐๐๐๐

๑๑๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านท่องเที่ยว
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่
๑

๒
๓

โครงการ
อุดหนุนโครงการ จัดขบวนรถบุปผาชาติ
ในการจัดงานโครงการไม้ดอกไม้ประดับ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดขบวนรถ
บุปผาชาติรว่ มงาน
บุปผาชาติจังหวัด
เชียงใหม่
อุดหนุนโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
เพื่อส่งเสริมการ
จังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยว
อุดหนุนโครงการจัดงานมหัศจรรย์แม่วาง
เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมให้กลุ่ม
เกษตร/วิสาหกิจชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึน

เป้าหมาย

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ขบวนรถบุปผาชาติ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชน/นักท่องเที่ยว

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

เกษตรกร/กลุม่
วิสาหกิจชุมชน/
ประชาชน/นักท่องเที่ยว

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถจัดขบวนรถ
บุปผาชาติรว่ มงานบุปผาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ได้

อบต.ทุ่งรวงทอง

ที่ท้าการปกครอ
จังหวัดเชียงใหม่
อบต.ทุ่งป๊
ร่วมกับเทศบาล
เกษตรกร/กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ต้าบลแม่วาง
มีรายได้เพิ่มขึน
ร่วมกับ อปท.ใน
เขตเทศบาล
,ส่วนราชการ
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน

๑๑๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๘.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

ที่

โครงการ

๑

โครงการเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มอาชีพในการ
ทัศนะศึกษาดูงาน

๒

๓

โครงการฝึกอบรมกลุม่ อาชีพในเขต
เทศบาลต้าบลแม่วาง
โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและ
จ้าหน่ายสินค้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒๕๕๘

เพื่อเป็นการส่งเสริม
กลุม่ อาชีพที่มผี ลการ
อาชีพให้แก่ประชาชน
ด้าเนินงานอย่าง
๑๐๐,๐๐๐
ในเขตเทศบาล
ต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการ ฝึกอาชีพ กลุม่ อาชีพ/กลุม่ แม่บ้าน/
ให้แก่ประชาชนในเขต เยาวชนและประชาชน
๕๐,๐๐๐
เทศบาล
ผู้สนใจในเขตเทศบาล
เพื่อเป็นส่งเสริมกลุม่
อาชีพวิสาหกิจชุมชน/
สินค้าโอทอปในเขต
จ้านวน ๑ แห่ง
๕๐๐,๐๐๐
เทศบาลให้มีสถานที่
ในการฝึกอบรมและ
จ้าหน่ายสินค้า

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีอาชีพเสริม
ที่เพิ่มรายได้

ส้านักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีอาชีพเสริม
ที่เพิ่มรายได้

ส้านักปลัด

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กลุม่ วิสาหกิจชุมชน/สินค้าโอ
ทอป มีสถานที่จ้าหน่ายสินค้า

ส้านักปลัด

๑๒๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๘.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรผสมผสาน(เกษตรทฤษฎีใหม่)
ที่
๑

๒
๓.

๔

๕

๖

โครงการ
อุดหนุนโครงการผักสวนครัวรัวกินได้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชผักสวนครัวปลอด
สารพิษ
อุดหนุนโครงการพืชผักปลอดโรค บริโภคปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
สมุนไพรล้างพิษ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เชือราไตรโคเดอร์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ม่าควบคุมโรคพืชในนาข้าวและหอมหัวใหญ่
การควบคุมโรคพืชให้แก่
เกษตรกร
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพชื โดยชีว เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้
วิธี
การควบคุมศัตรูพชื โดย
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตล้าไยนอกฤดูกาล
เพื่อเป็นการอบรม
ถ่ายทอดให้ความรู้
เกี่ยวกับการสาธิต
เทคโนโลยีการผลิตล้าไย
นอกฤดูกาล
อุดหนุนโครงการพัฒนาบริหารศูนย์บริการและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล

เป้าหมาย

๒๕๕๘

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

เกษตรกรในเขตเทศบาล

เกษตรกรในเขตเทศบาล

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนตระหนักความส้าคัญของ
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักปลัด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนได้บริโภคพืชผักพืชผัก
สมุนไพรปลอดภัยไร้สารพิษ

ส้านักปลัด

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและท้า
ให้ต้นทุนการผลิตลดลง

เกษตรอ้าเภอ
แม่วาง

๑๖,๗๕๐

เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการ
ใช้สารเคมีและเพิ่มรายได้ให้
เกษตกร

เกษตรอ้าเภอ
แม่วาง

๒๘,๗๐๐

เพื่อเป็นการเสริมรายได้และ
กระจายผลิตผลล้าไยไม่ให้กระจุก
ในฤดูแก้ปัญหาราคาต้าต่้า

เกษตรอ้าเภอ
แม่วาง

๒๐,๐๐๐

คณะกรรมการศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล
มีศักยภาพยิ่งขึน

