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1 ก่อสร�้งบ��ร�งรกัษ��ปรบัปร�ง/ �พ��อ�หถ้นน�คร�ภณัฑท์��ด�นส��งก่อสร�้ง ปรบัปร�ง/ซ่อม�ซมถนน�คร�ภณัฑท์��ด�น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ��นวนถนน�คร�ภณัฑ์ ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอ่ม�ซมถนน�คร�ภณัฑท์��ด�น�หร�อ อย�่�นสภ�พท��ด��ก�รคมน�คมสะดวก� ส��งก่อสร�้ง��ช่น�ซอ่ม�ซมถนนล�ดย�ง / ท��ด�น�ส��งก่อสร�้ง สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ส��งก่อสร�้งภ�ย�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่� รวด�ร�ว�ปลอดภยั คสล.  ลงล�กรงัห�นคล�ก�น�ขต�ทต .ย�หว�่ ท���ดร้บัก�รปรบัปร�ง ส��งก่อสร�้งอย�่�นสภ�พด�

2 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอยน�ยสวสัด���ชยัวงค�์�หม�ท่ ���5 18,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.2 �มตร��ย�ว�15.50 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอยน�ยสวสัด���ชยัวงค�์�หม�ท่���5

3 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�ช��อมระหว�่งซอย�7/2 หม�ท่���5 100,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�2.2 �มตร��ย�ว�62 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�ช��อมระหว�่งซอย�7/2 หม�ท่ ���5 ช่วงท���2 กว�้ง�2.2 �มตร��ย�ว�20 �มตร

4 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนวง�ว�ยนหน�้วดัหนองป� �ง�หม�ท่���6 94,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3  �มตร��ย�ว�41  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนนส�ยหลกั�นหม�บ่�้น��หม�ท่ ���6

5 ก่อสร�้งถนนล�ดย�ง�อ�วอร�์ลย์ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนบ�้นสนัป่�ตอง�ต�้หม�ท่���14 �ช��อม� 1,425,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนส�ยบ�้นสนัป่�ตอง�ต�้หม�ท่���14 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั บ�้นศ�ล��หม�ท่ ���11 ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�ช��อมบ�้นศ�ล��หม�ท่���11 ขน�ดกว�้ง�4 �มตร�ย�ว�1,299 �มตร

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น�น�ขตจงัหวดั�ท���1 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน��ครงสร�้งพ��นฐ�นท�งก�ร�กษตร�พ��อรองรบัก�รพฒัน��ศรษฐก�จ�ละสงัคม

�ครงก�ร

     1.1 �ผนง�นอ�ตส�หกรรม�ละก�ร�ยธ�

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

2. บญัช��ครงก�รพฒัน�ทอ้งถ��น���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���1 ก�รสร�้งคว�มมั �งค ั �งอย่�งย ั �งย�นต�ม�นวท�ง�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

�บบ�ผ.02

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัวตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ยท��

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

งบประม�ณ

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���1. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้น�ครงสร�้งพ��นฐ�น
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6 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�2 หม�ท่ ���15 293,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�2 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�135 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

7 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�7/5 หม�ท่ ���14 61,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�7/5 หม�ท่���14 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5 �มตร��ย�ว�33  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

8 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�8/2 หม�ท่���11 139,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8/2 หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.25  �มตร�ย�ว�76 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

9 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11หม�ท่ ���4 43,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�11 หม�ท่ ���4 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�3  �มตร��ย�ว��20 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ช่วงท���2.50 กว�้ง�3  �มตร��ย�ว��9 �มตร

10 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11 หม�ท่ ���6 128,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�11 หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��4 �มตร��ย�ว��210  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

11 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11 หม�ท่ ���6 19,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�2 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��4 �มตร��ย�ว��9 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

12 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�3 หม�ท่ ���3 82,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�3 หม�ท่���3 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��30  �มตร�ย�ว�30.50 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

พรอ้มก่อสร�้งร�งระบ�ยน����คสล .

ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร��ละว�งทอ่�คสล.

ทอ่ขน�ด�Ø 0.30 �มตร�ย�ว�10 �มตร

13 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�10  หม�ท่ ���9 118,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�10  หม�ท่���9 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�50 �มตร�พรอ้ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ขย�ยป�กจร�จรพ��นท���12.61 ต�ร�ง�มตร

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ
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14 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�นสน�มก�ฬ��หม�ท่ ���1 147,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�นสน�มก�ฬ��หม�ท่���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4 �มตร��ย�ว�61.60  �มตร�พรอ้ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ขย�ยป�กจร�จรพ��นท���29.70 ต�ร�ง�มตร

15 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกับ�้นรอ้ง�หม�ท่���8  78,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ขย�ยป�กจร�จรถนนส�ยหลกั�หม�ท่���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�1.20 �มตร�ย�ว120  �มตร�พรอ้ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ขย�ยป�กจร�จรพ��นท���144 ต�ร�ง�มตร

16 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�1 �ละซอย�2/1 หม�ท่���13 70,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

คอนกร�ต�ซอย�1 �ละซอย�2/1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�33 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หม�ท่ ���13 ช่วงท���2 กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�20 �มตร

17 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�10 หม�ท่ ���1 68,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�5  หม�ท่ ���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3.50  �มตร��ย�ว�176 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

18 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8 หม�ท่ ���5 54,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8  หม�ท่ ���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3.50  �มตร��ย�ว�82  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

19 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�14 หม�ท่ ���7 32,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�14  หม�ท่ ���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3.50  �มตร��ย�ว�82  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

20 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�4 หม�ท่ ���12 30,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�4  หม�ท่ ���12 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง��2.50  �มตร��ย�ว�66  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ช่วงท���2 กว�้ง��2.50  �มตร��ย�ว�50  �มตร

21 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�4 หม�ท่ ���12 41,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�3  หม�ท่ ���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง��5 �มตร��ย�ว�66  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ช่วงท���2 กว�้ง��5  �มตร��ย�ว�65  �มตร

22 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�10 หม�ท่ ���1 107,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�10  หม�ท่ ���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��2.50  �มตร��ย�ว�400  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั�ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ยท��
งบประม�ณ
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23 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�น�รง�ร�ยนม�คว�ม ถนนภ�ย�น�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ล 110,000    110,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนภ�ย�น�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ล สะดวก�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�5 �มตร�ย�ว�19.50 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ต��บลย�หว�่ ช่วงท���2 กว�้ง�2.50 �มตร�ย�ว�40 �มตร

24 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�1 หม�ท่ ���2 38,880 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�1 หม�ท่���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว��81  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

25 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกับ�้นรอ้ง�หม�ท่���8  �ช��อม 100,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ขย�ย�หลท่�งถนนส�ยหลกั�หม�ท่ ���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั บ�้น�หมม่ว่งกอ๋น�หม�ท่ ���7 ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�ช��อมหม�ท่ ���7 พ��นท���มน่อ้ยกว�่�70.6  ต�ร�ง�มตร

26 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11  หม�ท่ ���15 290,400 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง� สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�132  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�11 หม�ท่ ���15

27 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ขน�ดกว�้ง�4.00  �มตร��ย�ว�102  �มตร 229,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนบ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่ ���1 �ช��อม สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

บ�้น�หมม่ว่งกอ๋น��หม�ท่ ���7

28 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ช่วงท���1 ขน�ดกว�้ง�1.20  �มตร�� 368,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ขย�ยผ�วจร�จร�ถนนบ�้นรอ้ง�หม�ท่���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�179  �มตร��ช่วงท���2 ขน�ด ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�ช��อมบ�้นศ�ล��หม�ท่���11 กว�้ง�1.20 �มตร��ย�ว�410  �มตร

29 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ขน�ดกว�้ง�3.00  �มตร��ย�ว�54   �มตร 88,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จรท�ง�คง้ สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนนซอย�1/4  หม�ท่���13 

30 ก่อสร�้งสน�มตะกรอ้�ละล�น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ขน�ดพ��นท��รวม�503.75 ต�ร�ง�มตร 253,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พกัผอ่นหย่อน�จ�ชน�ดคอนกร�ต สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั หน��0.125 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�สร�ม�หล�ก�บ�้นหนองพนั�ง �น�หม�ท่���13 จ��นวน�1 �หง่�

31 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ขน�ดกว�้ง�4.00 �มตร��ย�ว�35 �มตร 91,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนนซอยพอ่นอ้ยมอญ�หม�ท่���15

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั�ป้�หม�ยท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์
งบประม�ณ
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32 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�ข�้ส�่สน�มก�ฬ�บ�้นกล�ง 349,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�ข�้ส�่สน�มก�ฬ�บ�้นกล�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั บ�้นกล�ง�หม�ท่ ���2 ต��บลย�หว�่ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หม�ท่ ���2 กว�้ง�4 �มตร��ย�ว�324  �มตร

33 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8  หม�ท่ ���3 347,000 221,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8  หม�ท่ ���3 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร��ย�ว�354 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

34 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนท�ง�ข�้ส�ส�น�หม�ท่ ���4 313,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนท�ง�ข�้ส�ส�น�หม�ท่���4 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5 �มตร�ย�ว��81   �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

35 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8  หม�ท่ ���5 349,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8 หม�ท่���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�5  �มตร��ย�ว�19.75 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ช่วงท���2 กว�้ง�3  �มตร��ย�ว�180 �มตร

36 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอยน�งบ�น�ย�น�หม�ท่���5 53,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยน�งบ�น�ย�น�หม�ท่���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร��ย�ว�40 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

37 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11 หม�ท่ ���6 392,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�11 หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3.5 �มตร��ย�ว��210  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

38 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�3   หม�ท่ ���7 84,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�3 หม�ท่���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร�ย�ว�54 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

39 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�9/3  หม�ท่���7 55,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�9/3 หม�ท่ ���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.58  �มตร�ย�ว�42 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

40 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คมม�คว�มสะดวก ถนนซอย�11  หม�ท่ ���7 54,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�11  หม�ท่ ���7 รวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5  �มตร�ย�ว�36 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

งบประม�ณ
ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
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41 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�9 หม�ท่ ���9 235,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�9 หม�ท่���9 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�110 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

42 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�7 หม�ท่ ���9 109,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�7 หม�ท่���9 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร�ย�ว�68 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

43 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ถนนซอย�11  หม�ท่ ���15 293,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�11 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�131  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

44 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�7  หม�ท่ ���1 173,250 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�7  หม�ท่���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3  �มตร�ย�ว�105 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

45 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�12  หม�ท่ ���1 156,750 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�12 หม�ท่ ���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3  �มตร��ย�ว�95 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

46 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�2  หม�ท่ ���2 25,600 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�2 หม�ท่���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร��ย�ว�64 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

47 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�3 หม�ท่ ���3 44,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�3 หม�ท่���3 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��2.50  �มตร�ย�ว�32  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

48 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8/2  หม�ท่���5 363,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8/2 หม�ท่ ���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร��ย�ว�220  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

49 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8  หม�ท่ ���6 67,375 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8  หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5  �มตร��ย�ว�35  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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50 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยหลงัมสัย�ด�หม�่ท���6 425,425 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยหลงัมสัย�ด�หม�ท่���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3.50 �มตร��ย�ว��221 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

51 ลงด�นล�กรงัพรอ้มบดอดั �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนหน�้วดัศร��ก�ด�หม�ท่���8 125,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนหน�้วดัศร��ก�ด�หม�ท่ ���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร�ย�ว�500 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

52 ลงห�นคล�กพรอ้มล�กรงับดอดั� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�อง�จ�้�หม�ท่���8 200,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ล�ยบล���หม�อง�จ�้�หม�ท่���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร�ย�ว�500  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

53 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�7 หม�ท่ ���15 553,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�7 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.50 �มตร�ย�ว�287  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

54 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 1,147,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนท�ง�ข�้หนองสะ�ร�ยม สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ดว้ย�อสฟลัตค์อนกร�ต� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

ซอย�4 หม�ท่���15 ขน�ดกว�้ง�6  �มตร�ย�ว�600 �มตร ปลอดภยั

55 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�26  หม�ท่ ���11 107,800     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�26  หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.50 �มตร�ย�ว�56 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

56 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�2 หม�ท่ ���15 ขน�ดกว�้ง�4 �มตร 83,000      จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�2 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั �ย�ว�39 �มตร�หน��0.15 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

พ��นท��ด ���น�นก�รรวม�156 ต�ร�ง�มตร

57 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�2  หม�ท่ ���12 25,300 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�2 หม�ท่���12 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.30  �มตร��ย�ว�20  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

58 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยร�ม�หม�อง�หม�ท่���13 41,250 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอยร�ม�หม�อง�หม�ท่ ���13 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�25 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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59 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�7/2  หม�ท่���14 154,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�7/2 หม�ท่���14 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�70 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

60 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คมม�คว�มสะดวก ช่วงท���1 กว�้ง�1.70 ม.ย�ว�70 ม. หน��0.15 ม. 318,000 จ��นวนระยะท�งท�� ท�ง�ข�้อ�ค�ร�ฉล�มพระ กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง รวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���2 กว�้ง�3 ม. ย�ว�123 ม. หน��0.15 ม. ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ก�ยรต��72 พรรษ��ม�คว�ม

ท�ง�ข�้อ�ค�ร�ฉล�มพระ�ก�ยรต��72 พรรษ� พ��นท��ขย�ยป�กจร�จรรวม�99.50 ต�ร�ง�มตร สะดวก�รวด�ร�ว�ปลอดภยั�

61 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คมม�คว�มสะดวก ถนนด�้นท�ศตะวนัออกสน�มก�ฬ� 77,000 จ��นวนระยะท�งท�� ท�ง�ข�้สน�มก�ฬ�ม�คว�ม กองช่�ง

ถนนด�้นท�ศตะวนัออก�สน�มก�ฬ� รวด�ร�ว�ละปลอดภยั หน�้�ทศบ�ลต��บลย�หว�่� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�ปลอดภยั�

หน�้�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ กว�้ง�3.5 �มตร�ย�ว�40 �มตร

62 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนหม�ท่ ���1 �ช��อมหม�ท่��2 (ซอยพอ่ข�นย�หว�่) 506,000    1,000,000  จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนหม�ท่���1 �ช��อมหม�ท่ ���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�4 �มตร�ย�ว�458 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

(ซอยพอ่ข�นย�หว�่) หน��0.15 �มตร

63 ก่อสร�้งขย�ยผ�วจร�จรถนน�ข�้ส�่ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ข�้ส�่สน�มก�ฬ�บ�้นสนัป่�ตอง 260,700     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

สน�มก�ฬ�บ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่ ���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�3 �มตร�ย�ว�158 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

64 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ข�้ส�่สน�มก�ฬ��หม�ท่���2 344,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ข�้ส�่สน�มก�ฬ��หม�ท่���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�4 �มตร�ย�ว�163 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หน��0.15 �มตร

65 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกัของหม�บ่�้น�หม�ท่���2 142,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�พ��อ�สร�มขย�ยผ�วจร�จรถนนส�ยหลกั สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�1.50 �มตร�ย�ว�174 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ของหม�บ่�้นกล�ง�หม�ท่���2 หน��0.15 �มตร

66 ก่อสร�้งท�ง�ด�น�- ว��งออกก��ลงัก�ย� �พ��อ�หป้ระช�ชน�ด�้ชป้ระ�ยชน�์น ก่อสร�้งท�ง�ด�นคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 310,000 จ��นวนระยะท�งท�� ม�ท�ง�ด�นส��หรบัก�ร กองช่�ง

คอนกร�ต�สร�ม�หล�กรอบสน�มก�ฬ�� ก�ร�ด�นออกก��ลงัก�ย ขน�ดกว�้ง�2  �มตร�ย�ว�282 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ออกก��ลงัก�ยของ

หม�ท่ ���3 หน��0.10 �มตร�จ��นวน�1 �หง่ ประช�ชน

67 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยคร�ด���หม�ท่���3 176,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอยคร�ด��หม�ท่���3 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�80 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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68 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�11 หม�ท่���3 ขน�ดกว�้ง�2.80  �มตร 149,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�100 �มตร�หน��0.15 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�11 หม�ท่ ���3 พ��นท���สร�มขย�ยป�กจร�จร�1.20 ต�ร�ง�มตร

69 ก่อสร�้งพ��นล�นคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ล�นส�ส�นบ�้นก��ว�ลหลวง�หม�่ท���4 499,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ฌ�ปนสถ�นบ�้นก��ว�ลหลวง�หม�ท่���4 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดหน��0.125 �มตร�พ��นท��รวม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

1,120  ต�ร�ง�มตร�จ��นวน�1 �หง่

70 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8  หม�ท่ ���5 ขน�ดกว�้ง�3 �มตร 386,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8 หม�ท่���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�180 �มตร�หน��0.15 �มตร�ละว�งทอ่� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

คสล.ขน�ด�0.60 �มตร�ย�ว�38 �มตร

พรอ้มบอ่พกั

71 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��น�หม�ท่��� 5 1,540,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�ล�ยบล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��นหม�ท่ ���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5  �มตร��ย�ว��800  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

72 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�10  หม�ท่ ���6 ขน�ดกว�้ง�3 �มตร 53,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�10  หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�30  �มตร�หน��0.15 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

73 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยฟ�รม์�ก่�หม�ท่ ���6 737,550 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยฟ�รม์�ก่�หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3 �มตร��ย�ว��447 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

74 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�2  หม�ท่ ���6 105,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�2 หม�ท่���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�3  �มตร��ย�ว�66  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หน��0.15 �มตร

75 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11 หม�ท่ ���6  ช่วงท���1 ขน�ดกว�้ง� 143,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั 4 �มตร�ย�ว�56 �มตร�ช่วงท���2 กว�้ง3 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�11 หม�ท่ ���6 ย�ว�10 �มตร�หน��0.15 �มตร�พ��นท���สร�ม

ขย�ยป�กจร�จร�15.45 ต�ร�ง�มตร

76 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�9/5  หม�ท่���7 ขน�ดกว�้ง�4 �มตร 216,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�100 �มตร�หน��0.15 �มตร�พ��นท���สร�ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�9/5 หม�ท่ ���7 ขย�ยป�กจร�จร�13.83 ต�ร�ง�มตร

�ป้�หม�ยท�� ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ

�ครงก�ร วตัถ�ประสงค์
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77 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยอ�ย้ม�ล�หม�ท่���7 49,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยอ�ย้ม�ล�หม�ท่ ���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�30 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

78 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คมม�คว�มสะดวก ถนนซอย�8  หม�ท่ ���7 กว�้ง�3  �มตร 290,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง รวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�66 �มตร�หน��0.15 �มตร�พ��นท��ด ���น�น ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�8 หม�ท่���7 ก�รรวม�211.55 ต�ร�ง�มตร��ละก่อสร�้ง

ว�งทอ่�คสล. ��0.60 �มตร��ละบอ่พกั

คว�มย�วรวมบอ่พกั�52 �มตร

79 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�อง�จ�้�หม�ท่���8 687,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ล�ยบล���หม�อง�จ�้ศร�หม��น�หม�ท่ ���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร�ย�ว�500  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

80 ลงด�นล�กรงั�ห�นคล�กบดอดั�น่น �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�อง�จ�้�หม�ท่���8 375,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ล�ยบล���หม�อง�จ�้�หม�ท่���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร�ย�ว�500  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

81 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�14 หม�ท่ ���11 กว�้ง�3.50 �มตร 272,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�144 �มตร�หน��0.15 �มตร�พ��นท���สร�ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนนซอย�14 หม�ท่���11 ขย�ยป�กจร�จร�10.73  ต�ร�ง�มตร

82 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�12 หม�ท่ ���11 กว�้ง�3.50  �มตร 82,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�43 �มตร�หน��0.15 �มตร�พ��นท���สร�ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนนซอย�12  หม�ท่���11 ขย�ยป�กจร�จร�3.50 ต�ร�ง�มตร

83 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�3 หม�ท่ ���11 800,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�3  หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร��ย�ว�487 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�
 

84 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนหลงั�รง�ร�ยนวดัก�่ค ���หม�ท่���12 962,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนหลงั�รง�ร�ยนวดัก�่ค���หม�ท่ ���12 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5 �มตร��ย�ว�500 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�
 

85 ก่อสร�้งถนนห�นคล�กบดอดั�น่น �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบคลองชลประท�น�หม�ท่���12 494,000 494,000 494,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ล�ยบคลองชลประท�น�หม�ท่ ���12 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�160 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ช่วงท���2 กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�755  �มตร

ช่วงท���3 กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�620  �มตร

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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86 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมถนนลงด�นล�กรงั �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�องรอ้ง��หม�ท่���13 360,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มห�นคล�กพรอ้มบดอดั�น่น สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�1,000 �มตร� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนน�ล�ยบล���หม�องรอ้งธ�ร�หม�ท่ ���13

87 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�4 หม�ท่ ���13 128,700     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�4 หม�ท่���13 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�78 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

88 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8 หม�ท่ ���14 ขน�ดกว�้ง�4 �มตร 278,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�8 หม�ท่���14 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�132 �มตร�หน��0.15 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

พ��นท��ด ���น�นก�รรวม�528 ต�ร�ง�มตร

89 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�15 หม�ท่ ���6 189,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�3  �มตร��ย�ว�84  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�15  หม�ท่ ���6 ช่วงท���2 กว�้ง�4 �มตร��ย�ว�25 �มตร

พ��นท��ขย�ยป�กจร�จร�4.38  ต�ร�ง�มตร

90 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8 หม�ท่ ���15 ขน�ดกว�้ง�3.5 �มตร 349,000    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ช��อมท�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�161 �มตร�หน��0.15 �มตร�พ��นท���สร�ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนนซอย�9 หม�ท่���15 ขย�ยป�กจร�จร�18 ต�ร�ง�มตร

91 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�27 หม�ท่ ���11 261,800     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�27  หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5 �มตร�ย�ว�136  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

92 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�ข�้สถ�นธรรม��หม�ท่���6 101,200 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�ข�้สถ�นธรรม��หม�ท่���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร��ย�ว�46 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

93 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�ข�้ส�่สน�มก�ฬ�บ�้นกล�ง 360,800     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�ข�้ส�่สน�มก�ฬ�บ�้นกล�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั บ�้นกล�ง�หม�ท่ ���2 ต��บลย�หว�่ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หม�ท่ ���2 กว�้ง�4 �มตร��ย�ว�324  �มตร

94 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8  �ช��อมซอย�7  หม�ท่���3 221,000 340,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ล�ดย�ง�อ�วอร�์ลยซ์อย�8  �ช��อม สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�3 �มตร��ย�ว�140 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ซอย�7 หม�ท่���3 ช่วงท���2 กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�143 �มตร

�ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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95 ก่อสร�้งถนนล�ดย�ง�อ�วอร�์ลย์ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนหลงั�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทต .ย�หว�่�1 598,000    598,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนหลงั�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั หม�ท่���9 �ช��อม�หม�ท่���15 ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หม�ท่ ���9 �ช��อมหม�ท่���15 กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�299 �มตร

96 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8   หม�ท่ ���1 100,100 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8 หม�ท่���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��2 �มตร��ย�ว�91 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

97 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�12  หม�ท่���1 156,750 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�12 หม�ท่ ���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร�ย�ว�95 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

98 ก่อสร�้งลงห�นคล�กบดอดั�น่น�� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�7  หม�ท่ ���2 20,110 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�7  หม�ท่���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��3  �มตร��ย�ว��67  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

99 ก่อสร�้งลงห�นคล�กบดอดั�น่น�� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�7  หม�ท่ ���2  24,850 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�5  หม�ท่ ���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5 �มตร��ย�ว�71 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

100 ลงห�นคล�กพรอ้มบดอดั�น่นถนน �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�องหลวง�หม�ท่���4 341,550    จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�ล�ยบคลองชลประท�น�หม�ท่���4 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��5.50  �มตร�ย�ว�621 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

101 ปรบัปร�งผ�วจร�จรคอนกร�ต�ล�ดย�ง �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกั�บ�้นกล�งว�ว�ม . 2 �ช��อม 499,000 499,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต�(�อ�วอร�์ลย )์ สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ต��บลสนักล�ง�ขน�ดกว�้ง�4  �มตร�� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนนส�ยหลกัม. 2 �ช��อมต��บลสนักล�ง ย�ว��365 �มตร

102 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8/3  หม�ท่���5 165,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8/3 หม�ท่ ���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร��ย�ว��100 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

103 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกับ�้นหนองป� �ง�หม�ท่ ���6 497,000    497,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

คอนกร�ต�ดยก�ร�สร�มผ�วล�ดย�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�4.00 �มตร�ย�ว�350.00 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต�ถนนส�ยหลกั หน��0.05 ม. พ��นท��ด ���น�นก�ร�1,400 ตรม. 

บ�้นหนองป� �ง�หม�ท่ ���6

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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104 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนท�ง�ข�้ประป�หม�บ่�้น��หม�ท่���6 99,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนท�ง�ข�้ประป�หม�บ่�้น��หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร��ย�ว�60  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

105 ก่อสร�้งถนน�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยพอ่ข�นย�หว�่�บ�้นกล�ง�หม�ท่ ��� 2 496,000 496,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอยพอ่ข�นย�หว�่�บ�้นกล�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�4.00  �มตร�ย�ว�230 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หม�ท่ ���2 หน��0.05 �มตร�พ��นท��ด ���น�นก�ร�920 ตรม.

106 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�14  หม�ท่ ���7 105,600 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�14  หม�ท่ ���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�48 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

107 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�9/4  หม�ท่���7 163,625 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�9/4 หม�ท่ ���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5  �มตร��ย�ว�85 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

108 ลงห�นคล�กพรอ้มล�กรงับดอดั �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�องป่�จ��้หม�ท่ ���8 600,000 600,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ล�ยบล���หม�องป่�จ��้หม�ท่���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร�ย�ว�1,000  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

109 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�6 หม�ท่���8 213,400 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�6 หม�ท่���8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร��ย�ว�97 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

110 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกับ�้นตน้ผ��ง�หม�ท่���9 �ช��อม 484,000    484,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

คอนกร�ต�ดยก�ร�สร�มผ�วล�ดย�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั �ขต�ทศบ�ลต��บลสนัป่�ตอง�หม�ท่���9 ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต�ถนนส�ยหลกั ขน�ดกว�้ง�4.50 �มตร�ย�ว�300.00 �มตร

บ�้นตน้ผ��ง�หม�ท่ ���9 �ช��อม�ขต�ทศบ�ล หน��0.05 ม. พ��นท��ด ���น�นก�ร�1,350 ตรม. 

ต��บลสนัป่�ตอง

111 ลงด�นล�กรงัห�นคล�กพรอ้มบดอดั �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�อง�จ�้ส�หม��น�หม�ท่ ���9 95,600 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ล�ยบล���หม�อง�จ�้ส�หม��น�หม�ท่���9 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�4 �มตร�ย�ว�239 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

112 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�22  หม�ท่ ���11 78,375 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�22  หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.50 �มตร�ย�ว�57 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัวตัถ�ประสงค์ท��
งบประม�ณ

�ป้�หม�ย�ครงก�ร
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113 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมถนน�อสฟลัทต์�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกับ�้นศ�ล���หม�ท่���11 495,000    495,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

คอนกร�ต��ดยก�ร�สร�มผ�วล�ดย�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�4.00 �มตร�ย�ว�350.00 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต�(�อ�วอร�์ลย )์ หน��0.05 ม. พ��นท��ด ���น�นก�ร�1,400 ตรม. 

บ�้นศ�ล���หม�ท่ ���11 ต��บลย�หว�่

114 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�8  หม�ท่ ���12 38,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�8 หม�ท่���12 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร�ย�ว�28 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

115 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�3 หม�ท่ ���12 31,625 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�3 หม�ท่���12 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.50 �มตร�ย�ว�23 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

116 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมถนนลงด�นล�กรงั �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนน�ล�ยบล ���หม�องรอ้ง��หม�ท่���13 360,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มห�นคล�กพรอ้มบดอดั�น่น สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�1,000 �มตร� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ถนน�ล�ยบล���หม�องรอ้งธ�ร�หม�ท่ ���13

117 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนส�ยหลกั�ป�รงพย�บ�ลสนัป่�ตอง� 495,000    495,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

คอนกร�ต�ดยก�ร�สร�มผ�วล�ดย�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั บ�้นหนองสะ�ร�ยม�หม�ท่ ���15 ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต�ถนนส�ยหลกั ขน�ดกว�้ง�4.00 �มตร�ย�ว�350.00 �มตร

�ป�รงพย�บ�ลสนัป่�ตอง�หม�ท่ ���15 หน��0.05 ม. พ��นท��ด ���น�นก�ร�1,400 ตรม. 

118 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนภ�ย�นหม�บ่�้นหนองสะ�ร�ยม�หม�ท่��� 15 495,000    495,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

คอนกร�ต�ดยก�ร�สร�มผ�วล�ดย�ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�4.00 �มตร�ย�ว�350.00 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต�ถนนภ�ย�น หน��0.05 ม. พ��นท��ด ���น�นก�ร�1,400 ตรม. 