เกษตรอ้าเภอ
แม่วาง

เกษตรกรในเขตเทศบาล

เกษตรกรในเขตเทศบาล
๑๖,๗๕๐

๑๖,๗๕๐

เกษตรกรในเขตเทศบาล
๒๘,๗๐๐

๒๘,๗๐๐

คณะกรรมการศูนย์ ๑๖ คน
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๒๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๘.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ที่
๑

๒

๓

โครงการ
โครงการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามี
รายได้ชว่ งปิดภาคเรียน

โครงการศูนย์ประสานงานผู้ว่างงานในเขต
เทศบาล เช่น การขึนทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมอาชีพส้าหรับ
ผู้ว่างงานและผู้มรี ายได้น้อย
(มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน/นักศึกษามี
รายได้ชว่ งปิดภาค
เรียนและมี
ประสบการณ์จากการ
ท้างานจริง
เพื่อเป็นการอ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้
ว่างงาน ในเรื่องการ
หา/สมัครเข้าท้างาน
เพื่อเป็นส่งเสริมให้ผู้ที่
ว่างงานหรือผู้ที่มี
รายได้น้อยต่้ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานมี
รายได้เพิ่มขึน

เป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษา
ในเขตเทศบาล

๒๕๕๘

๘๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๘๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๘๐,๐๐๐

นักเรียน/นักศึกษามีรายได้
และมีทักษะจากการท้างาน
เพื่อเป็นพืนฐานการท้างานใน
อนาคต

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ประชาชนผู้วา่ งงาน
ในเขตเทศบาลฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สามารถอ้านวยความสะดวก
แก่ผู้วา่ งงาน ในเรื่องการหา/
สมัครเข้าท้างาน

ประชาชนผู้วา่ งงาน/ผู้มี
รายได้น้อย/กลุม่
ผู้สูงอายุ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผู้ว่างงาน/ผู้มรี ายได้น้อย
มีอาชีพ/รายได้เพิ่มขึน

๑๒๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๘.๔ แนวทางการพัฒนาการการเกษตรธรรมชาติ
ที่
๑

๒

๓

๔

โครงการ
โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธี

โครงการฝึกอบรมขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้การป้องกัน
และก้าจัดศัตรูพชื โดย
ชีววิธี

เกษตรกร/ประชาชน
ผู้สนใจในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึน
โครงการฝึกอบอบรมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด/ปุ๋ย เพื่อเป็นการฝึกอบรม
หมัก
ให้ความแก่เกษตรกร
ในการท้าใช้เองลด
ค่าใช้จา่ ย
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร
เพือ่ เป็นการส่งเสริม
อาชีพต่างๆให้กับ
เกษตรกร

๒๕๕๘

๑๖,๐๐๐

กลุม่ เกษตรกร
ผู้สนใจ
กลุม่ เกษตรกรในเขต
อ้าเภอแม่วาง

กลุม่ เกษตรกรในเขต
อ้าเภอแม่วาง

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๑๖,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๖,๐๐๐

เกษตรกรและประชาชนลด
การใช้สารเคมี ลดต้นทุนการ
ผลิต

ส้านักปลัด
ร่วมกับเกษตร
อ้าเภอแม่วาง

๕,๐๐๐

เกษตรกรมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึน

ส้านักปลัด
ร่วมกับเกษตร
อ้าเภอแม่วาง

๑๐,๐๐๐

เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตและมีรายได้เพิ่มขึน

ส้านักปลัด
ร่วมกับเกษตร
อ้าเภอแม่วาง

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน

ส้านักปลัด
ร่วมกับเกษตร
อ้าเภอแม่วาง

๕,๐๐๐

๑๒๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๑. แนวทางการพัฒนาการขยายโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่
๑

โครงการ
โครงการขยายจุดติดตัง อินเตอร์เน็ต
ต้าบล/ชุมชน ระบบความเร็วสูง (หมูบ่ ้าน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการ
ให้บริการอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
๗ หมูบ่ ้าน

๒๕๕๘
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ให้บริการInternetต้าบล
อย่างทั่วถึง

ส้านักปลัด

๑๒๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่วาง
๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๒. จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณะและประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาค

ที่
๑

๒
๓

๔

โครงการ
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวของ
เทศบาลและเครือข่ายและเสียงตามสาย
ประจ้าหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(เวปไชต์) ของเทศบาล- ศูนย์ ICT
อุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อปท.อ้าเภอแม่วาง

อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบอินเตอร์เน็ต อปท. อ้าเภอแม่วาง

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้หอกระจายข่าว
ใช้งานได้ดแี ละมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรายงานการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการรายงานและ
ประมวลผลต่างๆของ
อปท.ในเขตเทศบาล

เป้าหมาย

๒๕๕8

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕9
๒๕60

ผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
มีหอกระจายข่าวที่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด
กองช่าง

๘ หมูบ่ ้าน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ปรับปรุง/ดูแลระบบ
website ของเทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

อปท.ในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับรูข้ ้อมูล
ข่าวสารรวดเร็วยิ่งขึน

อบต.แม่วิน

๓๐,๐๐๐

ระบบการรายงานและ
ประมวลผลต่างๆของ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน

อบต.แม่วิน

อปท.ในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ส้านักปลัด

๑๒๕