หม�บ่�้นหนองสะ�ร�ยม�หม�ท่ ���15

119 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�10 หม�ท่ ���15 83,600 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�10 หม�ท่ ���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�38 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

120 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11  หม�ท่ ���1 357,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�11 หม�ท่ ���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��5 �มตร��ย�ว�130 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

วตัถ�ประสงค์ท�� �ครงก�ร �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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122 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 84,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มขย�ยป�กจร�จร�ซอย�7 หม�ท่���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ถนนซอย�7 หม�ท่ ���1  ขน�ดกว�้ง�2.50 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ย�ว�59 �มตร�หน��0.15 �มตร

123 ปรบัปร�งถนนลงห�นคล�กบดอดั�น่น �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ลงห�นคล�กบดอดั�น่น�ซอย�6 56,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�6 บ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่ ���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั บ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่ ���1 ขน�ดกว�้ง�4 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ย�ว�133 �มตร�หน��0.10 �มตร

124 ก่อสร�้งถนนล�ดย�ง�อสฟลัทต์�ก�� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งถนนล�ดย�ง�อสฟลัทต์�กคอนกร�ต 499,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

คอนกร�ต�ถนนซอยพอ่ข�นย�หว�่ สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ถนนซอยพอ่ข�นย�หว�่�ขน�ดกว�้ง�4  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

บ�้นกล�ง�หม�ท่���2 ย�ว�230 �มตร�หน��0.05 �มตร

พ��นท��ด ���น�นก�รรวม�920 ต�ร�ง�มตร

125 ก่อสร�้งลงห�นคล�กบดอดั�น่น�� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งลงห�นคล�กบดอดั�น่น� 21,700 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�13 หม�ท่ ���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ถนนซอย�13 หม�ท่ ���2 ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

กว�้ง�3.50  �มตร��ย�ว�62  �มตร

126 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 247,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยอ�ย้สม�หม�ท่ ���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ซอยอ�ย้สม�หม�ท่���5  ขน�ดกว�้ง�3 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ย�ว��150  �มตร�หน��0.15 �มตร

127 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 132,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยอ�ย้ช��น�หม�ท่ ���5 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ถนนซอยอ�ย้ช��น�หม�ท่���5 ขน�ดกว�้ง�3 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ย�ว�80 �มตร��หน��0.15 �มตร

128 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 97,350 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�4/1  หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ถนนซอย�4/1 หม�ท่ ���6 ขน�ดกว�้ง�3 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ย�ว�59 �มตร��หน��0.15 �มตร

129 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 73,700 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�13  หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ถนนซอย�13  หม�ท่ ���6 ขน�ดกว�้ง�3 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ย�ว�67 �มตร��หน��0.15 �มตร

130 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 610,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง
ซอย�15/1 หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ถนนซอย�15/1  หม�ท่���6 ขน�ดกว�้ง�3 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ย�ว��370 �มตร��หน���0.15 �มตร

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
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131 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�13  หม�ท่ ���1 561,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�13 หม�ท่ ���1 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง��4  �มตร��ย�ว�255 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

132 ปรบัปร�งลงห�นคล�กบดอดั�น่น�� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�16 หม�ท่ ���6 ขน�ดกว�้ง�3  �มตร 396,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�16 หม�ท่ ���6 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ย�ว�189 �มตร�หน��0.10 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

พ��นท��ด ���น�นก�ร�ม่นอ้ยกว�่�567 ต�ร�ง�มตร

133 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�15  หม�ท่ ���7 265,650 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�15 หม�ท่ ���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร��ย�ว�161 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

134 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คมม�คว�มสะดวก ถนนซอยอ�ย้�ข�ยว�หม�ท่ ���7 33,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยอ�ย้�ข�ยว�หม�ท่���7 รวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร�ย�ว�20 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

135 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยอ�ย้ป� ��หม�ท่���7 49,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอยอ�ย้ป� ��หม�ท่���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�30 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

136 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอยอ�่ส�ท�ต��หม�ท่ ���7 145,200     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอยอ�่ส�ท�ต��หม�ท่���7 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�8 �มตร�ย�ว�33 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

137 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คมม�คว�มสะดวก ถนนซอย�9/2  หม�ท่���7 74,800 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�9/2  หม�ท่ ���7 รวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�34 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

138 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�6 หม�ท่ ���11 52,800 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�6 หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร��ย�ว�32 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

 

139 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�25 หม�ท่ ���11 254,925 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�25 หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4.50  �มตร�ย�ว�103 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

�ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

72



ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

140 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�17  หม�ท่ ���11 140,250 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�17 หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�85 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

141 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�11 หม�ท่ ���11 31,350 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�11 หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร��ย�ว�19 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

 

142 ลงด�นล�กรงัห�นคล�กบดอดั� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�20 หม�ท่ ���11 157,850 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�20 หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.5 �มตร�ย�ว�82  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

143 ลงห�นคล�กพรอ้มบดอดั� �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�13 หม�ท่ ���11 41,250 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�13 หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร�ย�ว�25  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

144 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�9 หม�ท่ ���11 27,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�9  หม�ท่ ���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�2.5 �มตร�ย�ว�20  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

145 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�12 หม�ท่ ���11 88,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�12  หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร��ย�ว�40 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

 

146 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�15  หม�ท่ ���11 67,650 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�15 หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3 �มตร��ย�ว�41 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

 

147 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�28 หม�ท่ ���11 239,800 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�28 หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4 �มตร��ย�ว�109 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�
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148 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�4 หม�ท่ ���11 66,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�4 หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3  �มตร��ย�ว�40 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

 

149 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�14 หม�ท่ ���15 282,975 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�14 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.50 �มตร��ย�ว�147 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

 

150 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�15 หม�ท่ ���15 125,125 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�15 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.50 �มตร�ย�ว�65  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

151 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ถนนซอย�16  หม�ท่ ���15 271,425 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนซอย�16  หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�3.50  �มตร�ย�ว�141  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

152 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�3  หม�ท่ ���15 687,500 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�3 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�5 �มตร�ย�ว�250 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

153 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�19 หม�ท่���15 418,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�19 หม�ท่ ���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�190 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

154 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ซอย�12 หม�ท่���15 231,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�12 หม�ท่ ���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�105 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนซอย�6 หม�ท่ ���15 405,900 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�6 หม�ท่���15 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั กว�้ง�6 �มตร�ย�ว�123  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

งบประม�ณ
ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัวตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ยท�� �ครงก�ร
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1 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���1 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�4,200 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

2 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���2 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�5,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

3 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���3 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�4,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

4 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���4 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�5,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

5 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���5 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�3,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���1. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้น�ครงสร�้งพ��นฐ�น

�ครงก�รท��

     1.1 �ผนง�นอ�ตส�หกรรม�ละก�ร�ยธ�

งบประม�ณ

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���1 ก�รสร�้งคว�มมั �งค ั �งอย่�งย ั �งย�นต�ม�นวท�ง�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น�น�ขตจงัหวดั�ท���1 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน��ครงสร�้งพ��นฐ�นท�งก�ร�กษตร�พ��อรองรบัก�รพฒัน��ศรษฐก�จ�ละสงัคม

วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่
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6 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���6 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�3,500 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

7 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���7 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���7 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�3,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

8 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���8 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�2,500 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

9 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���9 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�3,500 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

10 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���11 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�3,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

11 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���12 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���12 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�3,500 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

12 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���13 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�2,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

13 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���14 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�2,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย�ครงก�ร ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั

งบประม�ณ

ท��
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14 ข�ดลอกล���หม�องส�ธ�รณะ�หม�ท่���15 �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�ก�รระบ�ยน��� ข�ดลอกล ���หม�องท�กส�ย�นหม�ท่ ���15 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนระยะท�ง ป้องกนัน���ทว่ม�ดด้� กองช่�ง

�พ��อก�ร�กษตร�ดด้���ม�่ก�ดน���ทว่ม ระยะท�งย�ว�1,000 �มตร ท��ข�ดลอก�ลว้�สร�จ �ละก�รระบ�ยน����พ��อ

ก�ร�กษตร�ดผ้ลด�

15 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����ละว�งทอ่� �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����ละว�งทอ่ 280,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

ระบ�ยน����คสล.พรอ้มบอ่พกัถนน ระบ�ยน����คสล.พรอ้มบอ่พกั ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

ส�ยหลกั�นหม�บ่�้น�หม�ท่ ���2 กว�้ง�0.30 �มตร��ย�ว�87 �มตร� �ลว้�สร�จ

16 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อก�รระบ�ยน����ละขย�ยถนน ว�งทอ่คสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 357,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

ซอย�8 (ล���หม�อง�ข�้น�) หม�่ท���5 ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ย�ว�97 �มตร�พรอ้มบอ่พกั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

17 ก่อสร�้งว�งทอ่คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อระบ�ยน���ลงส�่ล ���หม�อง�ละ ว�งทอ่คสล.ขน�ด��  1.50 �มตร 330,000 จ��นวนระยะท�งท�� ป้องกนัน���ทว่ม�ละก�ร กองช่�ง

ล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��น��ล�ยบถนนส�ย ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ย�ว�27  �มตร�พรอ้มบอ่พกั ว�งท่อ�ลว้�สร�จ จร�จร�นหม�บ่�้นม�คว�ม

หลกั�นหม�บ่�้น�พรอ้มบอ่พกั�หม�ท่��� 6 สะดวก

18 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อขย�ยถนน�ละป้องกนั ว�งทอ่�คสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 276,000 300,000 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน����ดด้�ข��น กองช่�ง

ล ���หม�องส�ธ�รณประ�ยชน�์ล�ยบถนน น���ทว่ม�นหม�บ่�้น พรอ้มบ่อพกัล���หม�องส�ธ�รณประ�ยชน�์� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ก�รคมน�คมสะดวกข��น

ส�ยหลกั�นหม�บ่�้น�หม�ท่ ���7 �ล�ยบถนนส�ยหลกั�ย�ว�70 �มตร

19 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั� 270,000    จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��น� สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ด���1.20 �มตร�ย�ว�29 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้นด ้

หม�ท่ ���8 ป้องกนัน���ทว่ม

20 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คอนกร�ต �พ��อก�รระบ�ยน����ละขย�ยถนน ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 120,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

�สร�ม�หล�ก��หม�ท่���14 ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น พรอ้มข�ดลอกล ���หม�อง ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้นด ้

ขน�ดกว�้ง�1  �มตร�ย�ว�22 �มตร �ลว้�สร�จ

21 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.ถนน�ช��อม �พ��อขย�ย�ขตถนน�ละป้องกนั ว�งทอ่�คสล.ขน�ด�0.60 ม.ถนน�ช��อม 156,000 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน���ด�ข��น กองช่�ง

ระหว�่ง�หม�ท่ ���2 ถ�ง�หม�ท่ ���12 น���ทว่มขงั หม��่2 - หม��่12 ย�ว�35 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น����มท่ว่มขงั

พรอ้มบอ่พกั

22 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คอนกร�ต �พ��อก�รระบ�ยน����ละขย�ยถนน ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 230,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

�สร�ม�หล�ก��ล�ยบถนนซอย�2 หม�ท่���11 ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�84 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้นด ้

�ลว้�สร�จ

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์
งบประม�ณ

�ป้�หม�ย ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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23 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����ซอย�7 �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����ซอย�7  หม�ท่ ���4 285,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

ข�้งวดัก��ว�ลหลวง�หม�ท่���4 ขน�ดกว�้ง��0.30  �มตร��ย�ว�100 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

�ลว้�สร�จ

24 ปรบัปร�ง/ซอ่ม�ซมประป�หม�บ่�้น �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���สะอ�ดส��หรบั ปรบัปร�ง/ซ่อม�ซมประป�หม�บ่�้น 1,100,000   จ��นวนประป� ประช�ชนม�น���ท��สะอ�ด กองช่�ง

หม�ท่ ���14 ก�รอ�ป�ภค�ละบร��ภค �บบบ�ด�ลขน�ด�หญ่�หม�ท่���14 ท���ดร้บัก�รปรบัปร�ง ส��หรบัอ�ป�ภค-บร��ภค

จ��นวน��1  �หง่ ต่อ�ต�ม�ลว้�สร�จ �ดด้�ย��งข��น

25 ปรบัปร�งระบบประป�หม�บ่�้น �พ��อ�ห�้ครงสร�้งของประป�หม�บ่�้น �ด�นระบบทอ่�มนจ่�ยน���ประป�หม�บ่�้น� 420,000 จ��นวนระบบประป� ร�ษฎร�นหม�บ่�้นม� กองช่�ง

หม�ท่ ���11 ม�คว�ม�ข�ง�รง จ��นวน�1 �หง่�ต�ม�บบ�ปลนของ ท���ดร้บัก�รปรบัปร�ง น���ด��มบร��ภคอ�ป�ภค

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �พ�ยงพอ

26 �จ�ะบอ่บ�ด�ล�พ��อก�ร�กษตร �พ��อ�ชส้�บน����ชท้ ��ก�ร�กษตร�น �จ�ะบอ่บ�ด�ล�ล�ก�มน่อ้ยกว�่�50 �มตร 200,000 200,000 200,000 จ��นวนบอ่บ�ด�ล �กษตรกรม�น���ท ��ก�ร กองช่�ง

หม�ท่ ���1 - หม�ท่ ���9 ฤด��ลง้ จ��นวน�14  �หง่ ท��ข�ด�จ�ะ�ลว้�สร�จ �กษตร�นฤด��ลง้

�ละหม�ท่���11 - หม�ท่���15

27 ก่อสร�้งว�งทอ่คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น��ละ� ล���หม�องข�้งซอย�6  หม�ท่ ���14 140,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ล ���หม�องข�้งซอย�6 ขย�ยถนน ขน�ด�Ø 0.40 ย�ว�50 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้น�ละถนน

หม�ท่ ���14 พรอ้มบอ่พกั �ลว้�สร�จ ม�คว�มกว�้ง�พ��มข��น

28 ปรบัปร�งทอ่ส่งน���ประป��หม�ท่���1 �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���สะอ�ดส��หรบั ปรบั�ปล��ยนท่อส่งน���ประป����หม�ท่���1 500,000 จ��นวนระยะท�ง ประช�ชนม�น���สะอ�ด กองช่�ง

ก�รอ�ป�ภค�ละบร��ภค ระยะท�งย�วประม�ณ��1,500  �มตร ทอ่�มนท���ดร้บัก�ร ส��หรบัอ�ป�ภค-บร��ภค

�ปล��ยน�ลว้�สร�จ

29 ก่อสร�้งระบ�ยน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ก่อสร�้งระบ�ยน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 300,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

ถนนส�ยหลกั�นหม�บ่�้น�หม�ท่���2 กว�้ง�0.30 �มตร��ย�ว�100 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

�ลว้�สร�จ

30 ก่อสร�้งว�งทอ่คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น��ละ� ซอย�8/1  หม�ท่���3  ว�งทอ่คสล. ขน�ด 74,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�8/1 หม�ท่���3 ขย�ยถนน Ø 0.60 พรอ้มบอ่พกั�ย�วรวม�16 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้น�ละถนน

จ��นวน�1 �หง่ �ลว้�สร�จ ม�คว�มกว�้ง�พ��มข��น

31 ก่อสร�้งว�งทอ่คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น��ละ� ซอยข�้งบ�้นย�ยขวญัย�น���หม�ท่ ���3 240,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ล ���หม�องข�้งบ�้นย�ย ขย�ยถนน ขน�ด�Ø 0.60 ย�ว�80 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้น�ละถนน

ขวญัย�น��หม�ท่���3 พรอ้มบอ่พกั �ลว้�สร�จ ม�คว�มกว�้ง�พ��มข��น

�ครงก�ร ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัวตัถ�ประสงค์ท�� �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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32 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน���� �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล .  342,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�1  หม�ท่���4 ขน�กว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�120 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

ซอย�1 หม�ท่���4 �ลว้�สร�จ

33 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล . 256,500 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกัซอยข�้งตล�ด�หม�ท่���4 ขน�ดกว�้ง��0.30 �มตร�ย�ว�90 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

ซอยข�้งตล�ด�หม�ท่���4 �ลว้�สร�จ

34 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งว�งท่อคสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 175,000 จ��นวนระยะท�งท�� ท ���หส้ะดวก�นก�ร กองช่�ง

ซอย�8  หม�ท่ ���7 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ย�ว�50 �มตร�พรอ้มบอ่พกั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ระบ�ยน���ส� ่พ��นท���กษตร

�ละขย�ย�ขตถนน ป้องกนัน���ทว่ม

35 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อก�รระบ�ยน����ละขย�ยถนน ว�งทอ่คสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 140,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

ซอย�10 บ�้นช�มพร�หม�ท่ ���7 ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ย�ว�50 �มตร�พรอ้มบอ่พกั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

36 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งทอ่ระบ�ยน���คสล . พรอ้มบอ่พกั 497,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

ถนนส�ยหลกัหม�บ่�้นรอ้ง�หม�ท่ ���8 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ขน�ด���0.60 �มตร��คว�มย�วรวมบอ่พกั�� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้น�ด ้

132 �มตร�จ��นวน�1 �หง่ �ลว้�สร�จ

37 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ก่อสร�้งทอ่ระบ�ยน���คสล . พรอ้มบอ่พกั 493,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกัล���หม�อง�ล�ยบถนน� �ละขย�ยถนน�นหม�บ่�้น ขน�ด���0.60 �มตร��คว�มย�วรวมบอ่พกั�� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้น�ด ้

ส�ยหลกั�นหม�บ่�้น�หม�ท่ ���9 109 �มตร�จ��นวน�1 �หง่

38 ปรบัปร�งทอ่ส่งน���ประป��หม�ท่���9 �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���สะอ�ดส��หรบั ปรบั�ปล��ยนท่อส่งน���ประป����หม�ท่���9 500,000 จ��นวนระยะท�ง ประช�ชนม�น���สะอ�ด กองช่�ง

ก�รอ�ป�ภค�ละบร��ภค ระยะท�งย�วประม�ณ��2,000  �มตร ทอ่�มนท���ดร้บัก�ร ส��หรบัอ�ป�ภค-บร��ภค

�ปล��ยน�ลว้�สร�จ

39 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คสล .พรอ้มบอ่พกั� 210,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถ�ก�้ขปญัห� กองช่�ง

หน�้บ�้นพอ่ปนั�หม�ท่���9 ขน�ด�0.30 �มตร�ย�ว�60 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น���ทว่ม�นหม�บ่�้น�ด ้

40 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คอนกร�ต�สร�ม �พ��อระบ�ยน����ละป้องกนัน���ทว่ม ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คสล . �ล�ยบถนนส�ย 205,000 จ��นวนระยะท�งท�� น� ���หลผ�่น�ดส้ะดวก กองช่�ง

�หล�ก��ล�ยบถนนส�ยหลกั�นหม�บ่�้น� หลกั�หม�ท่���11  ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร��� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ป้องกนัน���ทว่ม

หม�ท่ ���11 ส�ง�0.50 �มตร�หน��0.10 �มตร�ย�ว�62 ม.

�ครงก�ร �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

วตัถ�ประสงค์ท�� ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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41 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����บบตวัย� �พ��อ�หป้ระช�ชนม�ท��ระบ�ยน����พ��อ ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����บบตวัย�ขน�ดกว�้ง 285,000 จ��นวนระยะท�งท�� น� ���หลผ�่น�ดส้ะดวก กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ละฝ�ป�ด�หน�้วดัก�่ค�� ป้องกนัน���ทว่ม�พร�ะพ��นท�� 0.30 �มตร�ย�ว�100 �มตร�พรอ้มบอ่พกั ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ป้องกนัน���ทว่ม

หม�ท่ ���12 ส่วน�หญ่ต� ��กว�่ถนน �ลว้�สร�จ

42 ก่อสร�้งว�งทอ่คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งทอ่ระบ�ยน���คสล . พรอ้มบอ่พกั 480,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ซอย�5/2 หม�ท่ ���13 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ด���0.80 �มตร��คว�มย�วรวมบอ่พกั�� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ป้องกนัน���ทว่ม 104 �มตร�จ��นวน�1 �หง่ ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

43 ก่อสร�้งว�ง�ผน่คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อป�ดฝ�ร�งร�งระบ�ยน����นก�ร ว�ง�ผน่คอนกร�ต�สร�ม�หล�กบนร�งระบ�ย 1,200,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

บนร�งระบ�ยน���ล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��น รองรบัก�รขย�ยถนน�นหม�บ่�้น น���ล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��น�หม�่ท���6 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้น�ละถนน

หม�ท่ ���6 ระยะท�งย�ว�300  �มตร �ลว้�สร�จ ม�คว�มกว�้ง�พ��มข��น

44 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล. พรอ้มบอ่พกั �พ��อ�หน้� ���หลสะดวก�ม�่ก�ดน���ทว่ม ว�งทอ่�คสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 100,000 จ��นวนระยะท�งท�� ท ���หก้�รระบ�ย กองช่�ง

�ละ�สร�ม�หลท่�งหม�ท่ ���14  �ช��อม ขงั�ละน����หล�ข�้ล ���หม�อง�ด�้ร�ว พรอ้มบอ่พกั�ย�ว�30  �มตร ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น����ข�้ส�่พ��นท��ก�ร�กษตร

หม�ท่ ���9 �ละหม�ท่���11 ทนัทว่งท���ละขย�ยขอบ�ขตถนน ก�รคมน�คมสะดวก

45 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���ล ���หม�อง�น �พ��อป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห�น���ทว่ม ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คสล . 500,000 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รคมน�คมสะดวก , กองช่�ง

หม�บ่�้น�หม�ท่ ���14 ท���หก้�รระบ�ยน���ม�คว�มรวด�ร�ว ขน�ดกว�้ง�0.80 �มตร�ย�ว�200 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ก�รระบ�ยน����ดด้�

พรอ้มบอ่พกั �ลว้�สร�จ

46 ก่อสร�้งระบ�ยน����คสล .พรอ้มฝ�ป�ด �พ��อ�หป้ระช�ชนม�ท��ระบ�ยน����พ��อ ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน���� 427,500 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน���ด�ข��น กองช่�ง

ซอย�7 หม�ท่���15 ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น กว�้ง�0.50 �มตร�ย�ว�150 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� น����มท่ว่มขงั

�ลว้�สร�จ

47 ก่อสร�้งคนัด�นล ���หม�องป่�จ� ้ �พ��อป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห�น���ทว่ม ก่อสร�้งคนัด�นล���หม�องป่�จ� ้ 200,000     จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

หม�ท่ ���8 ท���หก้�รระบ�ยน���ม�คว�มรวด�ร�ว ระยะท�งย�ว��500  �มตร ก่อสร�้งคนัด�น �ด ้

�ลว้�สร�จ

48 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งว�งท่อคสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 60,000 จ��นวนระยะท�งท�� ท ���หส้ะดวก�นก�ร กองช่�ง

หน�้ส��นกัสงฆ�์หม�ท่���7 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ย�ว�20 �มตร�พรอ้มบอ่พกั ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ระบ�ยน���ส� ่พ��นท���กษตร

�ละขย�ย�ขตถนน ป้องกนัน���ทว่ม

49 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����บบตวัย� �พ��อ�หป้ระช�ชนม�ท��ระบ�ยน����พ��อ ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����บบตวัย�� 285,000 จ��นวนระยะท�งท�� น� ���หลผ�่น�ดส้ะดวก กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ละฝ�ป�ด�หน�้�รง�ร�ยน ป้องกนัน���ทว่ม�พร�ะพ��นท�� ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�100 �มตร�� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ป้องกนัน���ทว่ม

วดัก�่ค���หม�ท่ ���12 ส่วน�หญ่ต� ��กว�่ถนน พรอ้มบอ่พกั�ละฝ�ป�ด� �ลว้�สร�จ

งบประม�ณ
ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั�ครงก�ร �ป้�หม�ยท�� วตัถ�ประสงค์
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50 ก่อสร�้งว�งทอ่คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ก่อสร�้งปรบัปร�ง�ซ่อม�ซมว�งทอ่�คสล . 960,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนน�ข�้ส�่สน�มก�ฬ��หม�ท่���13 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ขน�ด�Ø 0.80 ย�ว�200 �มตร ว�งท่อ�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

ป้องกนัน���ทว่ม พรอ้มบอ่พกั� ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

51 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน�����คสล . �พ��อคว�มสะดวกสบ�ย�นก�ร ว�งทอ่คสล. Ø  1.20 �มตร�พรอ้มบอ่พกั 35,000 จ��นวนระยะท�งท�� ร�ษฎร�นหม�บ่�้น�ละ กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�หม�่ท���1 �ช��อม�หม�ท่���7 ส่งน����ข�้ส� ่พ��นท��ก�ร�กษตร� ระยะท�ง�ย�ว�7 �มตร ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ผ��้ช�้สน้ท�งสญัจร

�ละหม�ท่���8 �ละขย�ยขอบ�ขตถนน �ปม��ดส้ะดวก

52 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อก�รระบ�ยน����ละขย�ยถนน ว�งทอ่คสล.ขน�ด�� 1.00 �มตร 900,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

ล ���หม�องรอ้ง�พรอ้มลงลงห�นคล�ก� ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ย�ว�150 �มตร�พรอ้มบอ่พกั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

บดอดั��หม�ท่ ���5 �ละลงห�นคล�กบดอดั�

53 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����ซอย�11 หม�ท่���6 �พ��อป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห�น���ทว่ม ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คสล . 142,500 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รคมน�คมสะดวก , กองช่�ง

ท���หก้�รระบ�ยน���ม�คว�มรวด�ร�ว ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�50 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ก�รระบ�ยน����ดด้�

พรอ้มบอ่พกั �ลว้�สร�จ

54 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน�����คสล . �พ��อระบ�ยน���ลงส�่ล ���หม�อง�ละ ก่อสร�้งว�งท่อคสล.ขน�ด� 1.20 �มตร 50,400 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ถนนคลองชลประท�น� ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ระยะท�งย�ว�6 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้น�ด ้

หม�ท่ ���7

55 �จ�ะบอ่บ�ด�ลบ�้นตน้ผ��ง�หม�ท่ ���9 �พ��อ�หป้ระช�ชนม��หลง่น���ส��หรบั �จ�ะบ�ด�ลขน�ด�� �มน่อ้ยกว�่�6 น��ว 950,000 จ��นวนบอ่บ�ด�ล ประช�ชน�ละ�ทต.ย�หว�่ กองช่�ง

ก�รอ�ป�ภค�ละบร��ภค คว�มล�กบอ่�300 �มตร ท��ข�ด�จ�ะ�ลว้�สร�จ ม�น� ��ท��สะอ�ด��พ�ยงพอ�

ต่อก�รอ�ป�ภคบร��ภค

56 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อขย�ยขอบ�ขตถนน�นก�ร�ข�้ ว�งทอ่คสล. ��0.60 �มตร�พรอ้มบอ่พกั 122,500 จ��นวนระยะท�งท�� ถนนม�คว�มกว�้ง�ละ กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั��ข�้ส� ่สน�มก�ฬ��หม�ท่���1 ส�่สน�มก�ฬ�ของหม�บ่�้น ย�ว�35 �มตร�ถนนท�ง�ข�้ส�่สน�มก�ฬ�� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ สะดวก�นก�รคมน�คม

หม�ท่���1

57 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน��� �พ��อ�หป้ระช�ชนม�ท��ระบ�ยน����พ��อ ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน���� 427,500 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน���ด�ข��น กองช่�ง

ซอยอ��พล�หม�ท่ ���15 ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น กว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�150 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� น����มท่ว่มขงั

�ลว้�สร�จ

58 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น��ละ� ว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั� 500,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�3 �ข�้ส�่สน�มก�ฬ��� ขย�ยถนนท�ง�ข�้สน�มก�ฬ� ขน�ด���0.60 �มตร�ย�ว�200 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้น�ละถนน

หม�ท่ ���14 ม�คว�มกว�้ง�พ��มข��น

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ

�ป้�หม�ย
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59 ปรบัปร�งทอ่ส่งน���ประป��หม�ท่���15 �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���สะอ�ดส��หรบั ปรบั�ปล��ยนท่อส่งน���ประป����หม�ท่���15 300,000 จ��นวนระยะท�ง ประช�ชนม�น���สะอ�ด กองช่�ง

ก�รอ�ป�ภค�ละบร��ภค ระยะท�งย�วประม�ณ��4,000  �มตร ทอ่�มนท���ดร้บัก�ร ส��หรบัอ�ป�ภค-บร��ภค

�ปล��ยน�ลว้�สร�จ

60 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน�����คสล . �พ��อคว�มสะดวกสบ�ย�นก�ร ว�งทอ่คสล. Ø 0.40 �มตร�พรอ้มบอ่พกั 1,680,000 จ��นวนระยะท�งท�� ร�ษฎร�นหม�บ่�้น�ละ กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกัถนน�ล�ยบคลอง ส่งน����ข�้ส� ่พ��นท��ก�ร�กษตร� ย�ว�600  �มตร�ถนน�ล�ยบคลองชล ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ผ��้ช�้สน้ท�งสญัจร

ชลประท�น�หม�ท่���1 �ละขย�ยขอบ�ขตถนน ประท�น�บ�้นน�กร�- บ�้นน�งม�ล�หม�ท่ ���1 �ปม��ดส้ะดวก

61 ก่อสร�้งปรบัปร�ง�ด�นทอ่�มนจ่�ยน��� �พ��อ�หร้ะบบก�รส่งน���ประป�หม�บ่�้น �ปล��ยนทอ่�มนส่งน���ประป�หม�บ่�้น 650,000     จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชนม�น���ประป�ท�� กองช่�ง

ระบบประป�หม�บ่�้น�หม�ท่���2 ม�คว�มสะดวก�รวก�ร�ว��ละ�ดน้� �� ระยะท�งย�ว�2,500 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะอ�ดปลอดภยั

ประป�ท��สะอ�ด�ปลอดภยั

62 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล .  600,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ถนน�นหม�บ่�้น�หม�ท่���3 ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�1,000 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

พรอ้มบอ่พกั �ลว้�สร�จ

63 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�น�รง�ร�ยน ก่อสร�้งว�งท่อระบ�ยน����คสล . 420,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอยท�ง�ข�้�รง�ร�ยน�� ผ�ส้�งอ�ย�� ขน�ด���0.60 �มตร��ย�ว�120 �มตร��� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

ผ�ส้�งอ�ย��หม�ท่���4 

64 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งว�งท่อคสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 420,000 จ��นวนระยะท�งท�� ถนนม�คว�มกว�้งม�กข��น กองช่�ง

ล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��น�หม�ท่���5 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ย�ว�120 �มตร�พรอ้มบอ่พกั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ก�รคมน�คมสะดวก

�ละขย�ย�ขตถนน ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

65 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งว�งท่อคสล.ขน�ด�� 0.40 �มตร 268,800 จ��นวนระยะท�งท�� ท ���หส้ะดวก�นก�ร กองช่�ง

ซอยฟ�รม์�ก่�หม�ท่ ���6 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ย�ว�96 �มตร�พรอ้มบอ่พกัซอยฟ�รม์�ก่� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ระบ�ยน���ส� ่พ��นท���กษตร

�ละขย�ย�ขตถนน หม�ท่���6 ป้องกนัน���ทว่ม

66 ก่อสร�้งว�งระบ�ยน�����คสล . �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คสล . พรอ้มบอ่พกั 285,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกัถนนส�ยหลกัหม�บ่�้น� ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ขน�ด�0.30 �มตร�ย�ว�100 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ภ�ย�นหม�บ่�้น�ด ้

หม�ท่ ���8 �ลว้�สร�จ

67 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั� 280,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถ�ก�้ขปญัห� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ส�ม�ยกบ�้นพอ่ท�� ขน�ด���0.60 �มตร�ย�ว�100 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น���ทว่ม�นหม�บ่�้น�ด ้

หม�ท่ ���9

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั�ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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68 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล. พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน����ละป้องกนัน���ทว่ม ว�งทอ่คสล.� 0.60 �มตร�ย�ว�60 �มตร 210,000 จ��นวนระยะท�งท�� น� ���หลผ�่น�ดส้ะดวก กองช่�ง

หน�้บ�้นน�ยสงกร�นต�์หม�ท่���11 หน�้บ�้นน�ยสงกร�นต�์หม�ท่���11 ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ป้องกนัน���ทว่ม

69 ก่อสร�้งฝ�ยน���ลน้ล ���หม�องบ�้น �พ��อ�ชส้ ��หรบั�ป�นฝ�ยชะลอน����ละ ก่อสร�้งฝ�ยน���ลน้ล �� 50,000 จ��นวนฝ�ยน���ลน้ท�� �กษตรกรม�ฝ�ยชะลอน��� กองช่�ง

หนองพนั�ง�น�หม�ท่ ���13 กกั�ก�บน��� ขน�ดกว�้ง�3 �มตร�ส�ง�1 �มตร�� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ละ�ชก้กั�ก�บน���ส��หรบั

จ��นวน��1  �หง่ ท��ก�ร�กษตร�ดด้�

70 ก่อสร�้งว�งระบ�ยน�����คสล . �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���พรอ้มบอ่พกั�� 570,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั��ละ�สร�ม�หลท่�ง ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม��ละ ขน�ด�0.30 �มตร�ย�ว�200 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้น�ด�้�ละ

ถนนส�ยหลกัหม�บ่�้น�หม�ท่ ���14 ขย�ยถนน�หก้ว�้งข��น พรอ้ม�สร�ม�หลท่�งถนนของหม�บ่�้น ขย�ยถนน�หก้ว�้งข��น

71 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล. พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน����ละป้องกนัน���ทว่ม ว�งทอ่คสล.� 0.60 �มตร�ย�ว�32 �มตร 112,000 จ��นวนระยะท�งท�� น� ���หลผ�่น�ดส้ะดวก กองช่�ง

บ�้นพอ่ค���หม�ท่ ���11 บ�้นพอ่ค���หม�ท่���11 ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ป้องกนัน���ทว่ม

72 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.ข�้ง�รง�ร�ยน �พ��อขย�ย�ขตถนน�ละป้องกนั ว�งทอ่�คสล.ขน�ด�0.60 ม. 500,000 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน���ด�ข��น กองช่�ง

ม�ลน�ธ�บ�้น�ด�กก��พร�้�หม�ท่���12 �ช��อม น���ทว่มขงั �ย�ว�200 �มตร��พรอ้มบอ่พกั ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น����มท่ว่มขงั

หม�ท่ ���7

73 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน���พรอ้มบอ่พกั� �พ��อคว�มสะดวกสบ�ย�นก�ร ว�งทอ่คสล. � 0.60 �มตร�พรอ้มบอ่พกั 350,000 จ��นวนระยะท�งท�� ถนนม�คว�มกว�้ง�ละ กองช่�ง

ท�ง�ปส�ส�นป่��ส�้�หม�ท่���1 คมน�คม�ละขย�ยขอบ�ขตถนน ย�ว�100 �มตร��ล�ยบถนนท�ง�ป ว�งท่อ�ลว้�สร�จ สะดวก�นก�รคมน�คม

ส�ส�นป่��ส�้

74 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล . �พ��อคว�มสะดวกสบ�ย�นก�ร ก่อสร�้งร�งร�น�คสล. กว�้ง�0.30 �มตร 1,425,000 จ��นวนระยะท�งท�� น� ���มท่ว่มขงั�ละป้อง กองช่�ง

�ล�ยบถนนส�ยหลกัหม�บ่�้น�หม�ท่���1 ระบ�ยน����ละขย�ยขอบ�ขตถนน ย�ว�500 �มตร�ล�ก�0.50 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� กนัด�นข�้งท�ง�ม�่ห ้

�ล�ยบถนนส�ยหลกัหม�บ่�้น� �ลว้�สร�จ พงัลงม�

75 ก่อสร�้งหอ้งน���สน�มก�ฬ��หม�ท่���2 �พ��อ�หบ้ร�ก�รหอ้งน����ห�้ก่นกัก�ฬ� ก่อสร�้งหอ้งน���สน�มก�ฬ� 400,000 จ��นวนหอ้งน���ท�� ม�หอ้งน���ส��หรบั�หบ้ร�ก�ร กองช่�ง

�ละประช�ชนท��ม�ออกก��ลงัก�ย ขน�ดกว�้ง��2  �มตร��ย�ว�15 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ นกัก�ฬ��ละประช�ชน

�นสน�มก�ฬ�ของหม�บ่�้น จ��นวน�10 หอ้ง ท��ม�ออกก��ลงัก�ย�ด ้

76 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����บ�้นผ�ช่้วย�ลง �พ��อระบ�ยน����ละป้องกนัน���ทว่ม ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���� 299,250 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน���ด��ส�ม�รถ กองช่�ง

บ�้นกล�ง�หม�ท่���2 กว�้ง�0.30 ม.ย�ว�105 ม.ล�ก�0.30 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ป้องกนัน���มว่ม�นสน�ม

พรอ้มบอ่พกั �ลว้�สร�จ ก�ฬ�ของหม�บ่�้น�ด ้

�ป้�หม�ย�ครงก�ร ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท��
งบประม�ณ

วตัถ�ประสงค์
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77 ก่อสร�้งพนงักนัด�น�หม�ท่ ���2 �พ��อป้องกนัตล��งพงั��ละป้องกนั ก่อสร�้งพนงักนัด�น 100,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัตล��งพงั กองช่�ง

น���ทว่ม ขน�ดย�ว�10 �มตร�ส�ง�2 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ละน���ทว่ม�ด ้

78 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน���คสล . 342,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�2 หม�ท่���4 พรอ้มบอ่พกั� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

กว�้ง�0.30 ม. ย�ว�120 �มตร� �ลว้�สร�จ

79 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน���คสล . 285,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�6  หม�ท่���4 �ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�100 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

�ลว้�สร�จ

80 �ปล��ยนทอ่�มนส่งน���ประป�หม�บ่�้น �พ��อ�หร้ะบบก�รส่งน���ประป�หม�บ่�้น �ปล��ยนทอ่�มนส่งน���ประป�หม�บ่�้น 500,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ดบ้ร��ภคน���ท�� กองช่�ง

หม�ท่ ���5 ม�คว�มสะดวก�รวก�ร�ว��ละ�ดน้� �� ระยะท�งย�ว�1,500 �มตร ว�งทอ่�มน�ลว้�สร�จ สะอ�ดปลอดภยั

ประป�ท��สะอ�ด�ปลอดภยั

81 ก่อสร�้งฝ�ยน���ลน้คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อชลอกนั�หลของน�����ละกกั�ก�บ ก่อสร�้งฝ�ยน���ลน้คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 400,000 จ��นวนฝ�ยน���ลน้ ชลอก�ร�หลของน����ละ กองช่�ง

ล ���หม�อง�จ�้ศร�หม��น�หม�ท่���5 น����นช่วงฤด��ลง้��ห�้กษตร�ด�้ชน้� �� ขน�ดกว�้ง�5 �มตร�ย�ว�3 �มตร��2  ช่อง ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �กษตรกรม�น����ชท้ ��ก�ร

�นก�รท��ก�ร�กษตร จ��นวน�2 �หง่ �กษตร�นฤด��ลง้�ด ้

82 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อก�รระบ�ยน����ละขย�ยถนน ว�งทอ่คสล.ขน�ด�� 0.30 �มตร 168,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

ซอยย�พ�นพรอ้มลงลงห�นคล�กบดอดั ป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ย�ว�60 �มตร�พรอ้มบอ่พกั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ด�ข��น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด ้

หม�ท่ ���5 �ละลงห�นคล�กบดอดั�

83 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����บบตวัย�� �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����บบตวัย�� 142,500 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มฝ�ป�ดล ���หม�องกล�ง�หม�ท่���8 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม พรอ้มฝ�ป�ด�ล ���หม�องกล�ง�หม�ท่���8 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��นป้องกนัน���ท่วม�ดด้�

ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�50 �มตร �ลว้�สร�จ

84 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน�����คสล . �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งว�งท่อ�คสล . พรอ้มบอ่พกั 1,554,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกัถนนซอย�6 หม�ท่���8 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ขน�ด���1.20 �มตร��ย�ว�185 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้น�ด ้

�ละป้องกนัตล��งพงั

85 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����คสล . �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����คสล .พรอ้มบอ่พกั� 34,200 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ถนนส�ยหลกั� ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�12 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��นป้องกนัน���ท่วม�ดด้�

หน�้บ�้นน�ยรตัต�ก�ล�หม�ท่ ���8 �ลว้�สร�จ

งบประม�ณ
ท�� ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั�ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ
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86 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����คสล . �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งร�งระบ�ยนค้สล . พรอ้มบอ่พกั� 171,000 จ��นวนระยะท�งท�� �พ��อ�หก้�รระบ�ยน��� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�2 หม�ท่���8 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�60 �มตร ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ด�ข��นป้องกนัน���ท่วม�ดด้�

�ลว้�สร�จ

87 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งทอ่ระบ�ยน�����ดยว�งทอ่กลม 2,854,000 จ��นวนระยะท�งท�� ท ���หส้ะดวก�นก�ร กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ล ���หม�อง�ล�ยบถนน ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ขน�ด���1.00 �มตร�พรอ้มบอ่พกั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ระบ�ยน���ส� ่พ��นท���กษตร

ซอย�13 บ�้น�หมม่ว่งกอ๋น�หม�ท่���7 คว�มย�วรวมบอ่พกั�382 �มตร� ป้องกนัน���ทว่ม

88 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อขย�ยถนน�ละป้องกนั ก่อสร�้งว�งท่อ�คสล .ขน�ด�� 0.60 �มตร 175,000 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน����ดด้�ข��น กองช่�ง

ข�้งถนนส�ยหลกั�นหม�บ่�้น� น���ทว่ม�นหม�บ่�้น ระยะท�งย�ว��500  �มตร ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ก�รคมน�คมสะดวกข��น

หมวดบ�้น�หมม่ว่งกอ๋น�หม�ท่���7 พรอ้มบอ่พกั

89 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อระบ�ยน���จ�กบ�้น��ละถนน ก่อสร�้งว�งท่อคสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 210,000 จ��นวนระยะท�งท�� ท ���หส้ะดวก�นก�ร กองช่�ง

ซอย�8 หม�ท่���7 ลงส�่ล ���หม�อง�ป้องกนัน���ทว่ม ย�ว�60 �มตร�พรอ้มบอ่พกั ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ระบ�ยน���ส� ่พ��นท���กษตร

�ละขย�ย�ขตถนน ป้องกนัน���ทว่ม

90 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คสล .พรอ้มบอ่พกั� 280,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถ�ก�้ขปญัห� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�3 หม�ท่���9 ขน�ด�0.30 �มตร�ย�ว�120 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น���ทว่ม�นหม�บ่�้น�ด ้

91 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั� 560,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอยป�มป��หม�ท่���9 ขน�ด���0.40 �มตร�ย�ว�200 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้น�ด ้

92 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คสล .พรอ้มบอ่พกั� 280,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถ�ก�้ขปญัห� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอย�4 หม�ท่���9 ขน�ด�0.30 �มตร�ย�ว�120 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น���ทว่ม�นหม�บ่�้น�ด ้

93 ปรบัปร�งระบบประป�หม�บ่�้นตน้ผ��ง �พ��อปรบัปร�งค�ณภ�พน���ประป� �ด�นระบบทอ่�มนจ่�ยน���ประป��นหม�บ่�้น 370,000 จ��นวนทอ่�มนประป� ร�ษฎร�นหม�บ่�้นม�น� �� กองช่�ง

หม�ท่ ���9 หม�บ่�้น�หม้�คว�มสะอ�ด�ปลอดภยั หม�ท่���9 จ��นวน�1 �หง่ ท���ดร้บัก�ร�ด�นทอ่ ส��หรบับร��ภคอ�ป�ภค

ส�ม�รถ�ชอ้�ป�ภคอละบร��ภค�ด ้ �หม�่ลว้�สร�จ ท��สะอ�ด

94 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมคอ�หม�องป่�จ� ้ �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�ละ�หก้�ร ปรบัปร�งซอ่ม�ซมคอ�หม�องป่�จ� ้ 200,000 จ��นวนคอ�หม�อง ป้องกนัน���ทว่ม�ละ กองช่�ง

หม�ท่ ���9 ระบ�ยน����พ��อก�ร�กษตรด�ข��น จ��นวน�1 �หง่ ท��ซอ่ม�ซม�ลว้�สร�จ ก�รระบ�ยน����ดด้�ข��น

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท��
งบประม�ณ

�ป้�หม�ย�ครงก�ร วตัถ�ประสงค์
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95 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั� 112,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถ�ก�้ขปญัห� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ซอยประป��หม�ท่ ���9 ขน�ด���0.40 �มตร�ย�ว�40 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น���ทว่ม�นหม�บ่�้น�ด ้

96 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั� 280,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ล ���หม�องป่�จ��้หม�ท่���9 ขน�ด���0.40 �มตร�ย�ว�100 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ ภ�ย�นหม�บ่�้นด ้

97 ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน�����บบตวัย� �พ��อขย�ยถนน�ละป้องกนัน���ทว่ม ก่อสร�้งร�งร�นระบ�ยน���� 342,000 จ��นวนระยะท�งท�� พ��นท��ถนน�ละบร��วณวดั กองช่�ง

ข�้งบ�้นน�ยสมบ�รณ์�หม�ท่���9 ขน�ดกว�้ง�0.30 �มตร�ย�ว�120 �มตร� ก่อสร�้งร�งระบ�ยน��� ม�คว�มกว�้งข��น�ส�ม�รถ

�ลว้�สร�จ รองรบัก�รจดัก�จกรรม�ด ้

98 ว�งทอ่ถมด�นพรอ้มบดอดั�ถนน�ล�ยบ �พ��อขย�ยถนน��ละระบ�ยน����น ว�งทอ่ถมด�นพรอ้มบดอดั� 720,000 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รคมน�คมสะดวกข��น กองช่�ง

บ�้นตน้ผ��ง�ปส�่หนองสะ�ร�ยม�หม�ท่��� 9 หม�บ่�้น�ป้องกนัน���ทว่ม�ด�้ละก�ร ขน�ด���0.80 �มตร��ย�ว�150 �มตร ว�งท่อ�ลว้�สร�จ �ละส�ม�รถป้องกนั

คมน�คมสะดวก น���ทว่ม�นหม�บ่�้น�ด ้

99 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.�ละถมด�น �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ว�งทอ่คสล.ขน�ด�� 0.60 �มตร 420,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

พรอ้มบดอดั�ถนนส�ยข�้งวดัตน้ผ��ง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั พรอ้มบอ่พกั�ละลงห�นคล�กพรอ้มบดอดั� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั�

หม�ท่ ���9 ระยะท�งกว�้ง�3.5 �มตร�ย�ว�120 �มตร

100 ก่อสร�้งว�งทอ่ระบ�ยน����คสล . �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น� ว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั� 112,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถ�ก�้ขปญัห� กองช่�ง

พรอ้มบอ่พกั�ถนนส���ยกหม�บ่�้น� ขน�ด���0.40 �มตร�ย�ว�40 �มตร� ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น���ทว่ม�นหม�บ่�้น�ด ้

หม�ท่ ���11

101 ก่อสร�้งว�งทอ่�คสล.พรอ้มบอ่พกั �พ��อป้องกนัน����ส�ยจ�กกล�ม่ ก่อสร�้งว�งท่อ�คสล . ��0.80 �มตร 1,200,000 จ��นวนระยะท�งท�� ส�ม�รถ�ก�้ขปญัห� กองช่�ง

ท ��ประต�ป�ด-�ป�ดน����ถนน�ล�ยบ ผ��้ล��ยงววันม��ม�่ห�้หลลงส�่ ระยะท�งย�ว�1 กม. ว�งท่อ�ลว้�สร�จ น����ส�ยท���หลลงส�่น� ��

หนองสะ�ร�ยม�หม�ท่���11 หนองสะ�ร�ยม พรอ้มท��ประต�ป�ด��ป�ดน����จ��นวน�4 จ�ด หนองสะ�ร�ยม�ด ้

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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�บบ�ผ. 02

ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 ต�ดต ั�ง�ละซ่อม�ซม�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หม้ ��สงสว�่ง�ก่ผ�ส้ญัจร�ปม� ต�ดต ั�ง�ละซอ่ม�ซม�ฟส�ธ�รณะ� (�ฟก��ง) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ��นวน�ฟฟ้�ท���ดร้บั �ฟก��งส�ธ�รณะ�ม��สง กองช่�ง

(�ฟก��ง) หม�่ท���1 - 15 �น�วล�กล�งค�น �นหม�บ่�้น�ขต�ทต.ย�หว�่�ท�กหม�บ่�้น ต�ดต ั�ง�ละซอ่ม�ซม สว�่งท��ด��ลดอ�บตั��หต�

จดัซ��ออ�ปกรณ์�ฟฟ้���ช่นส�ย�ฟหลอด�ฟ �นหม�บ่�้น �ละอ�ชญ�กรรมต่�ง��

พรอ้มอ�ปกรณ์ต่�ง���พรอ้มต�ดต ั�ง�คร��อง�

ป�ด�- �ป�ด�ฟฟ้�อตั�นมตั�

2 จดัท ��ป้�ยจร�จร�ละ�คร��องหม�ย �พ��อคว�มปลอดภยัของก�ร�ชร้ถ จดัท��ป้�ย�ละ�คร��องหม�ย�ต�อนด�้นจร�จร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ��นวนป้�ยจร�จร ม�คว�มปลอดภยั�นก�ร กองช่�ง

จร�จร��ฟสญัญ�ณ�ต�อนจร�จร �ชถ้นน�นหม�บ่�้น�ลดก�ร�ก�ด ต�ดต ั�ง�ฟสญัญ�ณ�ต�อน�กระจก�คง้ �คร��องหม�ย��ฟ�ต�อน �ชร้ถ�ชถ้นนม�กข��น

กระจก�คง้ อ�บตั��หต�ของประช�ชน บร��วณท�ง�ยก�ละท�ง�ข�้หม�่บ�้น กระจก�คง้�ท���ดร้บั ลดก�ร�ก�ดอ�บตั��หต�ท�ง

จดัซ��ออ�ปกรณ์สญัญ�ณ�ฟ�ต�อน ก�รต�ดต ั�ง ก�รจร�จร�ดด้�ย��งข��น

3 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้��ข�้ส�่�รงส�บน���ประป� 390,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่���1 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร หม�บ่�้น��หม�ท่���1  จ��นวน��1  �หง่ ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

4 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นหนองป� �ง��หม�ท่���6 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นหนองป� �ง��หม�ท่���6 ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

5 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 116,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

จ�กหน�้วดัหนองพนั�ง�น� - ส�ส�น ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร จ�กหน�้วดัหนองพนั�ง�น�- ส�ส�น ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

หม�ท่ ���13 สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น หม�ท่���13  จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���1. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้น�ครงสร�้งพ��นฐ�น

วตัถ�ประสงค์

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ครงก�ร

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น�น�ขตจงัหวดั�ท���1 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน��ครงสร�้งพ��นฐ�นท�งก�ร�กษตร�พ��อรองรบัก�รพฒัน��ศรษฐก�จ�ละสงัคม

ท��

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���1 ก�รสร�้งคว�มมั �งค ั �งอย่�งย ั �งย�นต�ม�นวท�ง�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

     1.1 �ผนง�น�คหะ�ละช�มชน

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั�ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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6 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

จ�กหลงัวดัหนองพนั�ง�น�- สน�มก�ฬ� ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร จ�กหลงัวดัหนองพนั�ง�น�- สน�มก�ฬ� ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

หม�ท่ ���13 สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น หม�ท่���13  จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

7 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นหนองหว�ย�หม�ท่ ���3 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นหนองหว�ย�หม�ท่���3 ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

8 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นก��ว�ลหลวง��หม�ท่���4 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นก��ว�ลหลวง��หม�ท่���4 ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

9 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นกล�ง��หม�ท่ ���2 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นกล�ง��หม�ท่���2  จ��นวน��1  �หง่ ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

10 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นอ��ม�ง��หม�ท่ ���5 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นอ��ม�ง��หม�ท่���5  จ��นวน��1  �หง่ ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

11 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้น�หมม่ว่งกอ๋น��หม�ท่ ���7 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้น�หมม่ว่งกอ๋น��หม�ท่���7  ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

12 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นรอ้ง��หม�ท่���8 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นรอ้ง��หม�ท่ ���8  จ��นวน��1  �หง่ ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

13 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นตน้ผ��ง�หม�ท่ ���9 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นตน้ผ��ง�หม�ท่���9  จ��นวน��1  �หง่ ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

14 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นศ�ล���หม�ท่ ���11 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นศ�ล���หม�ท่���11  จ��นวน��1  �หง่ ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

�ป้�หม�ย�ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ

ท��
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15 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นดอนตนั��หม�ท่ ���12 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นดอนตนั��หม�ท่���12  ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

16 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นสนัป่�ตอง�ต�้�หม�ท่���14 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นสนัป่�ตอง�ต�้�หม�ท่ ���14  ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

17 �ครงก�รขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ขย�ย�ขต�ฟฟ้�ส�ธ�รณะ��นหม�บ่�้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

บ�้นหนองสะ�ร�ยม��หม�ท่ ���15 ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร บ�้นหนองสะ�ร�ยม��หม�ท่���15 ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง อย่�งท ั �วถ�ง ก�ร�ฟฟ้�

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �จ��นวน��1  �หง่ �นหม�บ่�้น ส่วนภ�ม�ภ�ค

18 �ครงก�รต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้��ละ�คม�ฟฟ้� �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้�พรอ้ม�คม�ฟฟ้�พลงัง�น 606,000 606,000 606,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

พลงัง�น�สงอ�ท�ตย์ ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร �สงอ�ท�ตย�์บ�้นหนองป� �ง��ช��อมบ�้นศ�ล��� ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง ส่องสว�่งอย่�งท ั �วถ�ง อบจ.

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น หม�ท่���11  จ��นวน��101 จ�ด �นหม�บ่�้น

19 �ครงก�รต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้��ละ�คม�ฟฟ้� �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้�พรอ้ม�คม�ฟฟ้�พลงัง�น 402,000 402,000 402,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

พลงัง�น�สงอ�ท�ตย์ ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร �สงอ�ท�ตย�์บ�้นหนองพนั�ง�น�หม�ท่ ���13   ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง ส่องสว�่งอย่�งท ั �วถ�ง อบจ.

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �ช��อมบ�้นหนองป� �ง�หม�ท่ ���6  จ��นวน�67 จ�ด �นหม�บ่�้น

20 �ครงก�รต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้��ละ�คม�ฟฟ้� �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้�พรอ้ม�คม�ฟฟ้�พลงัง�น 300,000 300,000 300,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

พลงัง�น�สงอ�ท�ตย์ ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร �สงอ�ท�ตย�์บ�้นหนองสะ�ร�ยม�หม�ท่��� 15   ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง ส่องสว�่งอย่�งท ั �วถ�ง อบจ.

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น จ��นวน�50 จ�ด �นหม�บ่�้น

21 �ครงก�รต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้��ละ�คม�ฟฟ้� �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้�พรอ้ม�คม�ฟฟ้�พลงัง�น 240,000 240,000 240,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

พลงัง�น�สงอ�ท�ตย์ ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร �สงอ�ท�ตย�์บ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่ ���1  ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง ส่องสว�่งอย่�งท ั �วถ�ง อบจ.

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �ช��อมบ�้นกล�ง�หม�ท่ ���2 จ��นวน�40 จ�ด �นหม�บ่�้น

22 �ครงก�รต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้��ละ�คม�ฟฟ้� �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ต�ดต ั�ง�ส��ฟฟ้�พรอ้ม�คม�ฟฟ้�พลงัง�น 240,000 240,000 240,000 จ��นวน�ฟฟ้�� ประช�ชนจะม��ฟฟ้��ช ้ กองช่�ง

พลงัง�น�สงอ�ท�ตย์ ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร �สงอ�ท�ตย�์บ�้นหนองหว�ย�หม�ท่���3  ท���ดร้บัก�รต�ดต ั�ง ส่องสว�่งอย่�งท ั �วถ�ง อบจ.

สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �ช��อมบ�้นกล�ง�หม�ท่ ���2 จ��นวน�40 จ�ด �นหม�บ่�้น

22 �ครงก�รต�ดต ั�งป้�ยจร�จร�ละ�ฟฟ้� �พ��อ�หป้ระช�ชนม��ฟฟ้��ชอ้ย่�ง ต�ดต ั�งป้�ยจร�จรพรอ้ม�คม�ฟฟ้�พลงัง�น 73,000 75,000 จ��นวนป้�ยจร�จร ประช�ชนม�คว�มปลอดภยั กองช่�ง

�สงสว�่งพรอ้มกระจก�คง้ต�มจ�ด ท ั �วถ�ง�ละม�คว�มปลอดภยั�นก�ร �สงอ�ท�ตย�์�ละกระจก�คง้บร��วณจ�ด�ส��ยง� �คม�ฟ�ต�อน�ละ จ�กก�ร�ชถ้นน�ลดอ�บตั��หต�

�ส��ยงถนนส�ยหลกั�นหม�บ่�้น�หม�ท���12 สญัจร�ปม��น�วล�กล�งค�น �บ�้นดอนตนั�หม�ท่���12 กระจก�คง้ท��ต�ดต ั�ง �ด ้

วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ยท�� �ครงก�ร ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 ก่อสร�้งซ�ม้�ฉล�มพระ�ก�ยรต� �พ��อ�ป�นก�ร�ท�ดพระ�กร�ยต��ละ�ป�น ก่อสร�้งซ�ม้�ฉล�มพระ�ก�ยรต� 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ซ�ม้ประด�ษฐส์ถ�น หม�บ่�้นม�ซ�ม้�ฉล�มพระ กองช่�ง

�นส��นกัง�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท���ค�รพสกัก�ระของประช�ชน��น จ��นวน�15 �หง่ ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ก�ยรต�ส ��หรบัก�ร

�ละ�นหม�บ่�้นหม�ท่ ���1-15 หม�บ่�้น�ละส��นกัง�น�ทศบ�ล �สดงคว�มจงรกัภกัด�

ต่อสถ�บนัพระมห�กษตัร�ย์

2 จดัท ��ป้�ยช��อหม�บ่�้น�ป้�ยช��อซอย �พ��อ�สดงป้�ยช��อซอยของถนนซอย จดัท��ป้�ยช��อซอย�ป้�ยช��อหม�บ่�้น�ป้�ยท�ง 800,000 500,000 300,000 300,000 300,000 จ��นวนป้�ยช��อหม�บ่�้น� ท�กหม�่บ�้น�ม�ป้�ยบอก กองช่�ง

ซ�ม้ประต�หม�บ่�้น�ป้�ยท�ง�ข�้�ทศบ�ล �นหม�บ่�้น,ป้�ยช��อหม�บ่�้น,ซ�ม้ประต� �ข�้�ทศบ�ล��ละซ�ม้ประต�หม�บ่�้น�ซ�ม้ ป้�ยช��อซอย� ซ��อซอย�ป้�ยช��อหม�บ่�้น

ซ�ม้ประต�ท�ง�ข�้�ทศบ�ล �หม้�คว�มชดั�จน�ม�คว�ม�ป�น ประต�ท�ง�ข�้�ทศบ�ล� ซ�ม้ประต�หม�บ่�้น �ละซ�ม้ประต�บ�้น��ซ�ม้

ระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย� ท���ดจ้ดัท ���ลว้�สร�จ ประต�ท�ง�ข�้�ทศบ�ล

3 ก่อสร�้งว�งทอ่�หล��ยมคอนกร�ตอดั�รง �พ��อก�รคมน�คมสญัจร�ปม� ก่อสร�้งว�งท่อ�หล��ยมคอนกร�ตอดั�รง 280,000 สะพ�นท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�ด�นท�ง�ด ้ กองช่�ง

ขย�ยสะพ�นข�้มล ���หม�อง สะดวก�รวด�ร�ว�ปลอดภยั กว�้ง�5.60  �มตร�ย�ว�2 �มตร�� �ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว

�ช��อมระหว�่ง�หม�ท่ ���3  �ละหม�ท่ ���4 จ��นวน�1 �หง่

4 ก่อสร�้งขย�ยสะพ�นพรอ้มก่อสร�้ง �พ��อก�รคมน�คมสญัจร�ปม� ก่อสร�้งขย�ยสะพ�นพรอ้มก่อสร�้งขย�ย 102,000 สะพ�นท��ก่อสร�้ง ก�รคมน�คมม�คว�ม กองช่�ง

ถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก�ขย�ยป�ก สะดวก�รวด�ร�ว�ปลอดภยั ป�กจร�จรคอสะพ�นข�้มล���หม�อง�หม�ท่ ���9 �ลว้�สร�จ สะดวกประช�ชน�ด�นท�ง

จร�จรคอสะพ�นข�้มล���หม�อง� กว�้งข�้งละ�0.60 �มตร�ย�ว�5.50 �มตร �ดส้ะดวก�รวด�ร�ว

�จ�้ศร�หม��น�หม�ท่���9

5 ก่อสร�้งอ�ค�รศ�ล�ฌ�ปนก�จ �พ��อ�หห้ม�บ่�้นม�สถ�นท���ก�บของ ก่อสร�้งศ�ล�ฌ�ปนก�จ�อ�ค�ร�คสล . 350,000    อ�ค�รท��ก่อสร�้ง หม�บ่�้นม�อ�ค�รศ�ล� กองช่�ง

หม�ท่ ���4 �ละ�ชจ้ดัก�จกรรมต่�ง� ชั�น�ด�ยวขน�ดกว�้ง�5 �มตร�ย�ว20 �มตร �ลว้�สร�จ ฌ�ปนก�จ�นฌ�ปนสถ�น

จ��นวน�1 หลงั ของหม�บ่�้น

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���1 ก�รสร�้งคว�มมั �งค ั �งอย่�งย ั �งย�นต�ม�นวท�ง�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

�บบ�ผ.02

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น�น�ขตจงัหวดั�ท���1 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน��ครงสร�้งพ��นฐ�นท�งก�ร�กษตร�พ��อรองรบัก�รพฒัน��ศรษฐก�จ�ละสงัคม

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���1. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้น�ครงสร�้งพ��นฐ�น

     1.1 �ผนง�นอ�ตส�หกรรม�ละก�ร�ยธ�

�ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

6 ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มศ�ล�ฌ�ปนก�จ �พ��อ�ช�้ป�นอ�ค�รท��ส ��หรบั�ก�บวสัด� ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มศ�ล�ฌ�ปนก�จ 60,000 อ�ค�รท��ก่อสร�้ง อ�ค�รศ�ล�ฌ�ปนก�จ กองช่�ง

บ�้นหนองพนั�ง �น�หม�ท่���13 �ก�บอ�ปกรณ์ของ�ชข้องหม�บ่�้น ขน�ดกว�้ง�3.90  �มตร�ย�ว�4 �มตร �ลว้�สร�จ �นส�ส�น�ดป้รบัปร�ง/

จ��นวน�1 หลงั ต่อ�ต�ม�ลว้�สร�จ

7 ก่อสร�้งร ั�วพรอ้มต�ดต ั�งประต��หล�ก �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนม�คว�มสวยง�ม�ละ ก่อสร�้งร ั�วขน�ดส�ง�1.50 ม. ย�ว�111 ม. 300,000 รั�วท��ก่อสร�้ง �รง�ร�ยนอน�บ�ลม�คว�ม กองช่�ง

�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ปลอดภยั�ม�คว�ม�ป�นระ�บ�ยบ ต�ดต ั�งประต��หล�กกว�้ง�5 ม. ย�ว�1.50 ม. �ลว้�สร�จ ปลอดภยั

�ร�ยบรอ้ย�ละสวยง�ม

8 ปรบัปร�งต่อ�ต�มอ�ค�รศ�นยพ์ฒัน� �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนม�ภ�ม�ทศันท์��สวยง�ม ก่อสร�้งหลงัค�คล�มท�ง�ด�นหน�้อ�ค�ร 200,000 �รง�ร�ยนม�ก�รท�ส� �รง�ร�ยนม�ก�รท�ส�อ�ค�ร กองช่�ง

�ด�ก�ล�ก�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร�ร�ยนก�รสอน �ร�ยนศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ทศบ�ลต��บล �ลว้�สร�จ �หมท่��สวยง�มข��น

�ละก�จกรรมของ�รง�ร�ยน ย�หว�่��จ��นวน��1  �หง่

9 ต�ดต ั�งระบบ�ส�ยง�รส้�ย �พ��อ�พ��มจ�ดระบบกระจ�ย�ส�ยง�รส้�ย ต�ดต ั�งระบบ�ส�ยง�รส้�ย�พ��ม�ต�ม 600,000 จ��นวนระบบ�ส�ยง ประช�ชน�ดร้บัฟงัขอ้ม�ล กองช่�ง

�นพ��นท��หม�บ่�้น�ขต�ทศบ�ลต��บล จ��นวน��12 จ�ด �รส้�ยท���ดต้�ดต ั�ง ข�่วส�รก�รประช�สมัพนัธ์

ย�หว�่��หท้ ั �วถ�งย��งข��น �พ��มข��น ของ�ทศบ�ล�ดท้ ั �วถ�งข��น

10 ก่อสร�้ง/ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มหอ้งน���� �พ��อ�ห�้ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ม�หอ้งน��� ก่อสร�้ง/ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มหอ้งน���� 300,000 300,000 500,000 จ��นวนหอ้งน��� �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ม� กองช่�ง

ส��นกัง�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท���พ�ยงพอส��หรบับร�ก�รประช�ชน ของส��นกัง�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ หอ้งน���ท���พ�ยงพอ�นก�ร

จ��นวน��1  �หง่ �หบ้ร�ก�รประช�ชน�ด ้

11 ปรบัปร�งสน�มก�ฬ��หม�ท่ ���2 �พ��อ�หส้น�มก�ฬ�บ�้นกล�ง�หม�ท่���2 ก่อสร�้งล�นคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 300,000 สน�มก�ฬ�ท��ปรบัปร�ง สน�มก�ฬ�ของหม�บ่�้น กองช่�ง

ม�ภ�ม�ทศันท์��สวยง�ม��ละม�คว�ม ขน�ดกว�้ง�12 �มตร�ย�ว�23.50 �มตร �ลว้�สร�จ กล�ง�ม�คว�มสวยง�ม

พรอ้ม�นก�รออกก��ลงัก�ย�ด ้ �ละก่อสร�้งร ั�วรอบสน�มก�ฬ�หม�บ่�้น �ละม�คว�มพรอ้มม�กข��น

12 ก่อสร�้งล�นก�ฬ��หม�ท่���14 �พ��อ�หม้ �ล�นส��หรบัออกก��ลงัก�ย ก่อสร�้งล�นก�ฬ��หม�ท่���14 700,000 ล�นสน�มก�ฬ� ม�สถ�นท��ออกก��ลงัก�ย กองช่�ง

ของประช�ชน�หม�ท่���14 จ��นวน��1  �หง่ ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ส��หรบัประช�ชน�ด ้

13 ก่อสร�้งขย�ยสะพ�นข�้มคลอง �พ��อก�รคมน�คมสญัจร�ปม� ก่อสร�้งขย�ยสะพ�น 1,230,000 สะพ�นท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�ด�นท�ง�ด ้ กองช่�ง

ชลประท�น�บ�้นดอนตนั��หม�ท่���12 สะดวก�รวด�ร�ว�ปลอดภยั กว�้ง��7  �มตร��ย�ว��10  �มตร �ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว��ละ

จ��นวน�1 �หง่ ปลอดภยั

14 ก่อสร�้ง/ปรบัปร�งต่อ�ต�มหลงัค�คล�ม �พ��อป้องกนัฝน�ละ�ดด�หก้บั�ด�ก ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มหลงัค�คล�มสน�ม 52,000      หอ้งน���ท��ก่อสร�้ง ม�หอ้งน���ส��หรบัรองรบั กองช่�ง

สน�ม�ด�ก�ลน่�ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก นกั�ร�ยน�นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก �ด�ก�ลน่�ขน�ดกว�้ง�6.10 �มตร �ลว้�สร�จ ก�รบร�ก�รประช�ชน�ละ

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ย�ว�8 �มตร�จ��นวน�1 �หง่ นกัทอ่ง�ท��ยวท���พ�ยงพอ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ

�ป้�หม�ยท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์
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15 ปรบัปร�ง�ละต่อ�ต�มอ�ค�ร�ฉล�ม �พ��อปรบัปร�งอ�ค�ร�ฉล�มพระ�ก�ยรต� ปรบัปร�ง�ละต่อ�ต�มอ�ค�ร�ฉล�มพระ�ก�ยรต� 800,000 1,995,000 อ�ค�รท��ปรบัปร�ง/ อ�ค�ร�ฉล�มพระ�ก�ยรต� กองช่�ง

พระ�ก�ยรต��72  พรรษ� 72 พรรษ��หม้�คว�มพรอ้ม�นก�รจดั 72 พรรษ���ดย�ปรบัปร�งฝ้��พด�น�ระบบ ต่อ�ต�ม�ลว้�สร�จ ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร�ห ้

ประช�ม/อบรม�ละก�ร�หบ้ร�ก�ร �ฟฟ้��หอ้งน����หลงัค��บนั�ดท�งข��น� - ลง บร�ก�รประช�ชน��ละ

ประช�ชน�ละกล�ม่องคก์รต่�ง�� ท��ผนงั�ก ั�นหอ้ง�ต�ดต ั�งระบบ�สตฯ��ป�นตน้ ก�รจดัประช�มต่�ง���

16 ก่อสร�้ง/ปรบัปร�งหอ้งน���บร��วณ �พ��อ�ป�นหอ้งน���ส��หรบัก�รบร�ก�ร ก่อสร�้งหอ้งน���บร��วณอ�ค�ร�ฉล�ม 900,000    หอ้งน���ท��ก่อสร�้ง ม�หอ้งน���ส��หรบัรองรบั กองช่�ง

อ�ค�ร�ฉล�มพระ�ก�ยรต��72 พรรษ� ประช�ชน�ละนกัทอ่ง�ท��ยว พระ�ก�ยรต��72 พรรษ� �ลว้�สร�จ ก�รบร�ก�รประช�ชน�ละ

จ��นวน�1 �หง่ นกัทอ่ง�ท��ยวท���พ�ยงพอ

17 ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มอ�ค�รศ�นย�์ร�ยนร� ้ �พ��อ�ช�้ป�นสถ�นท��ปฏ�บตั�ง�นของ ก่อสร�้งต่อ�ต�มปรบัปร�งอ�ค�ร 65,000 อ�ค�รท��ปรบัปร�ง ม�อ�ค�รก�รปฏ�บตั�ง�น กองช่�ง

�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่� ศ�นย�์ร�ยนร��้ศรษฐก�จพอ�พ�ยง�ทศบ�ล ศ�นย�์ร�ยนร��้ศรษฐก�จพอ�พ�ยง�ทศบ�ล �ลว้�สร�จ ของศ�นย�์ร�ยนร��้ศรษฐก�จ

หม�ท่ ���1 ต��บลย�หว�่ ต��บลย�หว�่�กว�้ง�4.50 �มตร�ย�ว�5 �มตร พอ�พ�ยง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่

18 ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มอ�ค�รส��นกัง�น �พ��อปรบัปร�งอ�ค�รส��นกัง�น ปรบัปร�งพ��นท��ภ�ย�นอ�ค�รส��นกัง�น 4,500,000 อ�ค�รท��ปรบัปร�ง อ�ค�รส��นกัง�นทต.ย�หว�่ กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่��หม้�คว�ม �ทศบ�ลต��บลย�หว�่��ชน�ดอ�ค�ร�2 ชั�น �ลว้�สร�จ ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร�ห ้

สะดวก�นก�ร�หบ้ร�ห�รประช�ชน พรอ้มก่อสร�้งหอ้งน���จ��นวน�7 หอ้ง บร�ก�รประช�ชน

19 ปรบัปร�ง�รงอ�ห�ร�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง �พ��อ�ห�้รงอ�ห�ร�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง ปรบัปร�ง�รงอ�ห�ร�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง 60,000 �รงอ�ห�รท���ดร้บัก�ร �รง�ร�ยนม��รงอ�ห�รท�� กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ม�สภ�พท��ส�ขลกัษณะ�สะอ�ด��ละ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 จ��นวน�1 หลงั ปรบัปร�ง�ลว้�สร�จ ถ�กส�ขลกัษณะ�สะอ�ด

�ป�นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย �ป�นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย

20 ก่อสร�้งปรบัปร�งต่อ�ต�มอ�ค�ร �พ��อปรบัปร�งต่อ�ต�มหอ้ง�ก�บของวสัด� ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มอ�ค�รหอ้ง�ก�บของ�วสัด� 450,000 หอ้ง�ก�บของท�� ทต.ย�หว�่�ม�หอ้ง�ก�บของ กองช่�ง

�รงครวั�ละหอ้ง�ก�บของ�ด�ม คร�ภณัฑ�์หม้�คว�ม�ป�นระ�บ�ยบ��ละ คร�ภณัฑข์อง�ทศบ�ล�ขน�ดกว�้ง�4  �มตร ปรบัปร�ง�ลว้�สร�จ �ละม�หอ้งครวั�ท��ม�คว�ม

ปรบัปร�งหอ้งครวัของ�ทศบ�ล ย�ว�12 �มตร�จ��นวน�1 หลงั �ร�ยบรอ้ย�ละ�ป�นระ�บ�ยบ

21 ปรบัปร�งภ�ม�ทศัน�์รง�ร�ยนสนัป่�ตอง �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนม�ภ�ม�ทศันท์��สวยง�ม ปรบัปร�งภ�ม�ทศัน�์ดยท�ส��รง�ร�ยน 200,000 �รง�ร�ยนม�ก�รท�ส� �รง�ร�ยนม�ก�รท�ส�อ�ค�ร กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร�ร�ยนก�รสอน �รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่� 1 �ลว้�สร�จ �หมท่��สวยง�มข��น

�ละก�จกรรมของ�รง�ร�ยน จ��นวน�1  �หง่

22 ก่อสร�้งร ั�วศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก �พ��อ�หร้ ั�วของศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�กม�คว�ม ก่อสร�้งร ั�วศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ทศบ�ล 110,000 รั�วท��ก่อสร�้ง ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�กม�ร ั�ว กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�� �ป�นระ�บ�ยบ�ม ั �นคง�ปลอดภยั ต��บลย�หว�่�ขน�ดส�ง�1.50 �มตร� �ลว้�สร�จ ท��ม ั �นคงปลอดภยั

�ละป้องกนัทรพัยส์�นของร�ชก�ร�ด ้ ย�ว�39.50 �มตร�จ��นวน�1  �หง่

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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23 จดัซ��อท��ด�น�พ��อ�ป�นสถ�น�ขนถ่�ย �พ��อ�ช�้ป�นสถ�นท��ส ��หรบัรองรบัก�ร ซ��อท��ด�นขน�ดพ��นท���มน่อ้ยกว�่�9 �ร่ 10,000,000 จ��นวนท��ด�นท��จดัซ��อ ม�สถ�นท��ส ��หรบัก�ร กองช่�ง

ส ��หรบัรถบรรท�กขยะของ�ทศบ�ล ก�รก่อสร�้งสถ�น�ขนถ่�ยรถบรรท�ก �พ��อสร�้ง�รงจอดรถ�ละล�นล�้งรถขยะ ขนถ่�ยขยะ�จอดรถขยะ

ต��บลย�หว�่ ขยะ�ล�นล�้งรถขยะ��รงจอดรถขยะ ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่��จ��นวน�1 �หง่ �ละล�นล�้งรถขยะ

24 ก่อสร�้ง�ครงหลงัค�กนัส�ดหน�้อ�ค�ร �พ��อป้องกนั�ดด�ละฝน�หก้บั�ด�ก ก่อสร�้ง�ครงหลงัค�กนัส�ดหน�้อ�ค�ร�ร�ยน 300,000 หลงัค�กนัส�ดท�� ส�ม�รถกนั�ดดกนัฝน กองช่�ง

�ร�ยน��รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ล นกั�ร�ยน��รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ล �รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่� 1 ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �หก้บันกั�ร�ยน�ด ้

ต ��บลย�หว�่�1 ต��บลย�หว�่�1

25 �ครงก�รต�ดต ั�งม�ง้ลวด�รงอ�ห�ร �พ��อป้องกนั�มลงวนั�ละย�ง�น�รงอ�ห�ร ต�ดต ั�งม�ง้ลวด�รงอ�ห�รศ�นยพ์ฒัน� 30,000 ม�ก�รต�ดต ั�ง �รงอ�ห�รศ�นยพ์ฒัน� กองก�รศ�กษ�

ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ทศบ�ลต��บล ของศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ทศบ�ลต��บล �ด�ก�ล�ก�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ม�ง้ลวดท�� �ด�ก�ล�กม�คว�มสะอ�ด กองช่�ง

ย�หว�่� ย�หว�่ จ��นวน�1 �หง่ �ลว้�สร�จ �ละปลอดภยัจ�กย�ง

�ละ�มลงวนั

26 ปรบัปร�งหอ้งธ�รก�รของ�รง�ร�ยน �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บล ปรบัปร�งหอ้งธ�รก�รของ�รง�ร�ยน 150,000 หอ้งธ�ก�รท�� �รง�ร�ยนม�หอ้งธ�รก�ร กองก�รศ�กษ�

สนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ย�หว�่�1 ม�คว�ม�ป�นระ�บ�ยบ�ละ สนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ท��ก�รปรบัปร�ง ท��ม �คว�ม�ป�นระ�บ�ยบ กองช่�ง

สะดวก�นก�รปฏ�บตั�ง�น จ��นวน�1 �หง่ �ลว้�สร�จ �ละสะดวก�นก�ร

ปฏ�บตั�ง�นม�กข��น

27 ก่อสร�้งหอ้งน����รง�ร�ยนสนัป่�ตอง �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนม�หอ้งน���ส��หรบัคร� ก่อสร�้งหอ้งน��� 400,000 จ��นวนหอ้งน��� �รง�ร�ยนม�หอ้งน���สะอ�ด กองก�รศ�กษ�

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 นกั�ร�ยน�ละผ�ท้��ม�ต�ดต่อร�ชก�ร�ท��ม� จ��นวน��14  หอ้ง ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ละ�พ�ยงพอ�นก�ร�ห ้ กองช่�ง

คว�มสะอ�ด�ละ�พ�ยงพอ บร�ก�รนกั�ร�ยน�คร��ละ

ผ�ม้�ต�ดต่อร�ชก�ร

28 ก่อสร�้งอ�ค�คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก�1 ช ั�น �พ��อ�ช�้ป�นอ�ค�รส��หรบัจดัประช�ม�ละ ก่อสร�้งอ�ค�คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก�1 ชั�น 550,000 จ��นวนอ�ค�ร ม�อ�ค�รท��ส�ม�รถ�ชจ้ดั กองก�รศ�กษ�

�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ จดัก�จกรรมต่�ง���ของ�รง�ร�ยนอน�บ�ล ขน�ดกว�้ง�10 �มตร�ย�ว�12 �มตร� ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ประช�ม�ละจดัก�จกรรม กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ พ��นท���ชส้อย�120 ต�ร�ง�มตร��1  �หง่ ของ�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ด ้

29 ปรบัปร�งหอ้งก�จกรรมก�ร�ร�ยน �ห�้ด�กนกั�ร�ยนม�หอ้งก�จกรรมก�ร�ร�ยน ปรบัปร�งหอ้งก�จกรรมก�ร�ร�ยนก�รสอน 50,000 จ��นวนหอ้งท�� ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก กองก�รศ�กษ�

ก�รสอนศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ทศบ�ล ก�รสอนท��ม �คว�มพรอ้มส��หรบัก�รจดั �นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก �ดร้บัก�รปรบัปร�ง ม�หอ้งก�จกรรมท��ม� กองช่�ง

ต��บลย�หว�่ ก�ร�ร�ยนก�รสอน�หก้บั�ด�กนกั�ร�ยน จ��นวน��1  �หง่ �ลว้�สร�จ คว�มพรอ้ม�นก�รจดั

�นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ด ้ ก�จกรรมก�ร�ร�ยน�ด ้

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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30 ปรบัปร�งหอ้งส่ง�สร�มพฒัน�ก�ร�ด�ก �หศ้�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�กม�หอ้งส��หรบั ปรบัปร�งหอ้งส่ง�สร�มพฒัน�ก�ร�ด�ก 60,000 จ��นวนหอ้งท�� ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก กองก�รศ�กษ�

ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ทศบ�ล จดัก�จกรรมส่ง�สร�มพฒัน�ก�ร�ด�ก �นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก �ดร้บัก�รปรบัปร�ง ม�หอ้งส่ง�สร�มพฒัน�ก�ร กองช่�ง

ต��บลย�หว�่ ท��ม �คว�มพรอ้มส��หรบั�ด�กนกั�ร�ยน�ด ้ จ��นวน��1  �หง่ �ลว้�สร�จ �ด�กม�คว�มพรอ้ม�นก�ร

จดัก�จกรรมก�ร�ร�ยน�ด ้

31 ก่อสร�้ง�รงจอดรถ�ละ�ทน่ล�้งรถ �ป�นสถ�นท��จอดรถ�ละ�ทน่ล�้งรถ ก่อสร�้ง�รงจอดรถ�ละ�ทน่ล�้งรถ 800,000 จ��นวน�รงจอดรถ �ทศบ�ลม��รงจอดรถ กองช่�ง

บรรท�กขยะ บรรท�กขยะของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ บรรท�กขยะ �ละ�ท่นล�้งรถ �ละ�ท่นล�้งรถบรรท�ก

จ��นวน�1 �หง่ บรรท�กขยะท�� ขยะท��ม�คว�มพรอ้ม

ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �นก�รจดัก�รขยะ

32 ก่อสร�้งท���ก�บขยะอนัตร�ย�นหม�บ่�้น �พ��อ�หห้ม�บ่�้นม�สถ�นท��จดั�ก�บขยะ ก่อสร�้งท���ก�บขยะอนัตร�ย 280,000 จ��นวน�รงพกัขยะ หม�บ่�้นม�สถ�นท��พกั�ละ กองช่�ง

อนัตร�ย�ห�้ป�นระ�บ�ยบ��ร�ยบรอ้ย จ��นวน�14 �หง่ อนัตร�ยท�� จดั�ก�บขยะอนัตร�ย�น

ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ หม�บ่�้นท���ป�นระ�บ�ยบ

33 ปรบัปร�ง�รงพกัขยะอนัตร�ยของ �พ��อปรบัปร�ง�รงพกัขยะอนัตร�ยของ ปรบัปร�ง�รงพกัขยะอนัตร�ยของ 25,000 จ��นวน�รงพกัขยะ �ด�้รงพกัขยะท��ม �คว�ม กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�หส้�ม�รถจดั�ก�บ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท���ดท้ ��ก�รปรบัปร�ง สะอ�ด��ร�ยบรอ้ย

ขยะอนัตร�ยท��ม�คว�ม�ป�นระ�บ�ยบ จ��นวน�1 �หง่ �ลว้�สร�จ สะอ�ด�ละปลอดภยั

�ร�ยบรอ้ย�ละสะอ�ดปลอดภยั

34 ปรบัปร�งอ�ค�รศ�นยส์�ธ�รณส�ข �พ��อ�หก้ล�ม่�อสม . หม�บ่�้น�ม� ปรบัปร�งอ�ค�รศ�นยส์�ธ�รณส�ขม�ลฐ�น 138,000 อ�ค�รท��ปรบัปร�ง หม�บ่�้นม�ท��ท ��ง�นของ กองช่�ง

ม�ลฐ�นหม�บ่�้น�หม�ท่���5 สถ�นท��ท ��ง�นท��น่�อย�่��ป�นระ�บ�ยบ หม�ท่���5  ขน�ดกว�้ง�5.70 �มตร� �ลว้�สร�จ อสม.ของหม�บ่�้น

ย�ว�5.95 �มตร�พ��นท��รวม�33.915 ต.ร.ม.

35 ปรบัปร�งอ�ค�รอ�นกประสงค์ �พ��อปรบัปร�งอ�ค�รอ�นกประสงค์ ปรบัปร�งอ�ค�รอ�นกประสงค�์หม�ท่ ���13 300,000 อ�ค�รอ�นกประสงค์ อ�ค�รอ�นกประสงคข์อง กองช่�ง

หม�ท่ ���3 ของหม�บ่�้นหนองพนั�ง �น��หม้�คว�ม จ��นวน�1 �หง่ ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ หม�บ่�้นม�คว�มพรอ้ม�น

พรอ้ง�นก�รจดัก�จกรรมต่�ง��ของ ก�รจดัก�จกรรมต่�ง��ด ้

หม�บ่�้น�ด ้

36 �ครงก�รก่อสร�้ง�- ปรบัปร�งท��อ่�น �พ��อ�หป้ระช�ชนท ั �ว�ปรบัร��้น�ร��อง ก่อสร�้ง/ปรบัปร�งท��อ่�นหนงัส�อพ�มพ์ 30,000 30,000 จ��นวนท��อ่�น ประช�ชน�ดร้บัขอ้ม�ลข�่วส�ร กองก�รศ�กษ�

หนงัส�อพ�มพป์ระจ��หม�บ่�้น ขอ้ม�ลข�่วส�ร ประจ��หม�บ่�้น��ละจดัห�หนงัส�อ ท���ดร้บัก�ร �ดอ้ย่�งต่อ�น��อง�ละรวด�ร�ว กองช่�ง

พ�มพ�์ละว�รส�ร ก่อสร�้ง/ปรบัปร�ง

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั�ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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37 ปรบัปร�งระบบหอกระจ�ยข�่ว �พ��อปรบัปร�งหอกระจ�ยข�่วหม�บ่�้น ปรบัปร�งระบบหอกระจ�ยข�่ว 50,000 หอกระจ�ยข�่ว หม�บ่�้น�ดม้�หอกระจ�ย กองช่�ง

บ�้นอ��ม�ง��หม�ท���5 �หม้�คว�มพรอ้ม�นก�รส่งสญัญ�น บ�้นอ��ม�ง��หม�ท���5 ท���ดป้รบัปร�ง ข�่วท��ส่งสญัญ�ณท��ด�

ก�รกระจ�ย�ส�ยงประช�สมัพนัธ�์ด ้ จ��นวน�1 �หง่ �ลว้�สร�จ �ละชดั�จนย��งข��น

38 ก่อสร�้งหอ้งจดั�ก�บส��อวสัด�อ�ปกรณ์ �พ��อ�หม้ �หอ้งส ��หรบัจดั�ก�บส��อ ก่อสร�้งก ั�นหอ้ง�ป�นกอ้งจดั�ก�บส��อ�วสัด� 100,000 หอ้งท��ก่อสร�้ง นกั�ร�ยนม�หอ้งส��หรบัจดั กองช่�ง

�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ วสัด�อ�ปกรณ์�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ล� อ�ปกรณ์��น�รง�ร�ยนอน�บ�ลต��บลย�หว�่ �ลว้�สร�จ �ก�บส��ออ�ปกรณ�

ต��บลย�หว�่ จ��นวน�1 �หง่ ม�ประส�ทธ�ภ�พ

39 ปรบัปร�งสน�มก�ฬ��รง�ร�ยนสนัป่�ตอง �พ��อ�หล้�นก�ฬ�ของ�รง�ร�ยน ปรบัปร�งสน�มก�ฬ��ดยถมด�น�ปล�กหญ�้ 200,000 สน�มก�ฬ�ท��ก่อสร�้ง �รง�ร�ยนม�สน�มก�ฬ�ท�� กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร�ชอ้อกก��ลงัก�ย �รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่� 1 �ลว้�สร�จ พรอ้ม�นก�ร�ลน่ก�ฬ�

�ละก�จกรรมของ�รง�ร�ยน จ��นวน�1  �หง่ �ละจดัก�จกรรม

40 จดัซ��อท��ด�น�พ��อสร�้งสน�มก�ฬ� �พ��อ�ช�้ป�นสถ�นท��ส ��หรบัจดัท�� ซ��อท��ด�นขน�ดพ��นท���มน่อ้ยกว�่�2 �ร่ 4,000,000 จ��นวนท��ด�นท��จดัซ��อ ม�สถ�นท��ส ��หรบัก�ร กองช่�ง

หม�ท่ ���5 สน�มก�ฬ�บ�้นอ��ม�ง�หม�ท่ ���5 จ��นวน�1 �หง่ จดัท��สน�มก�ฬ�ของ

หม�บ่�้น�ด ้

41 ก่อสร�้งอ�ค�รส��นกัง�น �พ��อ�หม้ �ส��นกัง�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ก่อสร�้งต่อ�ต�มอ�ค�รส��นกัง�น�ทศบ�ล� 17,000,000 อ�ค�รส��นกัง�นท�� �ดส้ ��นกัง�นทต.ย�หว�่ กองช่�ง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ส��หรบั�หบ้ร�ก�รประช�ชน��ละ ต��บลย�หว�่��จ��นวน�1 หลงั ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ท��ม �คว�มพรอ้ม�ละ

�ป�นสถ�นท��ปฏ�บตั�ง�นของผ�บ้ร�ห�ร ส�ม�รถบร�ก�รประช�ชน

สม�ช�กสภ��พนกัง�น�ล�กจ�้ง� �ดอ้ย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ

42 ก่อสร�้งขย�ยสะพ�นข�้มคลอง �พ��อก�รคมน�คมสญัจร�ปม� ก่อสร�้งขย�ยสะพ�น 1,230,000 สะพ�นท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�ด�นท�ง�ด ้ กองช่�ง

ชลประท�น�บ�้นดอนตนั��หม�ท่���12 สะดวก�รวด�ร�ว�ปลอดภยั กว�้ง��7  �มตร��ย�ว��10  �มตร �ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว��ละ

จ��นวน�1 �หง่ ปลอดภยั

43 ก่อสร�้งขย�ยสะพ�นข�้มคลอง �พ��อก�รคมน�คมสญัจร�ปม� ก่อสร�้งขย�ยสะพ�น 1,230,000 สะพ�นท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�ด�นท�ง�ด ้ กองช่�ง

ชลประท�น�บ�้นสนัป่�ตอง��หม�ท่ ���1 สะดวก�รวด�ร�ว�ปลอดภยั กว�้ง��7  �มตร��ย�ว��10  �มตร �ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว��ละ

จ��นวน�1 �หง่ ปลอดภยั

44 ปรบัปร�ง/ต่อ�ต�มอ�ค�รอ�นกประสงค์ �พ��อ�ช�้ป�นสถ�นท���ก�บอ�ปกรณ์ ก่อสร�้งต่อ�ต�มปรบัปร�งอ�ค�ร 248,000 อ�ค�รท��ปรบัปร�ง ม�อ�ค�รส��หรบั�ก�บ กองช่�ง

หม�ท่ ���14 ประป�ของหม�บ่�้น�ละ�ป�นหอ้ง อ�นกประสงค�์ขน�ดกว�้ง�9.90 �มตร �ลว้�สร�จ วสัด�อ�กรณ์ประป��ละ

ประช�มของคณะกรรมก�รประป� ย�ว�10.00 �มตร�จ��นวน��1  หลงั ท��ประช�มกรรมก�รประป�

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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45 จดัสร�้งบอรด์ประช�สมัพนัธ�์บบ �พ��อ�ชป้ระช�สมัพนัธง์�นก�จกรรม จดัสร�้งบอรด์ประช�สมัพนัธบ์�น�ล��อน 100,000     บอรด์ประช�สมัพนัธ์ ม�บอรด์ประช�สมัพนัธ์ กองช่�ง

กระจก�ล��อน�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ล ของ�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บล �น�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท��จดัท ���ลว้�สร�จ ของ�รง�ร�ยนอน�บ�ล

ต��บลย�หว�่ ย�หว�่� จ��นวน�1 ป้�ย �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�

46 จดัสร�้งบอรด์ประช�สมัพนัธ�์บบ �พ��อ�ชป้ระช�สมัพนัธง์�นก�จกรรม จดัสร�้งบอรด์ประช�สมัพนัธบ์�น�ล��อน 100,000     บอรด์ประช�สมัพนัธ์ ม�บอรด์ประช�สมัพนัธ์ กองช่�ง

กระจก�ล��อน�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง ของ�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ล �น�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท��จดัท ���ลว้�สร�จ ของ�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ต��บลย�หว�่�1 จ��นวน�1 ป้�ย �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 

47 ก่อสร�้งสวนส�ขภ�พ�สน�ม�ด�ก�ลน่ �พ��อ�หห้ม�บ่�้นม�สวนส�ขภ�พ��ละ ก่อสร�้งสวนส�ขภ�พหร�อสน�ม�ด�ก�ลน่ 200,000 สวนส�ขภ�พท��ก่อสร�้ง ประช�ชนม�สถ�นท��พกัผอ่น กองช่�ง

หม�ท่ ���6 สน�ม�ด�ก�ลน่�ส��หรบั�หป้ระช�ชน บ�้นหนองป� �ง�หม�ท่���6 จ��นวน��1  �หง่ �ลว้�สร�จ �ละออกก��ลงัก�ย

�ดอ้อกก��ลงัก�ย�ละพกัผอ่น�

48 ก่อสร�้งร ั�วรอบสน�มก�ฬ���ละสร�้ง� �พ��อป้องกนั�ละรกัษ�คว�มปลอดภยั ก่อสร�้งร ั�วรอบสน�มก�ฬ��� 300,000 ระยะท�งคว�มย�ว ภ�น�นสน�มก�ฬ��ม�คว�ม กองช่�ง

ต�ข�่ยกั�นสน�มก�ฬ��หม�ท่���13 ด�้นทรพัยส์�นภ�ย�นสน�มก�ฬ� �ละสร�้งต�ข�่ยก ั�นสน�มก�ฬ�� ของร ั�วท��ก่อสร�้ง ปลอดภยั�ส�ม�รถ

ขน�ดส�ง�2.00 �มตร�ย�ว�250 �มตร �ลว้�ส�จ ป้องกนัทรพัยส์�น�ด ้

49 ก่อสร�้ง�ผงกั�นสน�มก�ฬ��หม�ท่���4 �พ��อป้องกนัล�กฟ�ตบอล�ปกระทบกบั ก่อสร�้ง�ผงกั�นสน�มก�ฬ� 200,000 ขน�ด�ผงก ั�นท�� ส�ม�รถป้องกนัล�กฟ�ตบอล กองช่�ง

บ�้น�ร�อนของประช�ชน ขน�ดส�ง�8 �มตร�ย�ว�50 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ม�่หก้ระทบกบับ�้นของ

จ��นวน�2 ด�้น ประช�ชน

50 ก่อสร�้งร ั�วรอบสน�มก�ฬ��หม�ท่ ���1 �พ��อป้องกนั�ละรกัษ�คว�มปลอดภยั ก่อสร�้งร ั�วรอบสน�มก�ฬ��หม�ท่���1 400,000 ระยะท�งคว�มย�ว ภ�ย�นสน�มก�ฬ��ม�คว�ม กองช่�ง

ด�้นทรพัยส์�นภ�ย�นสน�มก�ฬ� ท�ศ�หน�อ�ส�ง�1.50 �มตร�ย�ว�83 �มตร ของร ั�วท��ก่อสร�้ง ปลอดภยั�ส�ม�รถ

ท�ศตะวนัออกส�ง�1.50 �มตร�ย�ว�40 �มตร �ลว้�ส�จ ป้องกนัทรพัยส์�น�ด ้

51 ปรบัปร�งสภ�พ�วดลอ้มของ �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ม�สภ�พ จดัท��ท�งล�ด�ละร�วจบั ,ท��สว้ม�บบ 100,000 สภ�พ�วดลอ้ม ร.ร.ผ�ส้�งอ�ย�ม�สภ�พ�วด กองช่�ง

�รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ต ��บลย�หว�่ �วดลอ้มท��ด��นกั�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย� นั �งร�บ��ละปรบัสภ�พภ�ม�ทศัน์ �รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย� ลอ้มท��ด��ม�คว�มสะดวก

ม�คว�มสะดวกปลอดภยั �รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ต��บลย�หว�่ ท��ปรบัปร�ง�ลว้�สร�จ �ละปลอดภยัย��งข��น

52 ก่อสร�้งอ�ค�รอ�นกประสงค�์ �พ��อ�หห้ม�บ่�้นม�สถ�นท���ก�บของ ก่อสร�้งอ�ค�รอ�นกประสงค์ 400,000 อ�ค�รท��ก่อสร�้ง หม�บ่�้นม�อ�ค�รส��หรบั กองช่�ง

หม�ท่ ���2 �ละ�ชจ้ดัก�จกรรมต่�ง� ขน�ดกว�้ง�5 �มตร�ย�ว�8 �มตร �ลว้�สร�จ �ก�บของของหม�บ่�้น

จ��นวน�1 หลงั

53 ปรบัปร�งท��อ่�นหนงัส�อพ�มพ์ �พ��อ�ช�้ป�นสถ�นท��อ่�นหนงัส�อพ�มพ์ ปรบัปร�งท��อ่�นหนงัส�อพ�มพ�์�หม�ท่���1 200,000 อ�ค�รท��อ่�น ท��อ่�นหนงัส�อพ�มพ์ กองช่�ง

หม�ท่ ���1 ประจ��หม�บ่�้น จ��นวน��1  หลงั หนงัส�อพ�มพ์ ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร

ท��ปรบัปร�ง�ลว้�สร�จ บร�ก�รประช�ชน

�ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์
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54 ก่อสร�้ง�ผงกั�นสน�มก�ฬ��หม�ท่���8 �พ��อป้องกนัล�กฟ�ตบอล�ปกระทบกบั ก่อสร�้ง�ผงกั�นสน�มก�ฬ� 150,000 ขน�ด�ผงก ั�นท�� ส�ม�รถป้องกนัล�กฟ�ตบอล กองช่�ง

บ�้น�ร�อนของประช�ชน ขน�ดส�ง�5 �มตร�ย�ว�50 �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ม�่หก้ระทบกบับ�้นของ

จ��นวน�2 ด�้น ประช�ชน

55 ก่อสร�้งร ั�วรอบสน�มก�ฬ��หม�ท่ ���12 �พ��อป้องกนั�ละรกัษ�คว�มปลอดภยั ก่อสร�้งร ั�วรอบสน�มก�ฬ�� 500,000 ระยะท�งคว�มย�ว ภ�น�นสน�มก�ฬ��ม�คว�ม กองช่�ง

ด�้นทรพัยส์�นภ�ย�นสน�มก�ฬ� ขน�ดส�ง�2.00 �มตร�ย�ว�250 �มตร ของร ั�วท��ก่อสร�้ง ปลอดภยั�ส�ม�รถ

�ลว้�ส�จ ป้องกนัทรพัยส์�น�ด ้

56 ก่อสร�้งศ�ล�อ�นกประสงค์ �พ��อ�ช�้ป�นอ�ค�รท��ส ��หรบั�ก�บวสัด� ก่อสร�้งศ�ล�อ�นกประสงคห์ม�บ่�้น 400,000 อ�ค�รท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�นหม�บ่�้นม� กองช่�ง

หม�ท่ ���9 �ก�บอ�ปกรณ์ของ�ชข้องหม�บ่�้น ขน�ดกว�้ง�4 �มตร�ย�ว�6 �มตร �ลว้�สร�จ �ท���ก�บวสัดอ�ปกรณ์

จ��นวน�1 หลงั ของ�ชข้องหม�บ่�้น

57 จดัซ��อท��ด�น�หม�ท่���15 �พ��อ�ช�้ป�นสถ�นท��ส ��หรบัรองรบัก�ร ซ��อท��ด�นส�ธ�รณะส��หรบัก�รก่อสร�้ง 600,000 จ��นวนท��ด�นท��จดัซ��อ หม�บ่�้นม�พ��นท���นก�ร กองช่�ง

ก�รก่อสร�้งประป�ของหม�บ่�้น ประป�ของหม�บ่�้น ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้น

58 จดัซ��อท��ด�น�หม�ท่���6 �พ��อ�ช�้ป�นสถ�นท��ส ��หรบัจดั�ป�น ซ��อท��ด�นส�ธ�รณะของหม�บ่�้น 600,000 จ��นวนท��ด�นท��จดัซ��อ หม�บ่�้นม�พ��นท���นก�ร กองช่�ง

สน�มก�ฬ�ของหม�บ่�้น�ประช�ชน�ด ้ �น��อท��ประม�ณ�3 �ร่ ก่อสร�้งสน�มก�ฬ�ของ ส��นกัปลดั

ม�สถ�นท��ออกก��ลงัก�ย หม�บ่�้น

59 ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น �พ��อ�ชป้ระกอบพ�ธ�ฌ�ปนก�จศพ ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น� 1,200,000 จ��นวน�มร�ท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�นหม�บ่�้นม� กองช่�ง

หม�ท่ ���5 �หม้�คว�มสะดวก�ปลอดภยั�ละ ส�ส�นบ�้นบ�้นดง�หม�ท่ ���11 ต��บลบ�้น�ม �ลว้�สร�จ �มร�ท���ดม้�ตรฐ�น�นก�ร

�ป�นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย จ��นวน�1  �หง่ ประกอบพ�ธ�

60 ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น �พ��อ�ชป้ระกอบพ�ธ�ฌ�ปนก�จศพ ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น� 1,200,000 จ��นวน�มร�ท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�นหม�บ่�้นม� กองช่�ง

หม�ท่ ���11 �หม้�คว�มสะดวก�ปลอดภยั�ละ ส�ส�นบ�้นศ�ล��หม�ท่ ���11 �ลว้�สร�จ �มร�ท���ดม้�ตรฐ�น�นก�ร

�ป�นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย จ��นวน�1  �หง่ ประกอบพ�ธ�

61 ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น �พ��อ�ชป้ระกอบพ�ธ�ฌ�ปนก�จศพ ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น� 1,200,000 จ��นวน�มร�ท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�นหม�บ่�้นม� กองช่�ง

หม�ท่ ���6 �หม้�คว�มสะดวก�ปลอดภยั�ละ ส�ส�นบ�้นหนองป� �ง�หม�ท่���6 �ลว้�สร�จ �มร�ท���ดม้�ตรฐ�น�นก�ร

�ป�นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย จ��นวน��1  �หง่ ประกอบพ�ธ�

62 ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น �พ��อ�ชป้ระกอบพ�ธ�ฌ�ปนก�จศพ ก่อสร�้ง�มร��บบม�ตรฐ�น�� 1,200,000 จ��นวน�มร�ท��ก่อสร�้ง ประช�ชน�นหม�บ่�้นม� กองช่�ง

หม�ท่ ���13 �หม้�คว�มสะดวก�ปลอดภยั�ละ ส�ส�นบ�้นหนองพนั�ง�น�หม�ท่ ���13 �ลว้�สร�จ �มร�ท���ดม้�ตรฐ�น�นก�ร

�ป�นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย จ��นวน��1  �หง่ ประกอบพ�ธ�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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1 �ครงก�รบร�ห�รจดัก�รน���ต�ม�นว �พ��อนอ้มน��ศ�สตรพ์ระร�ช�ม��ช ้ จดัท��ธน�ค�รน����ตด้�น��ดยก�ร 10,000 10,000 15,000 20,000 20,000 จ��นวนบอ่/สระ �ดธ้น�ค�รน����ตด้�น��ละส�ม�รถ ส��นกัปลดั

ปรชัญ��ศรษฐก�จพอ�พ�ยง�"ธน�ค�ร ประ�ยชน�์นก�รจดัก�รน����ละด�น ข�ด�จ�ะบอ่/สระ��พ��อกกั�ก�บน����ละ ท��ข�ด�จ�ะ ปญัห�ภยั�ลง้�ละอ�ทกภยั�น

น����ตด้�น" �พ��อลดปญัห�ภยั�ลง้�ละอ�ทกภยั รองรบัน�����จ��นวน�2 �หง่ พ��นท���ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ด ้

�นพ��นท��

2 �ครงก�รอน�รกัษพ์นัธ�กรรมพ�ช �พ��อ�ป�นก�รอน�รกัษ�์ละจดัท��ขอ้ม�ล จดัก�จกรรม�ก�บขอ้ม�ลพนัธ�พ�ช 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชน�ดม้�ก�รอน�รกัษ ์ ส��นกัปลดั

อนั�น��องม�จ�กพระร�ชด��ร� พนัธ�กรรมของพ�ช�ละก�รปล�กพ�ช ก�รปล�กพนัธ�พ์�ช��ละก�รอน�รกัษ์ ท���ข�้ร่วม�ครงก�ร ก�รปล�กพ�ช�ก�ร�ชป้ระ�ยชนจ์�ก

สม�ดชพระ�ทพรตันร�ชส�ด��สย�ม รกัษ�พนัธ�พ์ �ช �ละ�ชพ้นัธ�พ์�ช�น�ขต�ทศบ�ลต��บล พ�ช�ละม�ขอ้ม�ลพนัธ�พ์�ช�น�ขต

บรมร�ชก�ม�ร� ย�หว�่ พ��นท���ทศบ�ลต��บลย�หว�่

3 �ครงก�รส่ง�สร�ม�ละสนบัสน�นอ�ช�พ �พ��อส่ง�สร�มก�ร�ร�ยนร��้นก�ร จดัฝ�กอบรมส่ง�สร�มอ�ช�พ�หก้บั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั กล�ม่สตร��ละประช�ชน�ม�คว�มร� ้ ส ��นกัปลดั

�หก้บักล�ม่สตร��มบ่�้น ประกอบอ�ช�พ�หก้บัสตร��มบ่�้น�ละ สตร��มบ่�้น�ละประช�ชนต��บลย�หว�่� ก�รฝ�กอบรม �นด�้นอ�ช�พ��ละส�ม�รถน���ป

ประช�ชน��น�ขตต��บลย�หว�่ จ��นวน��50 คน/ป� �ช�้นก�รประกอบอ�ช�พ�ด ้

4 อ�ดหน�นก�รจดั�สดง�ละจ��หน่�ย� �พ��ออ�ดหน�นก�รจดัง�น�สดงส�นค�้ อ�ดหน�นก�รจดั�สดง�ละจ��หน่�ย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ม�ช่องท�ง�นก�ร ม�ร�้นจดั�สดง�ละจ��หน่�ยส�นค�้ ส��นกัง�น

ส�นค�้OTOP �นง�น�มด้อก�ม ้ �ละจ��หน่�ยส�นค�้�OTOP ของ ส�นค�้OTOP �นง�น�มด้อก   ประช�สมัพนัธ์ ท ���หผ้�ป้ระกอบก�ร/ผ�ผ้ล�ต�ม� พฒัน�ช�มชน

ประดบัจงัหวดั�ช�ยง�หม�่ อ���ภอสนัป่�ตอง �มป้ระดบั�หก้บัสนง.พฒัน�ช�มชน� ส�นค�้�OTOP ร�ย�ด�้พ��มข��น จ.�ช�ยง�หม่

�บบ�ผ.02

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���1 ก�รสร�้งคว�มมั �งค ั �งอย่�งย ั �งย�นต�ม�นวท�ง�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���2 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน��ศรษฐก�จต�ม�นวท�งปรชัญ��ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���2. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้น�ศรษฐก�จ

      2.1 �ผนง�นสร�้งคว�ม�ขม้�ข�งของช�มชน

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

5 อ�ดหน�นก�รจดั�สดง�ละจ��หน่�ย� �พ��ออ�ดหน�นก�รจดัง�นส�นค�้ อ�ดหน�นก�รจดั�สดง�ละจ��หน่�ย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ม�ช่องท�ง�นก�ร ม�ร�้นจดั�สดง�ละจ��หน่�ยส�นค�้ ส��นกัง�น

ส�นค�้OTOP �นง�นฤด�หน�ว��ละ �ละจ��หน่�ยส�นค�้�OTOP ของ ส�นค�้OTOP �นง�นฤด�หน�ว ประช�สมัพนัธ์ ท ���หผ้�ป้ระกอบก�ร/ผ�ผ้ล�ต�ม� พฒัน�ช�มชน

ง�นOTOP ของด��ม�อง�ช�ยง�หม�่ อ���ภอสนัป่�ตอง �หก้บัสนง.พฒัน�ช�มชน� ส�นค�้�OTOP ร�ย�ด�้พ��มข��น จ.�ช�ยง�หม่

6 �ครงก�รสนบัสน�นศ�นย�์ร�ยนร� ้ �พ��อ�หศ้�นย�์ร�ยนร��้ศรษฐก�จช�มชน ส่ง�สร�ม�สนบัสน�นก�รจดัก�จกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนส�นค�้�ละ �ป�น�หลง่�ร�ยนร�ด้�้น�ศรษฐก�จ ส��นกัปลดั

�ศรษฐก�จช�มชน�ช�งค�ณธรรม ของทต.ย�หว่���ละ�ป�นศ�นยป์ระช� �ละก�รด���น�นง�นของศ�นย�์ร�ยนร� ้ นกัทอ่ง�ท��ยว ช�มชนของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่

ประจ��ต��บลย�หว�่ สมัพนัธด์�้นก�รทอ่ง�ท��ยว �ศรษฐก�จช�มชน�ช�งค�ณธรรม �ละก�รทอ่ง�ท��ยวของต��บลย�หว�่

7 �ครงก�รส่ง�สร�มก�ร�ร�ยนร��้ศรษฐก�จ �พ��อส่ง�สร�มสนบัสน�นก�รด���น�น ส่ง�สร�มสนบัสน�นประช�ชน�ดด้ ���น�น 75,000 80,000 85,000 85,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชนท�กหม�บ่�้น�ดด้ ���น�น ส��นกัปลดั

พอ�พ�ยงหม�บ่�้น ก�จกรรมหม�บ่�้น�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง� ช�ว�ตต�มปรชัญญ�พอ�พ�ยง�ละ ท���ข�้ร่วมก�จกรรม ช�ว�ต�บบ�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

�ละม�ก�รจดัท��บญัช�ครวั�ร�อน ส่ง�สร�มก�รจดัท ��บญัช�ครวั�ร�อน ส�ม�รถลดร�ยจ่�ย��พ��มร�ย�ด ้

8 �ครงก�รจดัก�จกรรมหตัถกรรม �พ��อจดัก�จกรรม�สดงผลง�นด�้น จดัก�จกรรม�สดงส�นค�้�ละจ��หน่�ย 100,000 100,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม ส�ม�รถประช�สมัพนัธผ์ล�ตภณัฑ์ ส��นกัปลดั

ของด�ต��บลย�หว�่ หตัถกรรมของด�ต��บลย�หว�่� ส�นค�้หตัถกรรมของด�ต��บลย�หว�่ ก�จกรรม ส�นค�้หตัถกรรมของด�ของต��บล

ย�หว�่��ห�้ป�นท��ร�จ้กั�ดยท ั �ว�ป

9 �ครงก�รจดั�วท��ร�ยนร�ก้�รบร�ห�ร �พ��อขบั�คล��อน�หป้ระช�ชนด���น�น จดั�วท��ร�ยนร��้ก�รบร�ห�รจดัก�ร 30,000 30,000 30,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม หม�บ่�้นม�ก�รบร�ห�รจดัก�ร�บบ ส��นกัปลดั

จดัก�รหม�บ่�้น(ค�ม้บ�้น)ต�ม�นวท�ง ช�ว�ตต�ม�นวท�งปรชัญ��ศรษฐก�จ หม�บ่�้น(ค�ม้บ�้น)�ละก�รด���น�น จดั�วท��ร�ยนร� ้ ค�ม้บ�้น�ละม�ก�รด���น�นช�ว�ต

�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง พอ�พ�ยง�ละก�รจดัก�ร�บบค�ม้บ�้น ช�ว�ตต�มปรชัญ��ศรษฐก�จพอ�พ�ยง ต�มปรชัญ��ศรษฐก�จพอ�พ�ยง�ด ้

10 �ครงก�รจดัตล�ดนดัถนนคน�ด�น �พ��อ�หม้�ตล�ดถนนคน�ด�น� จดัก�จกรรมตล�ดนดัถนนคน�ด�น� 100,000 100,000 จ��นวนประช�ชน ม��หลง่จ��หน่�ยส�นค�้ของช�มชน ส��นกัปลดั

�ป�น�หลง่จ��หน่�ยส�นค�้��ละ �ละส่ง�สร�ม�หม้�ตล�ดส��หรบั ท���ข�้ร่วมตล�ดนดั �ละส�ม�รถสร�้งร�ย�ด�้หก้บั �ทศบ�ล

สร�้งร�ย�ด�้หก้บัประช�ชนนพ��นท�� จ��หน่�ยส�นค�้ของประช�ชน ถนนคน�ด�น ประช�ชน�หม้�ร�ย�ด�้พ��มข��น

11 �ครงก�รจดัต ั�งตล�ดช�มชน�นหม�บ่�้น� �พ��อ�ห�้ก�ดก�ร�ลก�ปล��ยนส�นค�้ จดัต ั�งตล�ดช�มชนข��น�นหม�บ่�้น 50,000 50,000 จ��นวนตล�ดท�� ม ��หลง่ซ��อข�ย�ลก�ปล��ยนส�นค�้ ส��นกัปลดั

�ละซ��อข�ยส�นค�้ด�้นก�ร�กษร �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�ว่� จดัต ั�ง �ก�ดข��น�นหม�บ่�้น�ประช�ชน

�ละผล�ตภณัฑต่์�ง���ของหม�บ่�้น ม�อ�ช�พ�ละร�ย�ด�้พ��มข��น

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�ละท��ม��

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น
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(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�ร�พ��มประส�ทธ�ภ�พก�รบร�ห�ร �พ��อสนบัสน�นก�รบร�ห�รจดัก�รของ จดัก�จกรรมส่ง�สร�ม�หค้ว�มร��้ก่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนประช�ชน ศ�นยถ่์�ยทอด�ทค�น�ลย�ก�ร ส��นกัปลดั

จดัก�รศ�นยบ์ร�ก�ร�ละถ่�ยทอด ศ�นยถ์่�ยทอด�ทค�น�ลย�ก�ร�กษตร �กษตรกร��ละประช�ชนท ั �ว�ป�ของ ผ��้ข�้ร่วมก�จกรรม �กษตรต��บล�หว�่�ม�ก�รด���น�น

�ทค�น�ลย�ก�ร�กษตรต��บลย�หว�่ ต��บลย�หว�่��หส้�ม�รถบร�ก�รด�้น� ศ�นยถ่์�ยทอด�ทค�น�ลย�ก�ร�กษตร� ท���หบ้ร�ก�รด�้นคว�มร��้ก่

คว�มร��้ก่�กษตรกร�นต��บลย�หว�่ ต��บลย�หว�่��จ��นวน��1  ศ�นย์ �กษตรต��บล�หว�่ย�หว�่�ดด้�ย��งข��น

2 �ครงก�รส่ง�สร�มศ�นย�์ร�ยนร� ้ �พ��อส่ง�สร�มสนบัสน�น�หศ้�นย�์ร�ยนร� ้ สนบัสน�นก�รด���น�นง�นของศ�นย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม ศ�นย�์ร�ยนร��้ศรษฐก�จพอ�พ�ยง ส��นกัปลดั

�ศรษฐก�จพอ�พ�ยงต��บลย�หว�่� �ศรษฐก�จพอ�พ�ยงต��บลย�หว�่�� �ร�ยนร��้ศรษฐก�จพอ�พ�ยงต��บลย�หว�่ �ร�ยนร��้นศ�นย์ ม�ก�รด���น�นง�นท��ม �ประส�ทธ�ภ�พ

ม�ก�รด���น�นง�นอย่�งต่อ�น��อง�ละม� �หม้�ก�จกรรมอย่�งต่อ�น��องท ั�งป� ม�ก�จกรรมอย่�งต่อ�น��อง�ส�ม�รถ

ประส�ทธ�ภ�พ �ป�นสถ�นท���ร�ยนร��้ก่�กษตรกร�ด ้

3 �ครงก�รส่ง�สร�มก�รผล�ตพ�ชอ�นทร�ย ์ �พ��อส่ง�สร�ม�ห�้กษตรกร��ชส้�ร จดัอบรมกล�ม่�กษตรกร�ละประช�ชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั �กษตรกร�ด�้ร�ยนร�ถ้�งก�รผล�ต ส��นกัปลดั

อ�นทร�ยท์ด�ทนก�ร�ชส้�ร�คม��ลด ผ�ส้น�จ�นพ��นท���ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ก�รอบรม พ�ชอ�นทร�ย�์ละ�กษตรกรม�ก�ร

ก�ร�ผ��ศษวสัด��นพ��นท��ต��บลย�หว�่ �นก�รผล�ตพ�ชผกัปลอดส�รพ�ษ รวมกล�ม่ผล�ตพ�ชอ�นทร�ย�์ละ

�ละ�ก�รปรบัปร�งด�นดว้ยป�๋ยพ�ชสด ลดก�ร�ชส้�ร�คม��ลดค่��ชจ้่�ย

�บบ�ผ.02

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���1 ก�รสร�้งคว�มมั �งค ั �งอย่�งย ั �งย�นต�ม�นวท�ง�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���2 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน��ศรษฐก�จต�ม�นวท�งปรชัญ��ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���2. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้น�ศรษฐก�จ

      2.2 �ผนง�นก�ร�กษตร

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

4 �ครงก�ร�พ��มประส�ทธ�ภ�พคณะ �พ��อ�พ��มประส�ทธ�ภ�พคณะกรรมก�ร จดัฝ�กอบรม�ละส่ง�สร�มก�รด���น�น 30,000 80,000 145,000 145,000 145,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั อ�ส�สมคัร�กษตรกรต��บลย�หว�่ ส��นกัปลดั

กรรมก�รศ�นย�์ร�ยนร��้ศรษฐก�จ ศ�นยถ์่�ยทอด�ทค�น�ลย�ก�ร�กษตร ง�นคณะกรรมก�รศ�นยถ์่�ยทอด��� ก�รอบรม ม�คว�มร��้ละคว�มพรอ้ม�นก�ร�

พอ�พ�ยงต��บลย�หว�่ ศ�นย�์ร�ยนร��้ศรษฐก�จพอ�พ�ยง� �ทค�น�ลย�ก�ร�กษตร�ศ�นย�์ร�ยนร� ้ ปฏ�บตั�ง�น�

�กษตรหม�บ่�้น��ละอ�ส�สมคัร �ศรษฐก�พอ�พ�ยงต��บล��ละอ�ส�

�กษตรต��บลย�หว�่ สมคัร�กษตรต��บลย�หว�่

พรอ้มทศันศ�กษ�ด�ง�น

จ��นวน�40 คน

5 �ครงก�รช่วย�หล�อ�กษตรกร �พ��อช่วย�หล�อ�กษตรกร�น สนบัสน�น�ช��อ�พล�ง�ละค่�ด���น�นก�ร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวน�กษตรกร �กษตรกรส�ม�รถท��ก�ร ส��นกัปลดั

ผ�ป้ล�กพ�ชฤด��ลง้ ต��บลย�หว�่�หป้ระกอบอ�ช�พ ส�บน����ก่�กษตรกรผ�ป้ระสบภยั�ลง้ ท���ดร้บัก�ร �กษตร�ด�้นช่วงฤด��ลง้

�กษตร�ด�้นช่วงฤด��ลง้ ซ่อม�ซม�ละสร�้งภ�ชนะกกั�ก�บน��� ช่วย�หล�อ

6 �ครงก�รส่ง�สร�มสนบัสน�นก�รท��ป�๋ย �พ��อลดร�ยจ่�ยจ�กก�ร�ชป้�๋ย�คม� จดัอบรม�กษตรกร�ละประช�ชน 20,000 20,000 20,000 จ��นวน�กษตรกร ประช�ชน�ละ�กษตรกรม�คว�ม ส��นกัปลดั

จ�ก�ศษวสัด��หล�อ�ช ้ ลอปญัห�หมอกควนั�ลดขยะ�ป�ยก �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ท�กหม�บ่�้น �ละประช�ชนท�� ร��้นก�รท��ป�๋ยจ�ก�ศษวสัด��หล�อ

�ละลดวสัด��หล�อ�ชต้่�ง���นหม�บ่�้น �นก�รจดัท ��ป�๋ยจ�ก�ศษวสัด��หล�อ�ช ้ �ข�้รบัก�รอบรม �ช�้ลดร�ยจ่�ย�ลดขยะ�นหม�บ่�้น

7 อ�ดหน�นก�รจดัง�นวนัข�้ว�หน�ยว �พ��ออ�ดหน�นก�รจดัง�นวนั อ�ดหน�นก�รจดัก�จกรรมง�นวนั 30,000 30,000 30,000 จ��นวนประช�ชน �ด�้ผย�พร่ประช�สมัพนัธ์ ส��นกัง�น

สนัป่�ตอง ข�้ว�หน�ยวสนัป่�ตอง�ห�้ก่ ข�้ว�หน�ยวอ���ภอสนัป่�ตอง ท���ข�้ร่วมง�น พนัธ�ข์�้ว�หน�ยวของอ���ภอ �กษตรอ���ภอ

ส��นกัง�น�กษตรอ���ภอสนัป่�ตอง วนัข�้ว�หน�ยว สนัป่�ตอง�ห�้ป�นท��ร�จ้กั สนัป่�ตอง

8 �ครงก�รบร�ห�รจดัก�รน���ต�ม�นวท�ง �พ��อนอ้มน��ศ�สตรพ์ระร�ช�ม��ช ้ จดัท��ธน�ค�รน����ตด้�น��ดยก�ร 15,000 20,000 20,000 จ��นวนบอ่/สระ �ดธ้น�ค�รน����ตด้�น ส��นกัปลดั

�ศรษฐก�จพอ�พ�ยง"ธน�ค�รน����ตด้�น" ประ�ยชน�์นก�รจดัก�รน����ละด�น ข�ด�จ�ะบอ่/สระ��พ��อกกั�ก�บน����ละ ท��ข�ด�จ�ะ

�พ��อลดปญัห�ภยั�ลง้�ละอ�ทกภยั รองรบัน�����จ��นวน�2 �หง่

�นพ��นท��

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

9 �ครงก�รขบั�คล��อนก�รด���น�นง�น �พ��อ�พ��มช่องท�งก�รจ��หน่�ยส�นค�้ จดัก�จกรรมตล�ดประช�รฐั��หก้บั 20,000 20,000 จ��นวนผ�ป้ระกอบก�ร ผ�ป้ระกอบก�ร��กษตรกร อ���ภอ

ตล�ดประช�รฐั �ห�้ก่�ผ�ป้ระกอบก�ร��กษตรกร ผ�ป้ระกอบก�ร��กษตรกร �กษตรกร��ละ ผ�ผ้ล�ตส�นค�้ช�มชน สนัป่�ตอง

ผ�ผ้ล�ตส�นค�้ช�มชน/OTOP ผ�ผ้ล�ตส�นค�้ช�มชน/OTOP ผ�ผ้ล�ตส�นค�้ช�มชน ม�ตล�ด�นก�รจ��หน่�ย

ท���ข�้ร่วมก�จกรรม ส�นค�้�ดอ้ย่�งต่อ�น��อง

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รป้องกนั�ละลดอ�บตั��หต� �พ��อรณรงคป้์องกนัอ�บตั��หต��นช่วง ออกรณรงค�์ละร่วมปฏ�บตั�ง�นออก 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ��นวนอ�บตั��หต� ประช�ชนม�จ�ตส��น�ก�นก�ร ส��นกัปลดั

ท�งถนน�นช่วง�ทศก�ลป��หม่ �ทศก�ลป��หม�่ละสงกร�นต์ ตรวจจ�ดบร�ก�รประช�ชน�นช่วง ลดลง ขบัข��ย�นพ�หนะ�ละส�ม�รถ

�ละ�ทศก�ลสงกร�นต์ �ทศก�ลป��หม�่ละสงกร�นต์ ลดอ�บตั��หต��นช่วง�ทศก�ล�ด ้

2 �ครงก�รซอ้ม�ผนป้องกนั�ละ �พ��อฝ�กสมรรถภ�พ�ละ�สร�มสร�้ง จดัอบรม�ละซกัซอ้ม�ผนป้องกนั�ละ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั บ�คล�กร�นหน่วยง�น�ทต .ย�หว�่ ส ��นกัปลดั

บรร�ท�ส�ธ�รณภยั�นช�มชน คว�มร��้นก�รป้องกนั�ละบรร�ท� บรร�ท�ส�ธ�รณภยัต่�ง��หก้บั ก�รอบรมม�คว�ม ม�คว�มร��้ละม�คว�มพรอ้ม�นก�ร

ส�ธ�รณภยั�หก้บับ�คล�กร�นหน่วยง�น บ�คล�กร�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ข�้�จท��ด�ข��น รบัสถ�นก�รณ์ภยัภ�บตั�ท���ก�ดข��น�ด ้

3 �ครงก�รฝ�กอบรมอ�ส�สมคัร �พ��อ�พ��มประส�ทธ�ภ�พของสม�ช�ก� จดัฝ�กอบรม��หก้บั�อปพร .�พ��ม�ต�ม� 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวน�อปพร. อปพร.�นต��บลม�จ��นวน�พ��มข��น ส ��นกัปลดั

ป้องกนัภยัฝ่�ยพล�ร�อน� อปพร��นหม�่บ�้น��ละ�พ��มจ��นวน พรอ้มจดัซ��อช�ด�คร��อง�บบ ท���ข�้รบั จ��นวนรอ้ยละ�2 ของจ��นวน

สม�ช�ก�อปพร. ของต��บลย�หว�่ ก�รอบรม ประช�กร�ละม�ประส�ทธ�ภ�พ

4 �ครงก�รสนบัสน�นก�จก�ร�อปพร . �พ��อ�พ��มประส�ทธ�ภ�พ�หก้บัสม�ช�ก �พ��อสร�้งคว�มพรอ้ม�หก้บั�อปพร .�น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวน�อปพร. สม�ช�ก�อปพร.ปฏ�บตั�ง�น�ด ้ ส ��นกัปลดั

อ�ส�สมคัรป้องกนัภยัฝ่�ยพล�ร�อน� ก�รปฏ�บตั�หน�้ท���ดอ้ย่�งรวด�ร�ว�ละ ม�ประส�ทธ�ภ�พ อย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ��ละ

ต��บลย�หว�่ ม�ประส�ทธ�ภ�พ �พ��มข��น รวด�ร�ว

5 �ครงก�รอบรมสร�้ง�คร�อข�่ย �พ��อ�ห�้คร�อข�่ย�ดม้�คว�มร�ค้ว�ม จดัอบรมพนกัง�น��จ�้หน�้ท�� 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั ผ��้ข�้รบัก�รอบรมม�คว�มร� ้ ส ��นกัปลดั

ป้องกนั�ละปร�บปร�มก�รท�จร�ต �ข�้�น�นก�รป้องก�รท�จร�ตต่�ง��� คณะกรรมก�รต�มระ�บ�ยบพสัด� ก�รอบรม คว�ม�ข�้�จ�นก�รป้องกนัก�ร

�ละม�ก�ร�ฝ้�ระวงัก�รท�จร�ต ประช�ชนนพ��นท�� ท�จร�ต�ด ้

�บบ�ผ.02

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���4 ก�รสร�้งคว�มมั �นคง�ปลอดภยั��ละคว�มสงบส�ขของประช�ชน

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดั�ท���6  ย�ทธศ�สตรก์�รป้องกนั�บรร�ท�ส�ธ�รณภยั��ละก�รรกัษ�คว�ม�ป� นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย�นช�มชน

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���3. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นสงัคม

     3.1 �ผนง�นรกัษ�คว�มสงบภ�ย�น

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�ละท��ม��

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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6 �ครงก�ร�ฝ้�ระวงัส�ธ�รณภยั� �พ��อ�ฝ้�ระวงั�ละช่วย�หล�อ จดั�ฝ้�ระวงัภยั�นศ�นย�์อปพร .ต.ย�หว�่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร.ปฏ�บตั� ศ�นย�์อปพร.ต��บลย�หว�่�ม� ส ��นกัปลดั

ประจ��ศ�นยอ์ปพร. ต��บลย�หว�่ ผ�ป้ระสบภยัต่�ง��ท���ก�ดข��น�น ก�ร�จง้ข�่วส�รของท�งร�ชก�รต่�ง� ง�น�ดร้วด�ร�ว คว�มพรอ้ม�นก�ร�ฝ้�ระวงัภยั

ต��บลย�หว�่�ละต��บล�กล�้ค�ยง ท�งว�ทย�ส��อส�ร ข��น �ละ�หต�ต่�ง����ดต้ลอด�วล�

7 �ครงก�รต�ดต ั�งกลอ้งวงจรป�ด �พ��อป้องกนั�ละรกัษ�คว�มปลอดภยั ต�ดต ั�งกลอ้งวงจรป�ด�บร��วณหม�บ่�้น , 80,000 500,000 499,750 1,000,000 1,000,000 จ��นวน ประช�ชน/นกั�ร�ยน�ดร้บัคว�ม กองก�รศ�กษ�

�นช�ว�ต�ละทรพัยส์�นของประช�ชน �รง�ร�ยน,สถ�นท��ทอ่ง�ท��ยว�บร��วณ กลอ้งวงจรป�ด ปลอดภยั�นช�ว�ต�ละทรพัยส์�น ส��นกัปลดั

�ละ�รง�ร�ยน/นกั�ร�ยน ท�ง�ยก�ละสถ�นท��ส ��คญัต่�ง����ละ ท��ต�ดต ั�ง ม�กข��น�

จ�ด�ส��ยงต่�ง���น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่

8 �ครงก�รจดัง�นวนั�อปพร . �พ��อ�พ��มประส�ทธ�ภ�พของ�อปพร . จดัก�จกรรมวนั�อปพร . มอบร�งวลั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวน�อปพร. ศ�นย�์อปพร.ต��บลย�หว�่�ม� ส ��นกัปลดั

�พ��อสร�้งขวญั�ละก��ลงั�จ�พรอ้มท ั�ง อปพร. ด��ด่น�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท���ข�้ร่วม คว�ม�ขม้�ข�ง�สม�ช�ก�อปพร .

สร�้งคว�มปลอดภยั�หก้บั�อปพร . ก�จกรรม ม�ขวญัก��ลงั�จ�นก�รปฏ�บตั�ง�น

9 �ครงก�รรณรงคป้์องกนั�ละ �พ��อป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห�ก�ร จดัก�จกรรมรณรงค�์�ละอบรม�ห ้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ��้สพ ส�ม�รถลดปญัห�ก�ร�พร่ กองส�ธ�รณส�ข

�ก�้ขปญัห�ย��สพต�ด�น �พร่ระบ�ดของย��สพต�ด��น�ขต คว�มร��้นก�รป้องกนัย��สพต�ด�หก้บั ย��สพต�ดลดลง ระบ�ดของย��สพต�ด�นช�มชน�

ต��บลย�หว�่� ต��บลย�หว�่�หล้ดลง ประช�ชน��ย�วชน��น�ขตทต .ย�หว�่ �ละ�รง�ร�ยน�ด ้

10 �ครงก�รจดัท ���ผนป้องกนั�ละ �พ��อ�หก้�รช่วย�หล�อผ�ป้ระสบภยั จดัท ���ผนป้องกนัภยัจดัท��ส��อประช� 30,000 30,000 30,000 30,000 จ��นวนประช�ชน ทต.ย�หว�่�ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร ส��นกัปลดั

ประช�สมัพนัธ�์ผย�พร่คว�มร� ้ อย่�งม�ประส�ทธภ�พ��ละประช�ชน สมัพนัธ�์พ��อ�หค้ว�มร��้ก��ยวกบัก�ร ท���ดร้บัข�่วส�ร รบัสถ�นก�รณ์กรณ��ก�ดภยั��ละ

�ก��ยวกบัส�ธ�รณภยั ม�คว�มร��้ร��องก�รป้องกนัส�ธ�รณภยั ป้องกนัส�ธ�รณภยัภยักบัประช�ชน ประช�สมัพนัธ์ ประช�ชนม�คว�มร��้ร��องป้องกนัภยั

11 อ�ดหน�น�ครงก�ร�ฝ้�ระวงัปญัห� �พ��อป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห�ย��สพต�ด ฝ�กอบรม�ละออกตรวจ�ฝ้�ระวงัปญัห� 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ��นวนก�ร ปญัห�ก�ร�พร่ระบ�ดของย��สพต�ด คณะกรรมก�ร

ย��สพต�ด�นหม�บ่�้น�น�ขต�ทศบ�ล �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ย��สพต�ด�น�ขตพ��นท��ของทต .ย�หว�่� �พร่ระบ�ด �น�ขต�ทศบ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ หม�บ่�้น�น�ขต

ต��บลย�หว�่ จ��นวน��14  หม�บ่�้น� ย��สพต�ดลดลง ลดลง �ทศบ�ลต��บลย�หว�่

12 �ครงก�รอบรม�หค้ว�มร�ก้�ร �พ��อ�หผ้�น้ ��ช�มชน�ละสม�ช�กสภ� จดัอบรมผ�น้��ช�มชน�ละสม�ช�กสภ� 15,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั ผ�น้ ��ช�มชน��ละส.ท..ย�หว�่ ส ��นกัปลดั

�กล�่กล��ยขอ้พ�พ�ท�ละก�รจดัก�ร ม�คว�มร�ก้�ร�กล�่กล��ย�ขอ้พ�พ�ท�ละ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ก�รอบรม �ก�ดทกัษะ�ละประสบก�รณ์

คว�มขดั�ยง้ ก�รขจดัคว�มขดั�ยง้ดว้ยสนัต�ว�ธ� ส�ม�รถระงบัขอ้พ�พ�ทท���ก�ดข��น

13 �ครงก�รบร�ห�รจดัก�ร�ชป้ระ�ยชน์ �พ��อตรวจสอบ�ละด���น�นก�รต�ม จดัร�งวดัท��ด�นของรฐักรณ�ท��ม�ก�ร 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวน�ปลง ส�ม�รถลดกรณ�พ�พ�ท�ก��ยวกบั ส��นกัปลดั

�นท��ด�นของรฐัท��ม�ก�รบ�กร�ก น�ยบ�ยภ�ครฐั�นก�ร�ก�้ขปญัห� ร�กล ���หร�อบ�กร�ก�น�ขต�ทศบ�ลต��บล ท��ด�นท���ดท้ ��ก�ร ก�รบ�กร�กท��ด�น�ละ�ดร้�งวดั

คว�มย�กจน ย�หว�่ ร�งวดั ท��ด�นท��ม�ก�รบ�กร�ก�ดช้ดั�จนข��น

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�ละท��ม��
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(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รส่ง�สร�มสนบัสน�นศ�นย์ �พ��อสนบัสน�นก�รด���น�นก�จกรรมของ �ส่ง�สร�ม�ละสนบัก�รด���น�นง�น 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนก�จกรรม ศ�นยย์�ต�ธรรมช�มชนม�ก�ร ส��นกัปลดั

ย�ต�ธรรมช�มชนต��บลย�หว�่ ศ�นยอ์�ส�ย�ต�ธรรมช�มชนต��บลย�หว�่ ของศ�นยย์�ต�ธรรมช�มชนต��บลย�หว�่� ของศ�นยย์�ต�ธรรม ด���น�นง�นท���ขม้�ข�งต่อ�น��อง�ม� หน่วยง�นอ��น�

�หม้�คว�ม�ขม้�ข�ง�ละต่อ�น��อง อ�ส�สมคัรย�ต�ธรรมช�มชน�พ��ม

2 �ครงก�รส่ง�สร�มสนบัสน�นก�จกรรม �พ��อส่ง�สร�ม�หลง่�ร�ยนร�ข้องผ�ส้�งอ�ย� จดัก�จกรรมประ�พณ�ญ���ป�ง ,วนัพอ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนนกั�ร�ยน �รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย��ดร้บัก�ร ส��นกัปลดั

�รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ต��บลย�หว�่ �ละ�หผ้�ส้�งอ�ย�ม�ก�จกรรมร่วมกนั ,รดน���ด ��หวั,วนั�หวค้ร�,วนั�ม�่�ละ �รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย� สนบัสน�น�ห�้ป�น�หลง่�ร�ยนร� ้

ก�จกรรมประช�สมัพนัธ�์รง�ร�ยน �ละม�ก�จกรรมร่วมกนั

3 �ครงก�รส่ง�สร�ม�ละพฒัน�สตร� �พ��อ�สร�มสร�้งคว�ม�ขม้�ข�งของกล�ม่ จดัอบรม�ละส่ง�สร�มก�จกรรมของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ��นวนสตร�ผ� ้ สตร�ม�คว�ม�ขม้�ข�ง�ม�คว�ม กล�ม่สตร�

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ สตร��มบ่�้นต��บลย�หว�่ ของกล�ม่สตร��มบ่�้น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ข�้ร่วมก�จกรรม ส�มคัค��นหม�ค่ณะ �มบ่�้น

4 �ครงก�รขบั�คล��อนก�รด���น�นง�น �พ��อสนบัสน�นก�รสร�้ง�คร�อข�่ยของ ฝ�กอบรม�พ��มประส�ทธ�ภ�พชมรม 30,000 30,000 30,000 45,000 45,000 จ��นวนผ�ส้�งอ�ย� ชมรมผ�ส้�งอ�ย�ม�ส่วนร่วม�น ชมรม

ก�จกรรมชมรมผ�ส้�งอ�ย�ต ��บลย�หว�่ ชมรมผ�ส้�งอ�ย��สร�้งคว�มส�มคัค� ผ�ส้�งอ�ย�พรอ้มศ�กษ�ด�ง�น �ข�้ร่วมก�ร ก�รสร�้ง�คร�อข�่ย��ละสร�้ง ผ�ส้�งอ�ย�

�นหม�ค่ณะ� อบรม คว�มส�มคัค��นหม�ค่ณะ

5 �ครงก�รช่วย�หล�อประช�ชน��นด�้น �พ��อช่วย�หล�อประช�ชนท��ประสบ ประช�ชนผ��้ดร้บัผลกระทบจ�ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ��นวนผ��้ดร้บัก�ร ส�ม�รถช่วย�หล�อ ส��นกัปลดั

ส�ธ�รณภยั�ด�้นส่ง�สร�มค�ณภ�พช�ว�ต ส�ธ�รณภยัต่�ง���ก�รพฒัน��ละ ส�ธ�รณภยัต่�ง��ละกล�ม่ผ�ด้อ้ย�อก�ส ช่วย�หล�อ ประช�ชนท��ประสบภยั

ด�้นป้องกนั�ละควบค�ม�รคต�ดต่อ ส่ง�สร�มค�ณภ�พช�ว�ต�ละก�รป้องกนั �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ละข�ด�อก�สต่�ง���น

(ศ�นยช่์วย�หล�อประช�ชนต��บลย�หว�่ ) �ละควบค�ม�รคต�ดต่อ จ��นวน��14  หม�บ่�้น �ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ด ้

6 �ครงก�รสร�้ง�สร�มศกัยภ�พ�ละก�ร �พ��อ�พ��มศกัยภ�พภ�วะก�ร�ป�นผ�น้�� ฝ�กอบรม�พ��มศกัยภ�พ�ของผ�น้��สตร� 145,000 145,000 220,000 220,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม กล�ม่สตร��มบ่�้นม�ภ�วะคว�ม�ป�น ส��นกัปลดั

ม�ส่วนร่วม�นก�รพฒัน�ทอ้งถ��นของ �ละก�รปฎ�บตั�ง�นของกล�ม่สตร�� �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ก�รอบรม ผ�น้����ละสร�้งบทบ�ทของสตร� สตร��มบ่�้น

สตร�ต��บลย�หว�่ �มบ่�้น พรอ้มศ�กษ�ด�ง�น�จ��นวน�45 คน �นต��บล

�บบ�ผ.02
ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���4 ก�รสร�้งคว�มมั �นคง�ปลอดภยั��ละคว�มสงบส�ขของประช�ชน

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���5 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ก�รพฒัน�ค�ณภ�พช�ว�ตของประช�ชน�

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���3. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นสงัคม
     3.2 �ผนง�นสร�้งคว�ม�ขม้�ข�งของช�มชน

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�ละท��ม��

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

7 �ครงก�รสนบัสน�น�คร�อข�่ย �พ��อส่ง�สร�มสนบัสน�น�ห�้คร�อข�่ย จดัฝ�กอบรม�คร�อข�่ยด�้นก�รประส�น 25,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม �คร�อข�่ยด�้นก�รประส�นง�น ส��นกัปลดั

พฤต�พลงั ด�้นก�รประส�นง�นของผ�ส้�งอ�ย� ง�นของผ�ส้�งอ�ย�ต��บลย�หว�่ ก�รอบรม ของผ�ส้�งอ�ย�ต��บลย�หว�่ม�ก�ร

ต��บลย�หว�่ม�ก�รด���น�นง�นท��ม� จ ��นวน�40 คน ด���น�นง�นท��ม�ประส�ทธ�ภ�พ�พ��มข��น

ประส�ทธ�ภ�พม�กข��น

8 �ครงก�รส่ง�สร�มสนบัสน�นก�ร ส่ง�สร�มสนบัสน�นก�รด���น�นง�นของ อ�ดหน�นสภ�องคก์รช�มชนต��บลย�หว�่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนก�จกรรม สภ�องคก์รช�มชนต��บลย�หว�่ ส ��นกัปลดั

ด���น�นง�นสภ�องคก์รช�มชน อ�ส�พฒัน�ช�มชน�นพ��นท�� จ ��นวน�1 �หง่ ของสภ�องคก์ร ม�ก�รด���น�นง�นท��ม�

ต ��บลย�หว�่ �พ��มข��น ประส�ทธ�ภ�พม�กข��น

9 �ครงก�รส��รวจ�ละจดั�ก�บขอ้ม�ล �พ��อ�ป�นขอ้ม�ล�นก�รว�ง�ผนก�ร ส��รวจ�ละจดั�ก�บขอ้ม�ลคว�มจ���ป�น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนหม�บ่�้น �ดข้อ้ม�ลคว�มจ���ป�นพ��นฐ�น ส��นกัปลดั

คว�มจ���ป�นพ��นฐ�นประช�ชน พฒัน��ก�้ขปญัห�คว�มย�กจน พ��นฐ�นประช�ชน�น�ขตพ��นท�� ท��ส ��รวจ ของประช�ชน�น�ขตพ��นท����ละ

ยกระดบัครวั�ร�อนตก�กณฑจ์ปฐ . จ��นวน��14  หม�บ่�้น �ดข้อ้ม�ลท��ส�ม�รถน��ม�ว�ง

10 �ครงก�ร�พ��มศกัยภ�พของคณะ �พ��อพฒัน�ศกัยภ�พของนกั�ร�ยน จดัอบรม�ละศ�กษ�ด�ง�น�หก้บั 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ม�ศกัยภ�พ ส��นกัปลดั

กรรมก�ร�ละนกั�ร�ยน�รง�ร�ยน �รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ต ��บลย�หว�่� คณะกรรมก�ร�ละนกั�ร�ยน�รง�ร�ยน ผ�ส้�งอ�ย� �พ��มข��น��ด�้ร�ยนร��้ละ�ลก�ปล��ยน

ผ�ส้�งอ�ย�ต��บลย�หว�่ �ก�ดคว�มส�มคัค��ม�ก�รร�ยนร�ร่้วมกนั ผ�ส้�งอ�ย�ต ��บลย�หว�่�จ��นวน�40 คน ประสบก�รณ์ร่วมกนั

11 �ครงก�รพฒัน�ส่ง�สร�มศกัยภ�พผ�น้�� �พ��อพฒัน�ศกัยภ�พของผ�ส้�งอ�ย� จดัอบรม�ละศ�กษ�ด�ง�น�หก้บั 180,000 145,000 145,000 220,000 จ��นวน ผ�ส้�งอ�ย��ด�้ร�ยนร��้ละ�ลก�ปล��ยน ส��นกัปลดั

�ละกล�ม่ผ�ส้�งอ�ย�ต ��บลย�หว�่ ต��บลย�หว�่��หม้�ก�รร�ยนร�ร่้วมกนั ผ�ส้�งอ�ย�ต ��บลย�หว�่ ผ�ส้�งอ�ย� ประสบก�รณ์ร่วมกนั

�ก�ดคว�มส�มคัค��นหม�ค่ณะ� จ��นวน�45 คน ท���ข�้ร่วมอบรม

12 �ครงก�รส่ง�สร�มพฒัน�ศกัยภ�พ �พ��อ�ห�้ด�ก�ละ�ย�วชน�ดร้วมกล�ม่ จดัส่ง�สร�มก�รจดัก�จกรรมของสภ��ด�ก 20,000 20,000 20,000 จ��นวน�ด�ก �ด�ก�ละ�ย�วชน�ด�้ร�ยนร�ก้�ร ส��นกัปลดั

ของสภ��ด�ก�ละ�ย�วชน �ละ�ร�ยนร�ร่้วมกนั�นก�รพฒัน� �ละ�ย�วชน�น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ย�วชน�ม�คว�ม ท��ก�จกรรมท���ป�นประ�ยชนต่์อ

ต��บลย�หว�่ ก�จกรรมท���ป�นประ�ยชนต่์อสงัคม ส�มคัค��พ��มข��น สงัคมร่วมกนั�ม�คว�มส�มคัค�

13 สนบัสน�นกองท�น�มข่อง�ผน่ด�น �พ��อส่ง�สร�ม�ละสนบัสน�นก�ร สนบัสน�นกองท�น�มข่อง�ผน่ด�น 10,000 10,000 10,000 ก�จกรรมของ ก�รด���น�นง�นกองท�น�มข่อง ส��นกัปลดั

ด���น�นง�นของกองท�น�มข่อง บ�้นอ��ม�ง�หม�ท่���5 กองท�น �ผน่ด�นม�คว�ม�ขม้�ข�ง�

�ผน่ด�น�บ�้นอ��ม�ง� จ��นวน��1  �หง่ �ละม�ประส�ทธ�ภ�พม�กย��งข��น

14 �ครงก�รสนบัสน�นก�รด���น�นง�น �พ��อส่ง�สร�ม�ละสนบัสน�นก�รด���น�น สนบัสน�นศ�นยพ์ฒัน�ครอบครวั�น 10,000 10,000 10,000 จ��นวนก�จกรรม ศ�นยพ์ฒัน�ครอบครวั�นช�มชน ส��นกัปลดั

ของศ�นยพ์ฒัน�ครอบครวั�น ง�นของศ�นยพ์ฒัน�ครอบครวั�น ช�มชนต��บลย�หว�่� ของศ�นยพ์ฒัน� ต��บลย�หว�่�ม�ก�รด���น�นง�น

ช�มชนต��บลย�หว�่ ช�มชนต��บลย�หว�่��หม้�คว�ม�ขม้�ข�ง จ��นวน��1  �หง่ ครอบครวั ท��ม �ประส�ทธ�ภ�พ��ขม้�ข�งย��งข��น

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�ละท��ม��

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รสง�คร�ะห�์บ��ยยงัช�พ �พ��อ�หผ้�ส้�งอ�ย���ดร้บั�บ��ยยงัช�พ��ละ สนบัสน�น�บ��ยยงัช�พผ�ส้�งอ�ย���น�ขต 18,100,000 20,000,000 21,500,000 22,000,000 23,000,000 จ��นวนผ�ส้�งอ�ย� ผ�ส้�งอ�ย��ดร้บัก�รสง�คร�ะห์ ส ��นกัปลดั

ผ�ส้�งอ�ย� ม�ก�รด���น�นช�ว�ตอย่�งม�คว�มส�ข �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �นต��บลย�หว�่ ม�ช�ว�ตคว�ม�ป�นอย�่ท��ด�ข ��น

2 �ครงก�รสง�คร�ะห�์บ��ยยงัช�พ �พ��อ�หผ้�พ้�ก�ร��ดร้บั�บ��ยยงัช�พ��ละ สนบัสน�น�บ��ยยงัช�พผ�พ้�ก�ร��น�ขต 4,290,000 4,290,000 4,400,000 4,600,000 4,800,000 จ��นวนผ�พ้�ก�ร ผ�พ้ �ก�ร�ดร้บัก�รสง�คร�ะห ์ ส ��นกัปลดั

ผ�พ้�ก�ร ม�ก�รด���น�นช�ว�ตอย่�งม�คว�มส�ข �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �นต��บลย�หว�่ ม�ช�ว�ตคว�ม�ป�นอย�่ท��ด�ข ��น

3 �ครงก�รสง�คร�ะห�์บ��ยยงัช�พ �พ��อ�หผ้�ป่้วยต�ด�ช��อ�HIV (�อดส)์ สนบัสน�น�บ��ยยงัช�พผ�ป่้วยต�ด�ช��อ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ��นวนผ�ต้�ด�ช��อ ผ�ป่้วยต�ด�ช��อ�HIV (�อดส)์ ส��นกัปลดั

ผ�ป่้วยต�ด�ช��อ�HIV (�อดส)์ �ดร้บั�บ��ยยงัช�พ��ละม�ก�รด���น�นช�ว�ต HIV (�อดส)์ �นต��บลย�หว�่ �ดร้บัก�รสง�คร�ะห�์ม�ช�ว�ต

อย่�งม�คว�มส�ข คว�ม�ป�นอย�่ท��ด�ข ��น

4 �ครงก�รสมทบกองท�นสวสัด�ก�ร �พ��อสมทบ�ง�นกองท�นสวสัด�ก�รช�มชน สมทบ�ง�นกองท�นสวสัด�ก�รช�มชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ง�น กองท�นสวสัด�ก�รช�มชนต��บล ส��นกัปลดั

ช�มชนต��บลย�หว�่ ต��บลย�หว�่�ต�มระ�บ�ยบของกองท�น ต��บลย�หว�่ สบทบกองท�น ย�หว�่�ม�คว�ม�ขม้�ข�งประช�ชน

สวสัด�ก�รช�มชน �ละม�สวสัด�ก�รท��ด��

5 �ครงก�รสมทบกองท�นประกนั �พ��อสบทบกองท�นประกนัสงัคม จ่�ย�ง�นสบทบกองท�นประกนัสงัคม 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ��นวนครวั�ร�อน �ดส้บทบกองท�นประกนัสงัคม ส��นกัปลดั

สงัคม ของพนกัง�นจ�้งของ�ทศบ�ล �หก้บัพนกัง�นจ�้งของ�ทศบ�ลต��บล ท���ข�้ร่วม �หก้บัพนกัง�นจ�้ง�ทศบ�ลต��บล

ย�หว�่ ย�หว�่ต�ม�พรบ.ประกนัสงัคม

�บบ�ผ.02

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���4 ก�รสร�้งคว�มมั �นคง�ปลอดภยั��ละคว�มสงบส�ขของประช�ชน

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���5 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ก�รพฒัน�ค�ณภ�พช�ว�ตของประช�ชน�

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���1. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นสงัคม

     3.3 �ผนงบกล�ง

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�ละท��ม��

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รสนบัสน�นค่�อ�ห�ร �พ��อ�ด�กนกั�ร�ยน,�ด�กก่อนวยั�ร�ยน�น สนบัสน�นหน�นอ�ห�รกล�งวนั 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 จ��นวนนกั�ร�ยน �ด�กนกั�ร�ยน�ดร้บัอ�ห�ร กองก�รศ�กษ�

กล�งวนั �รง�ร�ยน�น�ขต��ละ�ศพด .ทต.ย�หว�่ �ด�กนกั�ร�ยน�รง�ร�ยน�น�ขต ท���ดร้บัอ�ห�ร กล�งวนั�ท���พ�ยงพอครบ �รง�ร�ยนวดัอ��ม�ง

�ดร้บัอ�ห�ร�สร�ม�(นม) ท���พ�ยงพอ พฒัน��ด�ก�ล�ก,ร.ร.อน�บ�ลทต.ย�หว�่ กล�งวนั ท�กคน �รง�ร�ยนก��ว�ลหลวง

�ละ�ด�กนกั�ร�ยน�น�รง�ร�ยน �รง�ร�ยนวดัก�่ค ��

2 �ครงก�รอ�ห�รกล�งวนั�ด�กนกั�ร�ยน �พ��อ�ด�กนกั�ร�ยน,�ด�กก่อนวยั�ร�ยน�น �ด�กนกั�ร�ยนของศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 จ��นวนนกั�ร�ยน �ด�กนกั�ร�ยน�ดร้บัอ�ห�ร กองก�รศ�กษ�

ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก�ละ�รง�ร�ยน ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก/�รง�ร�ยนอน�บ�ล� ,ร.ร.อน�บ�ล�ทต.ย�หว�่ ท���ดร้บัอ�ห�ร กล�งวนัท���พ�ยงพอ

อน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ดร้บัอ�ห�รกล�งวนัท���พ�ยงพอ กล�งวนั

3 �ครงก�รจดัง�นวนั�ด�ก�หง่ช�ต� �พ��อส่ง�สร�มสนบัสน�น�ด�ก�ละ�ย�วชน จดัง�นวนั�ด�ก�หง่ช�ต�ประจ��ป�� 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ��นวน�ด�ก �ด�ก�ละ�ย�วชน�ดก้ล�้ กองก�รศ�กษ�

ฝ�กก�รกล�้�สดงออก �หก้บั�ด�ก�นกั�ร�ยน�นกัศ�กษ�ภ�ย�น ท���ข�้ร่วม �สดงออกด�้นคว�มร��้

ต��บล�ละพ��นท���กล�้ค�ยง� ก�จกรรม คว�มส�ม�รถ�ม�ว�นยั

4 �ครงก�รสนบัสน�นค่��ชจ้่�ย�นก�ร �พ��อ�หก้�รบร�ห�รจดัก�ร��นศพด . อ�ดหน�นงปม.�พ��อบร�ห�รจดัก�ร�น 1,805,000 2,300,000 2,300,000 3,000,000 3,000,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนร.ร.อน�บ�ล�,ศพด. กองก�รศ�กษ�

บร�ห�รสถ�นศ�กษ���หก้บัศพด . ร.ร.อน�บ�ล�ละร.ร. ทต. ร.ร.อน�บ�ล, ศพด.ทต.ย�หว�่�ละ ผ�่น�กณฑ์ �ละร.ร.สนัป่�ตองม�ค�ณภ�พ

ร.ร.อน�บ�ล�ละร.ร.สนัป่�ตอง �ป�น�ปอย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ ร.ร.สนัป่�ตอง ม�ตรฐ�นกศ. ต�ม�กณฑม์�ตรฐ�นค�ณภ�พ

5 �ครงก�รส่ง�สร�มค�ณลกัษณะท��พ�ง �พ��อส่ง�สร�ม�หน้กั�ร�ยน�นศ�นยพ์ฒัน� จดัก�จกรรมก�รส่ง�สร�มก�ร�ร�ยนร� ้ 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก กองก�รศ�กษ�

ประสงคส์��หรบัศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก �ด�ก�ล�กม�ค�ณลกัษณะท��พ�งประสงค์ �หก้บันกั�ร�ยน�นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก �นศ�นยพ์ฒัน� ม�ก�ร�ร�ยนร��้ละพฒัน�ก�ร

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ส่ง�สร�ม�ห�้ด�กม�พฒัน�ก�รต�มวยั �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ด�ก�ล�ก �ดต้�มวยั

6 �ครงก�ร�พ��มศกัยภ�พของคณะ �พ��อ�หค้ณะกรรมก�รก�รศ�กษ�ม� จดัอบรม/ประช�มช���จงคณะกรรมก�ร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั คณะกรรมก�รก�รศ�กษ�ม� กองก�รศ�กษ�

กรรมก�รสถ�นศ�กษ�� คว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ�นก�รปฏ�บตั�ง�น สถ�นศ�กษ��รง�ร�ยน�นสงักดั�ทศบ�ล� ก�รอบรม คว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ�นก�ร

�นหน�้ท�� ต��บลย�หว�่�ละศพด.ทต.หว�่ ปฏ�บตั�ง�น�นหน�้ท��ด�ย��งข��น

�บบ�ผ.02
ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)
�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���2 สร�้งสงัคม�หง่วฒันธรรม�คว�มร��้ภ�ม�ปญัญ�จ�ตส�ธ�รณะ��ละพฒัน�ศกัยภ�พ�หพ้รอ้มรบักบัก�ร�ปล��ยน�ปลง

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���5 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ก�รพฒัน�ค�ณภ�พช�ว�ตของประช�ชน�
ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���4. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นก�รศ�กษ��ศ�สน��วฒันธรรม�ละก�ฬ�
     4.1 �ผนง�นก�รศ�กษ�

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

7 �ครงก�รซมั�มอรห์รรษ� �พ��อ�ห�้ด�กนกั�ร�ยนม�ทกัษะคว�ม จดัก�ร�ร�ยนก�รสอนภ�ษ�ต่�งประ�ทศ 70,000 85,000 85,000 85,000 85,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�ม�ทกัษะ กองก�รศ�กษ�

ส�ม�รถ�นก�ร�ชภ้�ษ�องักฤษ �น�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท���ข�้�ร�ยน คว�มร��้นภ�ษ�ต่�งประ�ทศ�

�พ��อก�รส��อส�ร�ด ้ �ละ�รง�ร�ยน�ทศบ�ล �ดด้�ย��งข��นส�ม�รถส��อส�ร�ด ้

8 �ครงก�รร่วมประกวดทกัษะว�ช�ก�ร �พ��อส่ง�สร�ม�หน้กั�ร�ยน�นสงักดั ส่งนกั�ร�ยน�นสงักดั�ทศบ�ลต��บล 50,000 80,000 80,000 100,000 100,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนม�คว�มร��้ละทกัษะ กองก�รศ�กษ�

กบั�รง�ร�ยนสงักดัองคก์รปกครอง �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ด�้ข�้ร่วมก�จกรรม ย�หว�่��ข�้ร่วม�ขง่ขนั�ประกวดทกัษะ ท���ข�้ร่วม ท�งว�ช�ก�ร�พ��มข��น��ด�้ร�ยนร� ้

ส่วนทอ้งถ��น�ละนกั�ร�ยนคน�ก่ง ประกวดทกัษะท�งว�ช�ก�รร่วมกบั ท�งว�ช�ก�รร่วมกบั�รง�ร�ยนอ��น�� ก�จกรรม �ละ�ลก�ปล��ยนคว�มร�ร่้วม

ทอ้งถ��น �รง�ร�ยนอ��น�� กบั�รง�ร�ยนอ��น����ดด้�ข ��น

9 �ครงก�รส่ง�สร�ม�ภชน�ก�ร �พ��อ�ห�้ด�ก�ล�กอ�ย�ต� ��กว�่�2 ป��ม�ภ�วะ �ด�ก�ล�กอ�ย�ต� ��กว�่�2 ป���นศ�นย์ 64,000 80,000 90,000 100,000 100,000 จ��นวน�ด�ก�ล�ก �ด�ก�ล�กอ�ย�ต � ��กว�่�2 ป���น กองก�รศ�กษ�

�ด�ก�ล�ก�นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก �ภชน�ก�รท��สมบ�รณ์��ข�ง�รง พฒัน��ด�ก�ล�ก�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �น�ศพด. �ดร้บั ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก��ดร้บั

�ภชน�ก�รท��ด� �ภชน�ก�ร�ม�ส�ขภ�พ�ข�ง�รง

10 �ครงก�รจดัก�จกรรมรณรงคป้์องกนั �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ดห้�่ง�กลย��สพต�ด นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ล 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�ดต้ระหนกัถ�ง�ทษ กองก�รศ�กษ�

ย��สพต�ด ตระหนกัถ�ง�ทษของย��สพต�ด ต��บลย�หว�่�1 �ละ�รง�ร�ยนอน�บ�ล ท���ข�้ร่วมก�จกรรม ของย��สพต�ด�ละ�ม�่ข�้�ป

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ย�่ง�ก��ยวกบัย��สพต�ด

11 �ครงก�รปรบัปร�งซ่อม�ซม� �พ��อ�หก้�รประช�สมัพนัธ�์ร��อง ปรบัปร�งซ่อม�ซม�ส�ยงต�มส�ย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ��นวน�ส�ยง ท ���หก้�รส��อส�ร�ละก�ร กองก�รศ�กษ�

�ส�ยงต�มส�ย��ละหอกระจ�ยข�่ว ข�่วส�รของ�ทศบ�ล�ละของหม�บ่�้น �ละหอกระจ�ยข�่ว�นหม�บ่�้น�ขต ต�มส�ยท���ดร้บั ประช�สมัพนัธ�์น�ขต กองช่�ง

ประจ��หม�บ่�้น ท ���ดอ้ย่�งรวด�ร�ว�ละท ั �วถ�ง �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ท�กหม�บ่�้น ก�รปรบัปร�ง หม�บ่�้นม�คว�มรวด�ร�ว�

ชดั�จน�ละท ั �วถ�งย��งข��น

12 �ครงก�รจดัซ��อหนงัส�อพ�มพ์ �พ��อจดัซ��อหนงัส�อพ�มพ�์ว�รส�ร��หก้บั จดัซ��อหนงัส�อพ�มพ�์ว�รส�ร��หก้บั 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ��นวนท��อ่�น ประช�ชน�ดอ้่�นหนงัส�อพ�มพ์ กองก�รศ�กษ�

ว�รส�รส��หรบัท��อ่�นหนงัส�อพ�มพ์ ท��อ่�นหนงัส�อพ�มพป์ระจ��หม�บ่�้น ท��อ่�นหนงัส�อพ�มพป์ระจ��หม�บ่�้น หนงัส�อพ�มพ์ ว�รส�ร��ดอ้ย่�งท ั �วถ�ง

ประจ��หม�บ่�้น

13 �ครงก�รจ�้ง�หม�รถรบั-ส่ง �พ��อจดัรถรบัส่งนกั�ร�ยนของศ�นย์ จดัจ�้ง�หม�รถรบั-ส่งนกั�ร�ยน�ของ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ��นวน�ด�กท�� �ด�กนกั�ร�ยนม�คว�มปลอดภยั กองก�รศ�กษ�

นกั�ร�ยน พฒัน��ด�ก�ล�ก��ละ�รง�ร�ยนอน�บ�ล ศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก��รง�ร�ยนอน�บ�ล �ดร้บัประ�ยชน์ �นก�ร�ด�นท�งส�ม�รถลด

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ละ�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง ร�ยจ่�ยของผ�ป้กครอง�ด ้

14 �ครงก�รนกัดนตร�ร�่น�ย�ว ์ �พ��อปล�กฝงั�หน้กั�ร�ยนม�ทกัษะ�ละ จดัก�จกรรมก�ร�ร�ยนก�รสอน� 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนม�ทกัษะ�นก�ร�ลน่ ร.ร.วดัก�่ค��

ม��จรกั�นก�ร�ลน่ดนตร��ร�จ้กั�ช�้วล� ก�ร�ลน่ดนตร�ส�กล��หก้บันกั�ร�ยน ท���ลน่ดนตร��ด ้ ดนตร�ส�กล��ละส�ม�รถ�ช ้

ว�่ง�ห�้ป�นประ�ยชน์ วดัก�่ค�� �วล�ว�่ง�ห�้ก�ดประ�ยชน�์ด ้

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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15 �ครงก�รรณรงคต่์อต�้นย��สพต�ด �พ��อสร�้งภ�ม�ค�ม้กนั�หน้กั�ร�ยน�ม�่ห ้ นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนวดัก�่ค �� 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�ด�้ร�ยนร�ภ้ยัของ ร.ร.วดัก�่ค��

�นสถ�นศ�กษ� �ข�้�ป�ก��ยวขอ้งกบัย��สพต�ด��ละ�ด ้ ท���ข�้ร่วมก�จกรรม ย��สพต�ด�ละ�ดห้�่ง�กล

�ห�น�ทษของย��สพต�ด จ�กย��สพต�ด

16 �ครงก�รรณรงคต่์อต�้นย��สพต�ด �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ดห้�่ง�กลย��สพต�ด นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนวดัอ��ม�ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�ดต้ระหนกัถ�ง�ทษ ร.ร.วดัอ��ม�ง

�นสถ�นศ�กษ� ตระหนกัถ�ง�ทษของย��สพต�ด ท���ข�้ร่วมก�จกรรม ของย��สพต�ด�ละ�ม�่ข�้�ป

ย�่ง�ก��ยวกบัย��สพต�ด

17 �ครงก�รหตัถกรรมพ��นบ�้น �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ห�นค�รค่��ละคว�ม นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนช�มชนก��ว�ลหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนนกั�ร�ยนท�� นกั�ร�ยนส�ม�รถ�ร�ยนร�ก้�ร ร.ร.ช�มชน

ส�บส�นภ�ม�ปญัญ�ล�้นน� ส��คญัของก�ร�กะสลกั�ม�้ละม�คว�มร� ้ (สอนอ�ช�พก�ร�กะสลกั�ม )้ �ข�้�ร�ยน �กะสลกั�มท้��ถ�กตอ้ง�ละร�จ้กั ก��ว�ลหลวง

ท��ถ�กตอ้ง�ก��ยวกบัก�ร�กะสลกั�ม�้ �ช�้วล�ว�่ง�ห�้ป�นประ�ยชน์

น���ป�ช�้นช�ว�ต�ประจ��วนั�ด ้

18 �ครงก�รรณรงคต่์อต�้นย��สพต�ด �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ดห้�่ง�กลย��สพต�ด นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนช�มชนก��ว�ลหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�ดต้ระหนกัถ�ง�ทษ ร.ร.ช�มชน

�นสถ�นศ�กษ� ตระหนกัถ�ง�ทษของย��สพต�ด ท���ข�้ร่วมก�จกรรม ของย��สพต�ด�ละ�ม�่ข�้�ป ก��ว�ลหลวง

ย�่ง�ก��ยวกบัย��สพต�ด

19 �ครงก�รส��มะ�นประช�กรวยั�ร�ยน �พ��อจดัท��ส�รสน�ทศท�งก�รศ�กษ� �ด�ก�รก�ก�ด�- อ�ย��18 ป���น�ขต 50,000 50,000 50,000 50,000 ม�ส�รสน�ทศ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ส�ม�รถ กองก�รศ�กษ�

�น�ขตพ��นท��ต��บลย�หว�่ ส ��หรบัจดับร�ก�รก�รศ�กษ��ด�ก�รก�ก�ด ต��บลย�หว�่ ท��ม�ประส�ทธ�ภ�พ จดับร�ก�รก�รศ�กษ���ดอ้ย่�ง

จนถ�งอ�ย��18 ป� ครอบคล�ม�ละม�ค�ณภ�พ

20 �ครงก�รอบรมนกั�ร�ยน�พ��อ�ตร�ยม �พ��ออมรม�ด�กนกั�ร�ยนท��จบก�รศ�กษ� จดัก�จกรรมอบรม�ตร�ยมคว�มพรอ้ม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนนกั�ร�ยน �ด�กนกั�ร�ยนม�คว�มร��้คว�ม กองก�รศ�กษ�

คว�มพรอ้ม�นก�รศ�กษ��นระดบั ช ั�นส�ดท�้ยของ�รง�ร�ยน�น�ขตพ��นท��ต �� �หก้บั�ด�กนกั�ร�ยนระดบัประถมศ�กษ�� ท��ศ�กษ�ต่อ�น ส�ม�รถ�พ��มข��น�ส�ม�รถ

ท��ส�งข��น บลย�หว�่��พ��อ�ตร�ยมศ�กษ�ต่อ�นระดบั ท��จบชั�นป.6�ละม.3 �รง�ร�ยน�น�ขต ระดบัท��ส�งข��น �ข�้ศ�กษ�ต่อ�นระดบัมธัยม

มธัยมศ�กษ� พ��นท��ต��บลย�หว�่ �ด�้พ��มข��น

21 �ครงก�รสนบัสน�นอ�ห�ร�ช�้� �พ��อ�ห�้รง�ร�ยน�ละ�ด�กนกั�ร�ยน�น สนบัสน�นอ�ห�ร�ช�้�น���ด��มสะอ�ด� 100,000 100,000 100,000 100,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนม�ส�ขภ�พท��ด�� กองก�รศ�กษ�

น���ด��มสะอ�ด�รง�ร�ยน�น�ขตพ��นท�� �ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ม�ส�ขภ�พท�� �หก้บันกั�ร�ยน��รง�ร�ยน�น�ขตพ��นท�� ท���ดร้บัประ�ยชน์ ก�ร�ร�ยนก�รสอน�

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ด���ดร้บัอ�ห�ร�ละน���ด��มท��สะอ�ด ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ม�ประส�ทธ�ภ�พม�กข��น

22 �ครงก�ร�ย�วชนมคัค��ทศก์ �พ��อ�ห�้ด�ก�ย�วชน�ดฝ้�กอบรมคว�มร� ้ จดัฝ�กอบรม�ด�กนกั�ร�ยน�ละ�ย�วชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนนกั�ร�ยน �ด�กนกั�ร�ยน�ละ�ย�วชนม� กองก�รศ�กษ�

�ก��ยวกบัภ�ษ�ต่�งประ�ทศ�ละก�ร�ป�น �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่��นด�้น ท��ส�ม�รถ�ป�น คว�มร��้นด�้นภ�ษ�ต่�ง

มคัค��ทศก์ ภ�ษ�ต่�งประ�ทศ��ละมคัค��ทศก์ �ข�้�จภ�ษ�ต่�ง ประ�ทศ��ละก�ร�ป�น

จ��นวน�40 คน ประ�ทศ มคัค��ทศกด์�้นก�รทอ่ง�ท��ยว

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น
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(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

23 �ครงก�รส�บส�นดนตร�พ��น�ม�อง �พ��อ�สร�มสร�้งก�ร�ร�ยนร�ข้องนกั�ร�ยน จดัจ�้งบ�คล�กรท��ม�คว�มร�ภ้�ม �ปญัญ� 30,000 30,000 30,000 30,000 จ��นวนนกั�ร�ยนท�� นกั�ร�ยนม�คว�มร��้ละส�ม�รถ ร.ร.สนัป่�ตอง

�นด�้นดนตร�พ��น�ม�อง ทอ้งถ��นด�้นดนตร�พ��น�ม�องช่วยสอน �ข�้�ร�ยน �ลน่ดนตร�พ��น�ม�อง�ด�้ �ทศบ�ล

นกั�ร�ยน�น�ขตพ��นท���ทต .ย�หว�่ ต��บลย�หว�่�1

24 �ครงก�รมคัค��ทศกน์อ้ย �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ด�้ร�ยนร��้ละฝ�ก จดัฝ�กก�ร�ร�ยนก�รสอนนกั�ร�ยน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�ด�้ร�ยนร��้ละม� ร.ร.สนัป่�ตอง

ทกัษะก�ร�ป�นมคัค��ทศกน์อ้ย �รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บล ท��ส�ม�รถ�ป�น ทกัษะ�นก�ร�ป�นมคัค��ทศกน์อ้ย �ทศบ�ล

ย�หว�่�1 จ��นวน�30 คน มคัค��ทศกน์อ้ย ต��บลย�หว�่�1

25 �ครงก�ร�กษตร�พ��ออ�ห�รกล�งวนั �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ด�้ร�ยนร��้ละฝ�ก จดัก�จกรรมก�ร�ร�ยนก�รสอน�กษตร 60,000 60,000 60,000 60,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนม�คว�มร��้ละม�ทกัษะ ร.ร.สนัป่�ตอง

ทกัษะ�นก�รท��ก�ร�กษตร��ละ�ด ้ �ละท ���ปลง�กษตร��หก้บันกั�ร�ยน ท��ร่วมก�จกรรม �นก�รท��ก�ร�กษตร��ละ �ทศบ�ล

ผลผล�ต�นก�รท ��อ�ห�รกล�งวนั �รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บล น��ม��ป�นอ�ห�รกล�งวนั�ด ้ ต��บลย�หว�่�1

ย�หว�่�1 จ��นวน�60 คน

26 �ครงก�รปรบัปร�งภ�ม�ทศัน�์รง�ร�ยน �พ��อร��อถอนอ�ค�ร��รงอ�ห�ร� (ของ ร��อถอนอ�ค�ร���รงอ�ห�ร� (ของ 300,000 300,000 ม�ล�น�อนกประ ผ��้ร�ยน�ดร้บัก�รพฒัน��ต�ม กองก�รศ�กษ�

อน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �รง�ร�ยนวดัมะกบัตอง�ด�ม ) �รง�ร�ยนวดัมะกบัตอง�ด�ม )ท�ส� สงค�์/อ�ค�ร/ร ั�ว ต�มศกัยภ�พ

อ�ค�ร�ร�ยน�/ร ั�ว� �ดร้บัก�รปรบัปร�ง

27 �ครงก�รปรบัปร�ง�หลง่�ร�ยนร� ้ �พ��อส่ง�สร�มก�รจดัก�จกรรมพฒัน� ปรบัปร�ง�หลง่�ร�ยนร��้(ว�ห�รนอ้ย) 90,000 90,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนอน�บ�ล กองก�รศ�กษ�

�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ค�ณธรรมจร�ยธรรม�หก้บันกั�ร�ยน �ห�้ป�น�หลง่�ร�ยนร�ท้��ม�ค�ณภ�พ ท���ข�้ร่วม�ร�ยนร� ้ ทต.ย�หว�่�ม�ค�ณธรรมจร�ย

�รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ธรรม�ละค่�น�ยมท��พ�งประสงค์

28 �ครงก�รจดัท ��หอ้งส�รสน�ทศ �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ดม้�หอ้งปฏ�บตั�ก�ร จดัท��หอ้งส�รสน�ทศ/คอมพ�ว�ตอร์ 500,000 ม�หอ้งส�รสน�ทศ นกั�ร�ยน�ดป้ฏ�บตั�ง�น�ละ ร.ร.สนัป่�ตอง

คอมพ�ว�ตอร�์�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง ด�้นส�รสน�ทศ�ละคอมพ�ว�ตอร์ พรอ้มจดัซ��อคอมพ�ว�ตอร์ �ละคอมพ�ว�ตอร์ �ร�ยนร��้นหอ้งส�รสน�ทศ�ละ �ทศบ�ล

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ส��หรบัก�ร�ร�ยนก�รสอนท��ม�คว�มพรอ้ม จ��นวน��20  �คร��อง คอมพ�ว�ตอรท์��ม �คว�มพรอ้ม ต��บลย�หว�่�1

�ละม�ประส�ทธ�ภ�พ�ด ้ �พ��มประส�ทธ�ภ�พก�ร�ร�ยน

ก�รสอน�ด ้

29 �ครงก�รส่ง�สร�มศกัยภ�พคณะคร� �พ��อพฒัน�ศกัยภ�พของคณะคร��ละ จดัฝ�กอบรม�พ��มพ�นคว�มร��้หก้บั 100,000 100,000 100,000 สน�มก�ฬ�ท�� นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง กองก�รศ�กษ�

�ละบ�คล�กรกองก�รศ�กษ� บ�คล�กรของกองก�รศ�กษ�ม�คว�มร� ้ คณะคร��ละบ�คล�กรของกองก�ร �ดร้บัก�รปรบัปร�ง �ดร้บัก�รพฒัน�ผ�่นก�รจดั กองช่�ง

�ละ�พ��มประส�ทธ�ภ�พ�นก�รปฏ�บตั�ง�น ศ�กษ�พรอ้มศ�กษ�ด�ง�น ก�จกรรมท��หล�กหล�ย

30 �ครงก�รอ�น�ตอร�์น�ตต��บล� �พ��อ�หบ้ร�ก�รระบบอ�น�ตอร�์รส้�ย ต�ดต ั�งระบบอ�น�ตอร�์น�ต�รส้�ย 300,000 300,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชน�น�ขต�ทศบ�ล ส��นกัปลดั

(Wifi internet) อ�น�ตอร�์น�ต �หก้บัประช�ชน�น�ขต�ทศบ�ล (Wifi internet) �นพ��นท��หม�บ่�้น ท��ม�รบับร�ก�ร �ดร้บัก�รบร�ก�รด�้นก�ร�ช ้ กองก�รศ�กษ�

�รส้�ย ต��บลย�หว�่ �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ระบบอ�น�ตอร�์น�ตอย่�งท ั �วถ�ง

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รส่ง�สร�มประ�พณ�หลอ่�ท�ยน �พ��อ�หป้ระช�ชน�ดร่้วมก�จกรรม�น ประช�ชน�นต��บลย�หว�่�ดร่้วมหลอ่ 35,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชน�ดร่้วมก�จกรรม กองก�รศ�กษ�

�ละถว�ย�ท�ยนพรรษ� วนั�ข�้พรรษ���ละร่วมอน�รกัษศ์�ลป �ท�ยน�ข�้พรรษ���ห�่ท�ยน�พรรษ� ท���ข�้ร่วม �ละอน�รกัษป์ระ�พณ�วฒัน

วฒันธรรมประ�พณ�อนัด�ง�ม �ละผ�้จ��น��พรรษ� ก�จกรรม ธรรมอนัด�ง�มร่วมกนั

2 �ครงก�รอน�รกัษ�์ละส�บส�น �พ��อ�หป้ระช�ชน�ดร่้วมกนัอน�รกัษ์ อ�ดหน�นงบประม�ณ�ห�้ต่ละหม�บ่�้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ��นวนผ�ส้�งอ�ย� ประช�ชน�ดร่้วมกนัท �� กองก�รศ�กษ�

ประ�พณ�สงกร�นต์ ส�บส�นวฒันธรรม�ประ�พณ�รดน���ด��หวั หม�ท่ ���1 - 9 �ละหม�ท่���11 - 15 ท���ข�้ร่วม ก�จกรรม�ละ�ดอ้น�รกัษ์

�นวนัสงกร�นต์ จดัก�จกรรมรดน���ด��หวัผ�ส้�งอ�ย�ต��บล ก�จกรรม �ละส�บส�นวฒันธรรม�ว ้

3 �ครงก�รส่ง�สร�ม�ละอน�รกัษ ์ �พ��อ�ป�นก�รส่ง�สร�มประ�พณ��ละ จดัก�จกรรมอน�รกัษป์ระ�พณ�ทอ้งถ��น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนประช�ชน �ดอ้น�รกัษ�์ละส่ง�สร�ม กองก�รศ�กษ�

ประ�พณ�ทอ้งถ��น อน�รกัษป์ระ�พณ�ทอ้งถ��น��หค้งอย�่ส�บ �ช่น�พ�ธ�บวงสรวงศ�ล�จ�้พอ่� - �จ�้�ม่ ท���ข�้ร่วม ประ�พณ�ของทอ้งถ��น�หม้�

ทอดต่อ�ป หนองสะ�ร�ยม� ก�จกรรม ก�รส�บทอด�ละคงอย�่ต่อ�ป

4 �ครงก�รส�บส�น�ละอน�รกัษ�์ �พ��อส่ง�สร�มอน�รกัษส์�บส�นประ�พณ� จดัก�จกรรมวนัลอยกระทง 300,000 100,000 300,000 300,000 300,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชน�ดร่้วมกนัอน�รกัษ ์ กองก�รศ�กษ�

ประ�พณ�ลอยกระทง ลอยกระทง�(ประ�พณ�ย���ป�ง) (ประ�พณ�ย���ป�ง) ประจ��ป�ของ�ทศบ�ล ท���ข�้ร่วม ส�บส�นประ�พณ�อนัด�ง�ม�ว ้

ต��บลย�หว�่ ก�จกรรม

5 �ครงก�รส่ง�สร�มอน�รกัษว์ฒันธรรม �พ��อส่ง�สร�ม�ละส�บส�นวฒันธรรม อ�ดหน�นส่ง�สร�มก�จกรรมส�บส�น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ��นวนประช�ชน วฒันธรรมประ�พณ�ทอ้งถ��น สภ�วฒันธรรม

ประ�พณ�ทอ้งถ��น�สร�้งภ�ม�ค�ม้กนั ประ�พณ�ทอ้งถ��นของอ���ภอสนัป่�ตอง วฒันธรรมทอ้งถ��นอ ���ภอสนัป่�ตอง ท���ข�้ร่วม ของอ���ภอสนัป่�ตอง��ดร้บั อ.สนัป่�ตอง

สงัคม�นม�ต�วฒันธรรม ��หม้�ก�รส�บทอด�ละอน�รกัษ�์วส้�บ�ป �หก้บัสภ�วฒันธรรมอ���ภอสนัป่�ตอง ก�จกรรม ก�รอน�รกัษ�์ละส�บทอด�ว ้

6 �ครงก�รส�บส�นช�ต�พนัธ��์ต ��น�น �พ��อส�บส�นค�ณค่�ส�ระ�ละคว�มส��คญั จดัก�จกรรม�ลก�ปล��ยน�ร�ยนร��้ละ 5,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ��นวน�คร�อข�่ย ศ�ลปวฒันธรรมทอ้งถ��น�ดร้บั สภ�วฒันธรรม

ศ�ลป์ถ��นสนัป่�ตอง ของวฒันธรรมท��หล�กหล�ยวฒันธรรม �ผย�พร่วฒันธรรม�ละว�ถ�ช�ว �ต�ทย วฒันธรรม ก�รส่ง�สร�ม��ผย�พร่ถ่�ยทอด อ.สนัป่�ตอง

�ละหล�ยช�ต�พนัธ��์นทอ้งถ��น �นช�มชน�จ��นวน��11  ต��บล 13 �หง่ �หป้ระช�ชน�ด�้ห�นค�ณค่�

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั

�บบ�ผ.02

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���2 สร�้งสงัคม�หง่วฒันธรรม�คว�มร��้ภ�ม�ปญัญ�จ�ตส�ธ�รณะ��ละพฒัน�ศกัยภ�พ�หพ้รอ้มรบักบัก�ร�ปล��ยน�ปลง

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���4  ย�ทธศ�สตรก์�รอน�รกัษ�์ฟ�� นฟ��ละส�บส�น�ศ�ลปวฒันธรรม�ประ�พณ��ละภ�ม�ปญัญ�ทอ้งถ��น�

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���4. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นก�รศ�กษ��ศ�สน��วฒันธรรม�ละก�ฬ�

     4.2 �ผนง�นก�รศ�สน��วฒันธรรม�ละนนัทน�ก�ร
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

7 �ครงก�รอน�รกัษส่์ง�สร�มประ�พณ� �พ��อส่ง�สร�ม�ละอน�รกัษว์ฒันธรรม จดัประ�พณ�ก�รสงน���พระธ�ต��ละ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ��นวนวดั �ดอ้น�รกัษ�์ละส่ง�สร�ม หน่วยอบรม

สรงน���พระบรมธ�ต��ละพระพ�ทธร�ป ประ�พณ�ก�รสงน���พระบรมธ�ต��ละ พระพ�ทธร�ป�ก�รท��บ�ญตกับ�ตร� ท���ดส้รงน��� วฒันธรรมประ�พณ��คงอย�่ ประช�ชน

พระพ�ทธร�ป��หค้งอย�่ต่อ�ป ก�รฟงั�ทศน�์ท�กวดั�นต��บลย�หว�่ พระธ�ต� ต่อ�ป�ประช�ชน�ห�นค�ณค่� ต��บลย�หว�่
จ��นวน�13 วดั ของศ�ลปวฒันธรรม

8 �ครงก�รสนบัสน�นก�รจดัง�น �พ��อส่ง�สร�มสนบัสน�นขนบธรรม�น�ยม ��ท��บ�ญตกับ�ตร�น��อง�นวนัข��นป��หม่ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ��นวนประช�ชน �ดอ้น�รกัษว์นัธรรมประ�พณ� อ ���ภอ

ประ�พณ�ทอ้งถ��น ประ�พณ�ทอ้งถ��น��ช่น�ประ�พณ�วนั ณ�ท��ว�่ก�รอ���ภอสนัป่�ตอง ท���ข�้ร่วม ของทอ้งถ��น สนัป่�ตอง

สงกร�นต�์ก�รท��บ�ญตกับ�ตร�น��อง  - จดัง�นประ�พณ�วนัสงกร�นต์ ก�จกรรม

�นวนัข��นป��หม่ รดน���ด��หวั

9 �ครงก�รส่ง�สร�มศ�ลปวฒันธรรม �พ��อส�บส�นวฒันธรรมทอ้งถ��นล�้นน� จดัก�ร�ร�ยนก�รสอน�นก�ร�สดงฟ้อน�ล�บ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนม�คว�มร��้ละ�ข�้�จ�น ร.ร.วดัก�่ค��

ทอ้งถ��น �นก�ร�สดงฟ้อน�ล�บ�ดนตร�พ��น�ม�อง �ละก�ร�ลน่ดนตร�พ��น�ม�อง��หก้บั ท���ข�้�ร�ยน วฒันธรรมประ�พณ�ทอ้งถ��น

นกั�ร�ยน�รง�ร�ยนวดัก�่ค �� ส�ม�รถ�สดงก�รฟ้อน�ล�บ�ด ้

10 �ครงก�รส�บส�นศ�ลปวฒันธรรม� �พ��อส่ง�สร�มก�ร�ลน่ดนตร�พ��น�ม�องของ จดัจ�้งคร�สอนดนตร�พ��น�ม�อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนส�ม�รถ�ลน่ดนตร� ร.ร.วดัอ��ม�ง

ด�้นดนตร�พ��น�ม�อง�สะลอ้�ซอ�ซ�ง นกั�ร�ยนวดัอ��ม�ง�หม้�ก�รอน�รกัษส์�บส�น จ��นวน�1 คน ท���ข�้�ร�ยน พ��น�ม�อง�ด�้�ละ�ดส้�บส�น

�ละกลองสะบดัชยั ก�ร�ลน่ดนตร�พ��น�ม�อง ดนตร�พ��น�ม�อง�หค้งอย�่ต่อ�ป

11 �ครงก�รค�นค�ณธรรมส�่หอ้ง�ร�ยน �พ��อ�หน้กั�ร�ยน�ด�้ร�ยนร��้นหลกัค��สอน ก�จกรรมก�ร�ร�ยนก�รสอนพรอ้ม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยนม�ค�ณธรรมจร�ยธรรม ร.ร.วดัก�่ค��

สร�้งจ�ตอ�ส�ช�มชน ของพระพ�ทธศ�สน���ละ�ด�้ร�ยนร� ้ �ครงง�นด�้นค�ณธรรม�ก่นกั�ร�ยน ท���ข�้�ร�ยน �ป�นคนด�ของสงัคมต่อ�ป�ด ้

ด�้นค�ณธรรม�จร�ยธรรม �รง�ร�ยนวดัก�่ค���จ��นวน�80 คน

12 �ครงก�รรกัษ�์ลก�ปลอดขยะ �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนม�คว�มสะอ�ด�ปลอด �ด�กนกั�ร�ยน�รง�ร�ยนวดัก�่ค��� 7,500 7,500 7,500 7,500 จ��นวน�ด�กนกั�ร�ยน �ด�กนกั�ร�ยนร�จ้กัคดั�ยกขยะ ร.ร.วดัก�่ค��

�น�รง�ร�ยน ขยะ�น�รง�ร�ยน��ละ�ด�กนกั�ร�ยน ท�กชั�น�ร�ยน ท���ข�้ร่วมก�จกรรม �ละ�รง�ร�ยนม�คว�มสะอ�ด

ร�จ้กัคดั�ยกขยะ ปลอดขยะ

13 �ครงก�รจดัง�นส่ง�สร�มก�ร �พ��อ�ป�นก�รอน�รกัษม์รดกท�งวฒันธรรม อ�ดหน�นก�รจดัง�นส่ง�สร�มก�ร 20,000 20,000 จ��นวนประช�ชน �ด�้ป�นก�รอน�รกัษม์รดกท�ง อบต.บ�้นกล�ง

ทอ่ง�ท��ยว�ละวฒันธรรม �บร�ณล�้นน���ละส่ง�สร�มก�รทอ่ง�ท��ยว ทอ่ง�ท��ยว�ละวฒันธรรม�ว�ยงท�่ก�น ท���ข�้ร่วม วฒันธรรมของ�ว�ยงท�่ก�น

�ว�ยงท�่ก�น �ช�งประวตั�ศ�สตรว์ฒันธรรม �หก้บัองคก์�รบร�ห�รส่วนต��บล ก�จกรรม อ���ภอสนัป่�ตอง�ละส่ง�สร�ม

บ�้นกล�ง ก�รทอ่ง�ท��ยว�ว�ยงท่�ก�น

14 �ครงก�รต ั�งธรรมหลวง�ทศน์ �พ��อ�ป�นก�รส่ง�สร�มประ�พณ�ก�ร�ทศน์ จดัก�จกรรม�ทศนม์ห�ช�ต� 50,000 50,000 จ��นวนผ�ส้�งอ�ย� ท ���หป้ระช�ชน�ดยท ั �ว�ป กองก�รศ�กษ�

มห�ช�ต��วชสนัดรช�ดก มห�ช�ต�อนั�ป�นประ�พณ�ท��จดัม��ต่ �วชสนัดรช�ดก��นวดั�ขต�ทต .ย�หว�่ ท���ข�้ร่วม สน�จศ�สน�พ�ทธ�ละรกัษ�

�บร�ณก�ล�ละจรร�ลง�วซ้��งศ�สน� จ��นวน�ป�ละ��1 ครั�ง ก�จกรรม ประ�พณ�น��ม�กข��น�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บัท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รก�รจดัก�ร�ขง่ขนัก�ฬ� �พ��อ�ห�้ย�วชน-ประช�ชน�ข�้ร่วม จดัก�ร�ขง่ขนัก�ฬ��ย�วชน�ประช�ชน 100,000 120,000 120,000 150,000 150,000 จ��นวนนกัก�ฬ� ประช�ชนสน�จก�ร�ลน่ก�ฬ� กองก�รศ�กษ�

�ย�วชน�- ประช�ชนต��บลย�หว�่ ก�ร�ขง่ขนัก�ฬ���ละออกก��ลงัก�ย �นระดบัหม�บ่�้น��ละ�นระดบัต��บล �ละประช�ชน �ช�้วล�ว�่ง�ห�้ก�ดประ�ยชน์

ห�่ง�กลย��สพต�ด �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท���ข�้ร่วมก�จกรรม ร่�งก�ยสมบ�รณ์��ข�ง�รง

2 �ครงก�ร�ด�ก�ทยปลอดภยั�มจ่มน��� �พ��อส่ง�สร�มก�ร�ลน่ก�ฬ��ละ�ร�ยนร� ้ กล�ม่�ด�กนกั�ร�ยน��ละ�ย�วชน 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวน�ย�วชน �ด�ก�ละ�ย�วชน�ม�คว�มร� ้ กองก�รศ�กษ�

ทกัษะก�ร�ลน่ก�ฬ�ว�่ยน����หก้บั�ด�ก �นต��บลย�หว�่�14 หม�บ่�้น ประช�ชนท���ข�้ �นทกัษะก�รว�่ยน����ด ้

�ย�วชน��น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ฝ�กอบรม

3 �ครงก�รส่งท�มนกัก�ฬ��ข�้ร่วมก�ร �พ��อ�ห�้ย�วชน-ประช�ชน�ข�้ร่วม จดัส่งท�มนกัก�ฬ��ต่ละประ�ภทของ 140,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ��นวนนกัก�ฬ� ท�มนกัก�ฬ�ท���ข�้ร่วม�ขง่ขนั กองก�รศ�กษ�

�ขง่ขนัก�ฬ��นท�กระดบั ก�ร�ขง่ขนัก�ฬ��นระดบัท��ส�งข��น ต��บล�ข�้ร่วม�ขง่ขนัก�ฬ��นท�กระดบั ท���ข�้ร่วมก�ร �ดร้บัก�รพฒัน�ด�้นก�ฬ�

�ขง่ขนั

4 �ครงก�รส่ง�สร�มสนบัสน�นด�้นก�ร �พ��อส่ง�สร�ม�ละสนบัสน�นก�ร�ลน่��ละ อ�ดหน�น�ละส่ง�สร�มก�ร�ลน่ก�ฬ� 140,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ��นวนนกัก�ฬ� �ย�วชน��ละประช�ชนม� กองก�รศ�กษ�

ก�ฬ��ละส�ขภ�พของ�ย�วชน��ละ �ขง่ขนัก�ฬ�ของ�ย�วชน�ละประช�ชน �ย�วชน�ละประช�ชน�นหม�บ่�้น�ขต �ละประช�ชน ส�ขภ�พร่�งก�ยสมบ�รณ์ คณะกรรมก�รหม�บ่�้น

ประช�ชน�น�ขตต��บลย�หว�่ �นหม�บ่�้น�ขต�ทต.ย�หว�่ท�กหม�บ่�้น �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ท���ข�้ร่วมก�จกรรม �ข�ง�รง�

5 �ครงก�รจดัซ��ออ�ปกรณ์ก�ฬ�ส��หรบั �พ��อ�ห�้ทต.ย�หว�่�ม�อ�ปกรณ์ก�ฬ�ส��หรบั จดัซ��ออ�ปกรณ์ก�ฬ��ว�้ช�้นก�จกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนอ�ปกรณ์ ม�อ�ปกรณ์ก�ฬ�ท��ม�คว�มพรอ้ม กองก�รศ�กษ�

หม�บ่�้น�ละจดัก�จกรรม�ขง่ขนัก�ฬ� �ช�้นก�รจดัก�ร�ขง่ขนัก�ฬ��ละ�ช�้น ของทต.ย�หว�่��ช่น�ล�กฟ�ตบอล� ท��จดัซ��อ ส ��หรบั�ช�้นก�จกรรมก�ฬ�

ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ก�จกรรมของ ตระกรอ้�วอล�ลย่บ์อล��ปตอง�ป�นตน้ �ละก�รออกก��ลงัก�ยต่�ง��

6 �ครงก�ร�ขง่ขนัก�ฬ�องคก์รปกครอง �พ��อส่ง�สร�มก�รออกก��ลงัก�ยของ จดัส่งท�มนกัก�ฬ��นสงักดัของ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ��นวนนกั�ร�ยน นกั�ร�ยน�ด�้ลน่ก�ฬ�ออกก��ลงั กองก�รศ�กษ�

ส่วนทอ้งถ��น นกั�ร�ยน�ร�จ้กั�ช�้วล�ว�่ง�ห�้ป�น �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ข�้ร่วมก�ร�ขง่ขนั ท���ข�้ร่วม�ขง่ขนั ก�ย�ร�จ้กั�ช�้วล�ว�่ง�ห�้ก�ด

ประ�ยชน�์ม�น� ���จนกัก�ฬ�ร��้พ�้ ก�ฬ�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น ก�ฬ� ประ�ยชน�์ม�ร่�งก�ยสมบ�รณ์�

�ละร�อ้ภยั �ข�ง�รง��ม�น����จนกัก�ฬ�ร��้พ�้

ร�ช้นะ��ละร�อ้ภยั

�บบ�ผ.02
ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)
�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���2 สร�้งสงัคม�หง่วฒันธรรม�คว�มร��้ภ�ม�ปญัญ�จ�ตส�ธ�รณะ��ละพฒัน�ศกัยภ�พ�หพ้รอ้มรบักบัก�ร�ปล��ยน�ปลง
ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���5 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ก�รพฒัน�ค�ณภ�พช�ว�ตของประช�ชน�
ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���4. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นก�รศ�กษ��ศ�สน��วฒันธรรม�ละก�ฬ�
     4.3 �ผนง�นก�รศ�สน��วฒันธรรม�ละนนัทน�ก�ร

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

7 �ครงก�รจดัก�จกรรม�ด�น�- ว��ง�- ปั �น� �พ��อส่ง�สร�มก�รออกก��ลงัก�ยของ จดัก�จกรรมก�ร�ด�น�- ว��ง�ละปั �นจกัร 50,000 50,000 50,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชน�ดอ้อกก��ลงัก�ย� กองก�รศ�กษ�

�พ��อส�ขภ�พ ประช�ชน�น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ย�น��พ��อส�ขภ�พ��หก้บัประช�ชน ท��ส�ขภ�พด�ข��น ม�ส�ขภ�พร่�งก�ยท���ข�ง�รง�

�หม้�ส�ขภ�พร่�งก�ย�ข�ง�รง �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ม�ส�ขภ�พจ�ตท��ด�ย��งข��น

8 �ครงก�รก่อสร�้งหร�อปรบัปร�งล�น �พ��อก่อสร�้งหร�อปรบัปร�งล�นก�ฬ� / ก่อสร�้งล�นก�ฬ�/สน�มก�ฬ��หร�อ 1,000,000 2,000,000 2,000,000 จ��นวนล�นก�ฬ� �ดพ้��นท��ล�นก�ฬ�/สน�มก�ฬ� กองช่�ง

ก�ฬ�/สน�มก�ฬ�ของ�ทศบ�ล�ละ� สน�มก�ฬ�ของ�ทศบ�ล�ละของหม�บ่�้น ปรบัภ�ม�ทศันล์�นก�ฬ��สน�มก�ฬ�ของ ท���ดก่้อสร�้ง ท��ม�คว�มพรอ้ม�ละ�ช�้ป�น

หม�บ่�้น�น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �หม้ �คว�มพรอ้ม�นก�ร�ล่นก�ฬ��ละ �ทศบ�ล�ละหม�บ่�้น�น�ขต�ทศบ�ล ปรบัปร�ง สถ�นท��ออกก��ลงัก�ย

ออกก��ลงัก�ย ต��บลย�หว�่�จ��นวน��14  �หง่ �ลว้�สร�จ

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รรณรงคป้์องกนั�รค �พ��อควบค�มป้องกนัก�ร�พร่ระบ�ดของ ฉ�ดพน่หมอกควนั�นพ��นท��ท�กหม�บ่�้น� 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ��นวน ประช�ชนปลอดภยัจ�ก�รค�ข�้ล�อด กองส�ธ�รณส�ข

�ข�้ล�อดออก �รค�ข�้ล�อดออก �น�ขต�ทต.ย�หว�่��จกทร�ยอะ�บต ผ�ป่้วยลดลง ออก�อตัร�ผ�ป่้วยลดลง

�ละประกวดก�รก��จดัล�กน���ย�งล�ย

2 �ครงก�รสตัวป์ลอด�รค� �พ��อป้องกนั�รคพ�ษส�นขับ�้�ละก�ร ฉ�ดวคัซ�นป้องกนั�รคพ�ษส�นขับ�้�ละ� 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ��นวน จ��นวนผ�ป่้วยจ�ก�รคพ�ษส�นขับ�้ กองส�ธ�รณส�ข

คนปลอดภยัจ�ก�รคพ�ษส�นขับ�้ ต ั�งครรภข์องส�นขั�ละ�มว ฉ�ดย�ค�มก���น�ดส�นขั��มว�ล�ง��น ผ�ป่้วยลดลง ลดลง

ต�มพระปณ�ธ�น�ศ .ดร.สม�ด�จ หม�บ่�้น�ขตพ��นท���ทศบ�ลต��บลย�หว�่

พระ�จ�้ล�กย��ธอ�จ�้ฟ้�จ�ฬ�ภร จ��นวน�14 หม�บ่�้น

วลยัลกัษณ์�อคัรร�ชก�ม�ร�

3 �ครงก�รควบค�มป้องกนั�ก�้ข �พ��อ�หป้ระช�ชน�ละ�จ�้หน�้ท���ดร้��้ละ จดัก�จกรรมรณรงค�์ประช�สมัพนัธ�์ 20,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ��นวน ประช�ชน�น�ขตต��บลย�หว�่��ด ้ กองส�ธ�รณส�ข

ปญัห��รคต�ดต่อ �ข�้�จว�ธ�ก�รป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห� ท���ผน่พบั�ป้�ย�ว�รส�ร�ฯลฯ�นก�ร ผ�ป่้วยลดลง �ข�้�จว�ธ�ป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห�

�รคต�ดต่อต่�ง����น�ขตต��บลย�หว�่ ป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห��รคต�ดต่อ �รคต�ดต่อต่�ง�ท���ก�ดข��น�ด�้ละ

�ละอบรมท�มผ�ด้��ลผ�ป่้วย�รค�ร��อรงั ส�ม�รถลดก�รระบ�ดของ�รค�ด ้

4 �ครงก�รพฒัน��คร�อข�่ย�ละท�ม �พ��อพฒัน�ท�ม�ฝ้�ระวงัป้องกนั�รค�ระดบั จดัอบรมกล�ม่อ�ส�สมคัรส�ธ�รณส�ข 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ� ้ กล�ม่อสม.ม�คว�มร��้นก�รป้องกนั กองส�ธ�รณส�ข

�ฝ้�ระวงัควบค�มป้องกนั�รค หม�บ่�้น�หม้�คว�มพรอ้ม�นก�รป้องกนั�รค สร�้งท�ม�คร�อข�่ย�นก�ร�ฝ้�ระวงั�รค �ข�้รบัก�ร �รคต่�ง����พ��มข��น��ละม�ท�ม�ฝ้�

ท�กหม�บ่�้น��จ��นวน�14 หม�บ่�้น อบรม ระวงัท��ท ��ง�นม�ประส�ทธ�ภ�พ

5 �ครงก�รอบรมผ�ป้ระกอบก�จก�ร �พ��ออบรมสร�้งคว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ�ห�้ ผ�ป้ระกอบก�ร�นก�จก�รท���ป�นอนัตร�ย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนผ� ้ ผ�ป้ระกอบก�รม�คว�มร��้ละคว�ม กองส�ธ�รณส�ข

ท���ป�นอนัตร�ยต่อส�ขภ�พ ผ�ป้ระกอบก�ร��หร้�จ้กัว�ธ�ก�รป้องกนั �น�ขตอบต.ย�หว�่�จ��นวน�50 คน ประกอบก�ร �ข�้�จ�นว�ธ�ก�รป้องกนัอนัตร�ย

อนัตร�ยจ�ก�รประกอบก�ร�ด ้ ท���ข�้อบรม จ�กก�รประกอบก�จก�ร�ด ้

�บบ�ผ.02
ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)
�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���2 สร�้งสงัคม�หง่วฒันธรรม�คว�มร��้ภ�ม�ปญัญ�จ�ตส�ธ�รณะ��ละพฒัน�ศกัยภ�พ�หพ้รอ้มรบักบัก�ร�ปล��ยน�ปลง

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���5 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ก�รพฒัน�ค�ณภ�พช�ว�ตของประช�ชน�

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���5. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นส�ธ�รณส�ข
     5.  �ผนง�นส�ธ�รณส�ข

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�
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6 �ครงก�รรณรงคป้์องกนั�รค ป้องกนั�รคป�ก�ละ�ท�้�ป��อย�น�คกระบ�อ ฉ�ดวคัซ�น�คกระบ�อ�สตัวก์�บ�ละ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ��นวน �ค�กระบ�อ�สตัวก์�บ��ละสตัวป์�ก ปศ�สตัวอ์ ���ภอ

�ก่�ค�- กระบ�อ ป้องกนั�รคระบ�ด�นสตัวก์�บ�ละสตัวป์�ก สตัวป์�ก�ของ�กษตรกร�น�ขต�ทศบ�ล ผ�ป่้วยลดลง ของ�กษตรกร�ดร้บัก�รป้องกนั กองส�ธ�รณส�ข

ต��บลย�หว�่ �รคระบ�ดต่�ง��

7 �ครงก�รส่ง�สร�มด��ลส�ขภ�พ �พ��อด��ลส�ขภ�พของพนกัง�น�ทศบ�ล พนกัง�น�ทศบ�ล��ละพนกัง�นจ�้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนพนกัง�น พนกัง�น�ล�กจ�้ง�ม�ส�ขภ�พ�ท�� กองส�ธ�รณส�ข

พนกัง�น�ทศบ�ล�ละ �ละพนกัง�นจ�้ง�หม้�ส�ขภ�พท��ด�พรอ้มท�� ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่� ท���ข�้ร่วม สมบ�รณ์�ข�ง�รงส�ม�รถปฏ�บตั�

พนกัง�นจ�้ง จะปฏ�บตั�หน�้ท���ดอ้ย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ �ครงก�ร หน�้ท���ดอ้ย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ

8 �ครงก�รตรวจสอบค�ณภ�พระบบ �พ��อตรวจสอบค�ณภ�พน���ประป�ของ ออกตรวจสอบค�ณภ�พน���ประป�ของ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ��นวนประป� ประป�หม�บ่�้น�ดร้บัก�ร กองส�ธ�รณส�ข

น���ประป� ประป�หม�บ่�้นท�กหม�บ่�้น ประป�หม�บ่�้นท�กหม�บ่�้น ท���ดร้บัก�ร ตรวจสอบ�ละม�ค�ณภ�พน���

ตรวจสอบ ท��ด�ข��น

9 �ครงก�รส่ง�สร�มระบบก�ร�พทย์ �พ��อพฒัน�ระบบก�ร�พทยฉ์�ก�ฉ�นประจ�� จดัซ��อวสัด���คร��อง�ต่งก�ย�คร�ภณัฑ์ 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 จ��นวนวสัด� �อปพร.ม�ระบบก�ร�พทยฉ์�ก�ฉ�น ส��นกัปลดั

ฉ�ก�ฉ�นประจ��ต��บล ต��บล��หม้�คว�มพรอ้ม�นก�ร�หบ้ร�ก�ร �วชภณัฑท์�งก�ร�พทย�์ประจ��ศ�นย์ คร�ภณัฑท์�� ท��ม�คว�มพรอ้ม�ละม�ประส�ทธ�ภ�พ

ประช�ชนผ�ป้ระสบ�หต��ดม้�ตรฐ�นข��น อปพร.�ละจดัฝ�กอบรมอ�ส�สมคัร จดัซ��อ �นก�รช่วย�หล�อประช�ชนด��พ��มข��น

�ละ�ฝ้�ระวงัอ�บตั�ภยัต่�ง�� �นก�รช่วย�หล�อประช�ชนด��พ��มข��น

10 �ครงก�รส่ง�สร�มบร�ห�รจดัก�ร �พ��อพฒัน�กองท�นส�ขภ�พของคน�นพ��นท�� ด ���น�นง�นก�จกรรม�ละบร�ห�รจดั 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ��นวนผ� ้ ประช�ชนม�กองท�นท���ป�นหลกั กองส�ธ�รณส�ข

กองท�นหลกัประกนัส�ขภ�พระดบั �ห�้ดร้บัก�รบร�ก�รอย่�งทวัถ�ง ก�รกองท�นหลกัประกนัส�ขภ�พ��ละ �ดร้บัประ�ยชน์ ประกนัส�ขภ�พ�ดอ้ย่�งท ั �วถ�ง

ต��บลย�หว�่ ม�ก�รบร�ห�รจดัก�ร�บบม�ส่วนร่วม สบทบ�ง�นกองท�นหลกัประกนัส�ขภ�พ

ระดบัต��บลย�หว�่�

11 �ครงก�รช�วประช�ร่วม�จ �พ��อ�หป้ระช�ชน�ดม้�คว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ จดัอบรม�หค้ว�มร��้นก�รป้องกนัภยั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวน ประช�ชน�ดม้�คว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ กองส�ธ�รณส�ข

ป้องกนัภยัจ�ก�หต�ร��ค�ญ �นก�รป้องกนั�หต�ร��ค�ญต่�ง���นหม�บ่�้น จ�ก�หต�ร��ค�ญต่�ง�ท���ก�ดข��น�น�ขต ผ��้ข�้รบัก�ร �นก�รป้องกนั�หต�ร��ค�ญท��จะ�ก�ด

หม�บ่�้น อบรม ข��น�น�ขตหม�บ่�้นของตน�อง�ด ้

12 �ครงก�รฝ�กอบรม�ละศ�กษ�ด�ง�น �พ��อ�พ��มศกัยภ�พ�ละประส�ทธ�ภ�พ�นก�ร จดัฝ�กอบรม��ละทศันศ�กษ�ด�ง�น�� 136,610 150,000 220,000 220,000 220,000 จ��นวน �กนน��ส�ขภ�พประจ��หม�บ่�้น กองส�ธ�รณส�ข

�พ��อพฒัน�องคค์ว�มร�ก้�รด��ล ปฏ�บตั�ง�นของ�กนน��ส�ขภ�พประจ��หม�บ่�้น �หก้บั�กนน��ส�ขภ�พประจ��หม�บ่�้น ผ��้ข�้รบัก�ร �ละบ�คล�กรท�งด�้นส�ขภ�พ

ส�ขภ�พประช�ชนของ�กนน�� �ละบ�คล�กรท�งด�้นส�ขภ�พ �ละบ�คล�กรท�งด�้นส�ขภ�พ��น�ขต อบรม �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ม�ก�ร

ส�ขภ�พประจ��หม�บ่�้น �ทศบ�ลต��บลย�หว�่� ปฏ�บตั�ง�นท��ด�ข ��น

13 �ครงก�รรณรงคป้์องกนั�รค�อดส์ �พ��อ�หป้ระช�ชน�ดต้ระหนกัถ�งพ�ษภยัของ จดัรณรงคว์�ธ�ก�รป้องกนั�รค�อดส์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ� ้ กล�ม่ผ�ต้�ด�ช��อ�ละประช�ชน กองส�ธ�รณส�ข

�รค�อดส�์�พ��อควบค�มก�ร�พร่ระบ�ดของ จดัอบรม�หค้ว�มร��้ก��ยวกบั�รค ต�ด�ช��อลดลง �ดม้�คว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ�ก��ยวกบั

�รค�อดส�์�ละด��ลผ�ต้�ด�ช��อ�อดส์ �อดส�์ท ���ผน่พบั��ผน่ปล�ว�ส��อว�ทย� ก�รป้องกนัรกัษ��รค�อดส์

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�
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14 �ครงก�รอ�ห�รสะอ�ดปลอดภยั �พ��อรณรงค�์หม้�ก�รบร��ภคอ�ห�รท�� ม�ก�รจดัก�จกรรมก�รบร��ภค�อ�ห�ร 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ��นวนผ��้ข�้ ประช�กร�ก�ดคว�มตะหนกัถ�ง กองส�ธ�รณส�ข

รสช�ดอร่อย ปลอดภยัจ�กส�รพ�ษ�ละส�รตกค�้ง ปลอดภยั��ละอบรม�หค้ว�มร��้ร��อง อบรมท���ดร้บั �ทษของอ�ห�ร�ป�นพ�ษ�ละหนั

�นอ�ห�ร�ละด��ลส�ขลกัษณะของร�้น อนัตร�ยของส�รปน�ป�� อน คว�มร� ้ ม�บร��ภคอ�ห�รท��ปลอดภยั

อ�ห�ร�ห�้ดม้�ตรฐ�น

15 �ครงก�รพระร�ชด��ร�ด�้น �พ��อส่ง�สร�มส�ขภ�พของประช�ชน�ห ้ อ�ดหน�นคณะกรรมก�รหม�บ่�้นต�ม 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม ประช�ชนม�ส�ขภ�พอน�มยัท��ด� กองส�ธ�รณส�ข

ส�ธ�รณส�ข สมบ�รณ์�ข�ง�รง�ปร�ศจ�ค�รคภยั �ครงก�รพระร�ชด��ร�ด�้นส�ธ�รณส�ข �ครงก�ร ส�ขภ�พร่�งก�รสมบ�รณ์ คณะกรรมก�ร

�ข�้จ�บ หม�บ่�้นละ�20,000 บ�ท�จ��นวน�� �ข�ง�รง หม�บ่�้น

จ��นวน��14  หม�บ่�้น

16 ��ครงก�รท�บ�นมั�บอรว์นั �พ��อส่ง�สร�มสนบัสน�นภ�ม�ค�ม้กนัท�งจ�ต �กนน���ย�วชน�ละครอบครวั��ละ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ��นวนผ� ้ �สร�มสร�้ง�กนน��ด�้นส�ขภ�พจ�ต กองส�ธ�รณส�ข

(To Be Number One) �ละป้องกนัย��สพต�ด�ก่�ย�วชน สม�ช�กท�บ�นมั�บอรว์นั��น�ขต �ข�้ร่วม ก�รออกก��ลงัก�ย�ห�่ง�กลจ�ก

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ก�จกรรม ย��สพต�ด

17 �ครงก�รพฒัน�ศ�นยส์ร�้ง�สร�ม �พ��อฟ�� นฟ�สมรรถภ�พผ�ป่้วยดว้ย�รค�ร��อรงั จดัก�จกรรมด��ล�ฟ�� นฟ�สมรรถภ�พ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ�ป่วย ผ�ส้�งอ�ย��ผ�ป่้วย�ร��อรงั�อมัพฤกษ์ กองส�ธ�รณส�ข

�ละฟ�� นฟ�สมรรถภ�พช�มชน อมัพฤกษ�์อมัพ�ต�คนพ�ก�ร��หม้�ขวญั ของผ�ส้�งอ�ย���ผ�ป่้วย�ร��อรงั�อมัพฤกษ์ ท���ดร้บั อมัพ�ต�คนพ�ก�ร��หม้�ขวญั

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ก��ลงั�จ�นก�รด��รงช�ว�ต อมัพ�ต�คนพ�ก�ร��น�ขตทต .ย�หว�่ ประ�ยชน์ ก��ลงั�จ�นก�รด��รงช�ว�ตท��ด�ข��น

18 �ครงก�รอ�ส�สมคัรอ�ห�ร�ละย�� �พ��อสร�้ง�คร�อข�่ย�ย�วชน�นก�ร�ฝ้�ระวงั จดัฝ�กอบรม�ละสร�้ง�คร�อข�่ย 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวน�ย�วชน �ย�วชนม�คว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ��ละ กองส�ธ�รณส�ข

(อย.นอ้ย) คว�มปลอดภยัจ�กอ�ห�ร�ละย� �ย�วชน�น�รง�ร�ยน�ขตต��บลย�หว�่ ท���ข�้ร่วม ส�ม�รถ�ฝ้�ระวงัคว�มปลอดภยั

ฝ�กอบรม จ�กอ�ห�ร�ละย��ด ้

19 �ครงก�รจดัท ���ทศบญัญตั�ต ��บล �พ��อจดัท���ทศบญัญตั�ต��บล��ละน��ม� จดัท���ทศบญัญตั�ต��บลย�หว�่�ก��ยวกบั 10,000 10,000 10,000 จ��นวน ก�จก�รท���ป�นอนัตร�ยต่อ กองส�ธ�รณส�ข

ต�มพระรร�ชบญัญตั�ส�ธ�รณส�ข บงัคบั�ช�้น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ พรบ.ส�ธ�รณส�ข�ละพรบ.ท���ก��ยวขอ้ง �ทศบญัญตั�ท�� ส�ขภ�พ�ดร้บัก�รควบค�มด��ล ส��นกัปลดั

ออกบงัคบั�ช ้

20 �ครงก�รปฐมพย�บ�ล�บ��องตน้�ละ �พ��อฝ�กอบรม�กนน���นก�รปฐม จดัฝ�กอบรมคว�มร��้นก�ร 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั �กนน��ม�คว�มร��้นก�ร กองส�ธ�รณส�ข

ก�รช่วยฟ�� นค�นช�พพ��นฐ�น พย�บ�ล�บ��องตน้�ละก�รช่วยฟ�� นค�น ปฐมพย�บ�ล�บ��องตน้�ละก�รช่วย ก�รฝ�กอบรม ปฐมพย�บ�ล�บ��องตน้�ละ

ช�พพ��นฐ�น��หม้�คว�มร��้ละพรอ้ม�น ฟ�� นค�นช�พพ��นฐ�น��หก้บั�กนน�� ก�รช่วยฟ�� นค�นช�พพ��นฐ�น

ปฏ�บตั�ง�น�ด ้ จ��นวน�50 คน �ละส�ม�รถน���ป�ช�้น

ช�ว�ตประจ��วนั�ด ้

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั

118



119



120



121



ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รจดัก�รส��งปฏ�ก�ล�ละ �พ��อ�ก�้ขปญัห��ละบร�ห�รก�รจดัก�ร ด���น�นก�รจดั�ก�บขยะ�ละด���น�นก�ร 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ��นวนขยะ ก�รบร�ห�รก�รจดั�ก�บขยะ�น กองส�ธ�รณส�ข

ม�ลฝอย�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ก��ยวกบัก�รจดั�ก�บ�ละก�รก��จดัขยะ รณรงคส์่ง�สร�ม�ละ�หค้ว�มร��้ก��ยวกบั� ท��ลดลง ทต.ย�หว�่��ป�น�ปอย่�งม�

ม�ลฝอย�ส��งปฏ�ก�ลต่�ง���น�ขต�ทศบ�ล ก�รคดั�ยกขยะ��ละก��จดัขยะ�น�ขต� ประส�ทธ�ภ�พ��ละส�ม�รถ

ต��บลย�หว�่ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ลดปร�ม�ณขยะ�ส��งปฏ�ก�ล

ม�ลฝอยต่�ง����น�ขต

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่��ด ้

2 �ครงก�รป้องกนั�ละ�ก�้ขปญัห� �พ��อ�ก�้ขปญัห��ร��องมลพ�ษของหมอก รณรงคส์ร�้งจ�ตส��น�ก�นก�รลดก�ร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนปญัห� ส�ม�รถลดปญัห�ก�ร�ผ�ขยะ กองส�ธ�รณส�ข

หมอกควนั�ละ�ฟป่� ควนั�ลดปญัห�หมอกควนัพ�ษ�ละ�ฟป่� �ผ�ขยะ�ละ�ฟป่� หมอกควนั�ละ �ละก�ร�ผ�ป่��นพ��นท���ด ้

สร�้งจ�ตส��น�ก�นก�ร�ก�้ขปญัห�มลพ�ษ ส่ง�สร�มก�รท��ป�๋ยอ�นทร�ย�์ทนก�ร�ผ� �ฟฟป่�ท��ลดลง ประช�ชนตระหนกั�นอนัตร�ย

ด�้นหมอกควนัต่�ง�� ขยะม�ลฝอย�น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ของปญั�หมอกควนัย��งข��น

3 �ครงก�รบร�ห�รจดัก�รขยะ �พ��อส่ง�สร�มก�รจดั�ก�บขยะ�ละน��ม��ช ้ จดัอบรม�หค้ว�มร��้ก��ยวกบัก�รก��จดัขยะ 140,000 200,000 500,000 500,000 500,000 จ��นวน ประช�ชนม�อ�ช�พ�ละร�ย�ด ้ กองส�ธ�รณส�ข

�นหม�บ่�้น �หม่(ขยะร��ซ�ค�ล) สร�้งอ�ช�พ�ละร�ย�ด ้ ก�รคดั�ยกขยะ�ละก�รจดั�ก�บขยะร��ซ�ค�ล� ขยะท��ลดลง รกัษ�คว�มสะอ�ด�ละหม�บ่�้น ส��นกัปลดั

�ละ�หค้ว�มร��้ก��ยวกบัก�รก��จดัขยะ �ละสร�้งจ�ตส��น�ก�นก�รรกัษ�คว�มสะอ�ด

4 �ครงก�รรณรงคก์�ร�ช�้ฟฟ้� �พ��อ�หค้ว�มร��้ก��ยวกบัพลงัง�น��ละว�ธ� จดัอบรมก�รประหยดั�ฟฟ้��น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนผ��้ข�้ ผ��้ข�้รบัก�รอบรมม�คว�มร� ้ กองส�ธ�รณส�ข

�นส��นกัง�น ก�รลดก�ร�ชพ้ลงัง�น�ฟฟ้� ส��นกัง�น�หก้บัผ�บ้ร�ห�ร�สม�ช�ก รบัก�รอบรม คว�ม�ข�้�จ�นก�ร�ชพ้ลงัง�น ส��นกัปลดั

พนกัง�น�ล�กจ�้งของ�ทศบ�ล อย่�งประหยดั�ด ้

5 �ครงก�รค�ม้บ�้นร่วม�จ��ส่�จ �พ��อพฒัน�พ��นท��ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ส��รวจพ��นท��พรอ้มอบรม/ประช�ม��ห ้ 90,000 90,000 180,000 180,000 180,000 จ��นวนหม�บ่�้น พ��นท���ทต.ย�หว�่�ม�คว�มสะอ�ด กองส�ธ�รณส�ข

ส��ง�วดลอ้มท��ด��พ�ช�ว�ม�ส�ข �หพ้ฒัน��ป�นช�มชนน่�อย�่�ม�ก�รจดัก�ร คว�มร�ด้�้นก�รจดัก�รส��ง�วดลอ้ม�ละ ท��ส�ม�รถ�ป�น ประช�ชนม�ส�ขภ�วะท��ด��ปลอด

ตน�องด�้นส��ง�วดลอ้ม�ก�รจดัก�รขยะ ก�รบร�ห�รจดัก�รขยะท�กหม�บ่�้น ช�มชนน่�อย�่ ขยะ��ละ�ป�นช�มชนน่�อย�่ย��งข��น

�บบ�ผ.02
ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)
�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���3 สร�้งคว�ม�ป� นฐ�นทรพัย�กรธรรมช�ต��ส��ง�วดลอ้ม��ละพลงัง�นสะอ�ด

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���3 ย�ทธศ�สตรก์�รบร�ห�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ต��ละส��ง�วดลอ้ม�

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���6. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นทรพัย�กรธรรมช�ต��ละส��ง�วดลอ้ม

     6.1 �ผนง�น�คหะ�ละช�มชน

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

6 �ครงก�รอบรมคณะกรรมก�ร �พ��อ�หค้ณะกรรมก�รประป�หม�บ่�้นม� จดัอบรมคณะกรรมก�รบร�ห�รก�จก�ร 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 จ��นวน คณะกรรมก�รบร�ห�รก�จก�ร กองช่�ง

บร�ห�รก�จก�รประป�หม�บ่�้น คว�มร��้นก�รบร�ห�รจดัก�รระบบประป� ประป�หม�บ่�้น��จ��นวน�14  หม�บ่�้น ผ��้ข�้รบัก�ร ประป�หม�บ่�้นม�คว�มร��้นก�ร กองส�ธ�รณส�ข

หม�บ่�้น�ละม�น���สะอ�ดต�มม�ตรฐ�น อบรม บร�ห�รจดัก�รก�จก�รประป��ด ้

7 �ครงก�รหม�บ่�้น/ช�มชนน่�อย�่ �พ��อรณรงค�์ละพฒัน��หท้�กหม�บ่�้นม� จดัรณรงคก์�รรกัษ�คว�มสะอ�ด�ละ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนหม�บ่�้น ประช�ชนม�จ�ตส��น�ก�นก�ร กองส�ธ�รณส�ข

ส��ง�วดลอ้มน่�มอง คว�มสะอ�ด�ป�นระ�บ�ยบ�ร�ยบรอ้ย��ละ พฒัน�ภ�ม�ทศันข์องหม�บ่�้นม�คว�ม ท��ม�ก�รพฒัน� รกัษ�คว�มสะอ�ดม�ส��ง�วดลอ้ม

�ป�นหม�บ่�้นปลอดล�กน���ย�งล�ย สะอ�ด��ละปลอดล�กน���ย�งล�ย �ละสะอ�ดข��น ท��ด���มม่�ล�กน���ย�งล�ย

8 �ครงก�รส่ง�สร�มพฒัน�ศกัยภ�พ �พ��อพฒัน�ศกัยภ�พของคณะกรรมก�ร จดัอบรมพฒัน�ศกัยภ�พ�หก้บัคณะกรรม 145,000 145,000 145,000 จ��นวนคณะกรรม คณะกรรมก�รค�ม้บ�้นม�คว�มร� ้ ส ��นกัปลดั

คณะกรรมก�รค�ม้บ�้น ค�ม้บ�้น�นก�รจดัก�รส��ง�วดลอ้ม�ละ ก�รค�ม้บ�้นพรอ้มศ�กษ�ด�ง�น� ก�รท���ข�้รบัก�ร �ละ�ข�้�จ�นก�รบร�ห�รจดัก�ร

ส��งปฏ�ก�ล�ละม�ลฝอย�นหม�บ่�้น จ��นวน�45 คน อบรม �ก��ยวส��ง�วดลอ้ม�ละขยะม�กข��น

9 �ครงก�รส่ง�สร�มก�ร�ชก้�๊ซ �พ��อส่ง�สร�มก�ร�ชพ้ลงัง�น�นทอ้งถ��น จดัอบรม�หก้บัครวั�ร�อนกล�ม่�ป้�หม�ย 20,000 20,000 จ��นวนผ��้ข�้ ลดปร�ม�ณก�ร�ชก้�๊ซห�งตม้ กองส�ธ�รณส�ข

ช�วภ�พ�นองคก์ร�ละครวั�ร�อน ลดก�ร�ชก้�๊ซห�งตม้ จ��นวน��14  หม�บ่�้น รบัก�รอบรม ลดร�ยจ่�ย�นครวั�ร�อน�ด ้ ส ��นกัปลดั

10 �ครงก�รอบรม�หค้ว�มร�ด้�้น �พ��อส่ง�สร�มก�ร�ชพ้ลงัง�น�นทอ้งถ��น จดัอบรม�หก้บัครวั�ร�อนกล�ม่�ป้�หม�ย 20,000 20,000 จ��นวนผ��้ข�้ ประช�ชนม�คว�มร��้นก�ร�ช ้ กองส�ธ�รณส�ข

ก�ร�ชพ้ลงัง�นทด�ทน ลดก�รพ��งพ�พลงัง�นจ�กนอกประ�ทศ จ��นวน��14  หม�บ่�้น รบัก�รอบรม �ทค�น�ลย���ละร�จ้กัก�ร�ช ้ ส ��นกัปลดั

�ละ�หค้ว�มร��้คว�ม�ข�้�จด�้น�ทค�น พลงัง�นทด�ทน�ด ้

�ลย�ก�ร�ชพ้ลงัง�นทด�ทน

11 �ครงก�รบร�ห�รจดัก�รขยะอนัตร�ย �พ��อด���น�นก�รจดั�ก�บขยะท���ป�น จดั�ก�บขยะท���ป�นอนัตร�ย�น�ขตพ��นท�� 50,000 50,000 จ��นวนขยะ ส�ม�รถก��จดัขยะท���ป�น อบต.สนักล�ง

อนัตร�ย�น�ขตพ��นท���ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�จ��นวน�14 หม�บ่�้น อนัตร�ยลดลง อนัตร�ย�หล้ดลงจ�กพ��นท��

�หล้ลดลง�ด ้ ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ด ้

12 �ครงก�รรณรงคส์่ง�สร�มก�ร �พ��อสร�้งจ�ตส��น�กของประช�ชน�นก�รม� จดัซ��อถงัน����11 �กลลอน�จ��นวน�1,128 �บ 137,360     137,360      137,360     137,360      จ��นวนหม�บ่�้น ปร�ม�ณขยะอ�นทร�ยห์ร�อขยะ กองส�ธ�รณส�ข

จดัก�รขยะอ�นทร�ยห์ร�อขยะ�ป�ยก ส่วนร่วม�นก�รคดั�ยกขยะต ั�ง�ต่ตน้ท�ง ส��หรบับรรจ�ขยะอ�นทร�ยห์ร�อขยะ�ป�ยก องคก์รท���ข�้ร่วม �ป�ยกลดลง

�ละลดปร�ม�ณขยะ�น�ขต�ทศบ�ล �หก้บัหม�บ่�้น��รง�ร�ยน�ศ�สนสถ�น�ละ �ครงก�ร

ส��นกัง�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�

รวมจ��นวน��35  �หง่

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รปรบัปร�งพฒัน� �พ��อ�หท้ศัน�ยภ�พ�ดยรอบของ ปรบัปร�งภ�ม�ทศันร์อบหนองสะ�ร�ยม� 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 �ดจ้��นวน�หลง่ ทศัน�ยภ�พบร��วณรอบหนอง ส��นกัปลดั

หนองสะ�ร�ยม�ห�้ป�น�หลง่ หนองสะ�ร�ยม�ม�คว�มร่มร��น�สวยง�ม� �ดยจดัซ��อม�้นั �ง��ตะ๊สน�ม�ตน้�มพ้นัธ��์ม�้ ทอ่ง�ท��ยว�พ��ม สะ�ร�ยม�ม�คว�มร่มร��นสวยง�ม

ทอ่ง�ท��ยว �ป�นสถ�นท��ทอ่ง�ท��ยว�พกัผอ่นหย่อน�จ จดัสวนหย่อม�ล�นออกก��ลงัก�ย ข��น�1 �ห่ง ส�ม�รถ�ป�นสถ�นท��ทอ่ง�ท��ยว

ส��หรบันกัทอ่ง�ท��ยว�ละประช�ชนท ั �ว�ป ล�นพกัผอ่น�ท�ง�ด�นว��ง� �ละพกัผอ่นหย่อน�จ�ละ

ก่อสร�้งประต��ละซ�ม้�ท�ง�ข�้� - ออก ออกก��ลงัก�ย�ด ้

2 �ครงก�รสนบัสน�นจดัง�น �พ��อสนบัสน�น�หอ้ ���ภอสนัป่�ตองด���น�น จดัส่งขบวนรถบ�ปผ�ช�ด�ข�้ร่วม 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 �ดป้ระช�สมัพนัธ์ ส่ง�สร�มก�รทอ่ง�ท��ยว อ���ภอ

มหกรรม�มด้อก�มป้ระดบั ง�น�ก��ยวก�รจดัส่งรถขบวนบ�ปผ�ช�ด ประกวด�ขง่ขนั�นง�น�มด้อก ก�รท่อง�ท��ยว �ละ�ป�นก�รประช�สมัพนัธ์ สนัป่�ตอง

จงัหวดั�ช�ยง�หม่ �ข�้ร่วมง�น�มด้อก�มป้ระดบั�ช�ยง�หม่ �มป้ระดบัจงัหวดั�ช�ยง�หม่ 1 ป�/ครั�ง อ���ภอสนัป่�ตอง

3 �ครงก�รส่ง�สร�มสนบัสน�น �พ��อประช�สมัพนัธ�์หลง่ทอ่ง�ท��ยว�ละ จดัง�น�สดง�ละจ��หน่�ยส�นค�้ 20,000 20,000 20,000 จ��นวน �ดป้ระช�สมัพนัธ�์ละ�ด ้ ส ��นกัปลดั

ผล�ตภณัฑช์�มชน�ละก�ร �สดง�ละจ��หน่�ยส�นค�้ผล�ตภณัฑ์ ผล�ตภณัฑข์องด�ของต��บลย�หว�่ นกัทอ่ง�ท��ยว �สดงผล�ตภณัฑข์องด�ต��บล

ทอ่ง�ท��ยว ของช�มชน�นต��บลย�หว�่ �ละส�นค�้�ด ้ ย�หว�่�หป้ระช�ชน�ละ

จ��หน่�ย�พ��มข��น นกัท่อง�ท��ยว�ดร้�จ้กั

4 �ครงก�รจดัสร�้งพ�พ�ธภณัฑ์ �พ��อส่ง�สร�มก�รทอ่ง�ท��ยว�นพ��นท�� จดัสร�้งพ�พ�ธภณัฑบ์วัหล�กส�� 500,000 จ��นวน นกัท่อง�ท��ยวส�ม�รถ�ข�้ม� กองช่�ง

บวัหล�กส� หนองสะ�ร�ยน�ละ�หม้�พ�พ�ธภณัฑข์อง �นบร��วณหนองสะ�ร�ยม�จ��นวน�1 �หง่ พ�พ�ธภณัฑ์ ทอ่ง�ท��ยวด�พ�พ�ธภณัฑข์อง ส��นกัปลดั

ดอกบวั��หน้กัทอ่ง�ท��ยว�ดด้��ด ้ บวัหล�กส� ดอกบวั�นหนองสะ�ร�ยม�พ��มข��น

�บบ�ผ.02

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���3 สร�้งคว�ม�ป� นฐ�นทรพัย�กรธรรมช�ต��ส��ง�วดลอ้ม��ละพลงัง�นสะอ�ด

ข. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���2 ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน��ศรษฐก�จต�ม�นวท�งปรชัญ��ศรษฐก�จพอ�พ�ยง

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���6. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นทรพัย�กรธรรมช�ต��ละส��ง�วดลอ้ม

     6.2 �ผนง�นศ�สน��วฒันธรรม�ละนนัทน�ก�ร

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

1 �ครงก�รปกป้องสถ�บนัส��คญั �พ��อปกป้องสถ�บนัส��คญัของช�ต���ละ จดัก�จกรรม�นก�รปกป้องสถ�บนัส��คญั 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชนม�คว�มส�มคัค��ละ�ด ้ ส��นกัปลดั

ของช�ต� สร�้งคว�มส�มคัค��หก้บัประช�ชน ของช�ต��ดย�ฉพ�ะสถ�บนักษตัร�ย�์�ห ้ ท���ข�้ร่วม ร่วมปกป้องสถ�บนัส��คญัของช�ต�

ประช�ชนม�คว�มส�มคัค�ท�กหม��่หล�่ ก�จกรรม �หอ้ย�่ค�่กบัประ�ทศ�ทยตลอด�ป

2 �ครงก�รส่ง�สร�ม�ละสนบัสน�น �พ��อออกจดัก�จกรรม�ทศบ�ลพบประช�ชน จดัก�จกรรม�ทศบ�ลสมัพนัธอ์อก�ห ้ 40,000 50,000 70,000 70,000 70,000 จ��นวนประช�ชน ประช�ชน�ดร้บัทร�บขอ้ม�ลข�่ว ส��นกัปลดั

ก�รสร�้งคว�มปรองดอง�ละ ประช�สมัพนัธข์อ้ม�ลข�่วส�ร��ละ�ห ้ บร�ก�ร�ละ�ผย�พร่ข�่วส�ร�หป้ระช�ชน ท���ข�้ร่วม ส�ร��ละ�ดร้บับร�ก�รต่�ง��

สม�นฉนัทข์องคน�นช�ต� บร�ก�รต่�ง���ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ท�กหม�บ่�้น ก�จกรรม ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�พ��มข��น�

3 �ครงก�รจดัง�นวนัทอ้งถ��น�ทย �พ��อจดัก�จกรรมวนัทอ้งถ��น�ทย�ละร��ล�ก จดัก�จกรรม�น�ทรรศก�ร�ละ�ผย�พร่ 10,000 50,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนประช�ชน �ด�้ผย�พร่ประช�สมัพนัธก์�ร ส��นกัปลดั

ถ�งพระมห�กรณ�ธ�ค�ณของพระบ�ทสม�ด�จ ประช�สมัพนัธง์�นของ�ทต .ย�หว�่ ท���ข�้ร่วม ด���น�นง�นของทต.ย�หว�่��ห ้

พระจ�ลจอม�กล�้�จ�้อย�่หวัมห�ร�ช ก�จกรรม ประช�ชน�ดท้ร�บ

4 �ครงก�รอบรมสมัน��ละทศัน �พ��อฝ�กอบรม��ละศ�กษ�ด�ง�นส��หรบั จดัฝ�กอบรมสมัมน��ละศ�กษ�ด�ง�น 250,000 250,000 240,000 240,000 240,000 จ��นวน คณะผ�บ้ร�ห�ร�สท.พนกัง�น ส��นกัปลดั

ศ�กษ�ด�ง�น�พ��อ�พ��มศกัยภ�พ รองรบัก�รพฒัน�ด�้นต่�ง��พ��อน��ม� ต�มสถ�นท��ต่�ง��ของ�คณะผ�บ้ร�ห�ร� ผ��้ข�้ร่วม ล�กจ�้ง�พนกัง�นจ�้ง��ละหน่วย

คณะผ�บ้ร�ห�ร�สม�ช�กสภ�� บร�ห�รจดัก�ร�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ สท. พนกัง�น�ล�กจ�้ง�พนกัง�นจ�้ง�  ก�รอบรม ง�นท���ก��ยวขอ้งส�ม�รถน��คว�มร� ้

พนกัง�น�ล�กจ�้ง�พนกัง�นจ�้ง ผ�น้ ��ช�มชน�ละ�หน่วยง�นท���ก��ยวขอ้ง ท���ดม้�พฒัน��น�ทต.ย�หว�่��ด ้

5 �ครงก�รอบรมสมัมน�พฒัน� �พ��อพฒัน�องคค์ว�มร��้หก้บับ�คล�กร ฝ�กอบรมพฒัน�ศกัยภ�พก�รท��ง�น� 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 จ��นวนพนกัง�น พนกัง�น�ล�กจ�้ง�พนกัง�นจ�้ง ส��นกัปลดั

องคค์ว�มร��้หก้บับ�คล�กรของ�ทศบ�ล ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่��นด�้นว�ช�ก�ร ค�ณธรรม�จร�ยธรรม�คว�มส�มคัค�� ท���ข�้ร่วม ม�คว�มร��้ม�ค�ณธรรมจร�ยธรรม
ต��บลย�หว�่ �ละค�ณธรรมจร�ยธรรม ปกป้องสถ�บนั�หก้บับ�คล�กรท�กฝ่�ย ฝ�กอบรม ก�รปฏ�บตั�ง�นม�ประส�ทธ�ภ�พ�

6 �ครงก�รพฒัน�ก�ร�หบ้ร�ก�รประช�ชน �พ��ออ��นวยคว�มสะดวก�หก้บัประช�ชน จดัก�จกรรมรบัช��ระภ�ษ�นอกสถ�นท�� 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ��นวนร�ย�ด ้ ประช�ชน�ดร้บัคว�มสะดวก�น กองคลงั

�บบ�ช�งร�ก �นก�รต�ดต่อช��ระภ�ษ���พ��อลดจ��นวนภ�ษ� ก�จกรรมภ�ษ�ออน�ลน�์�ก�จกรรมภ�ษ� ภ�ษ��พ��มข��น ก�รช��ระภ�ษ��พ��มข��น��ก�บภ�ษ�

ค�้งช��ระ��ละ�พ��มประส�ทธ�ภ�พก�รช��ระภ�ษ� อ�่น�จ�ก�จกรรมบร�ก�ร�มพ่กั�ท��ยง ภ�ษ�ค�้งลดลง �ด�้พ��มข��น�ภ�ษ�คงค�้งลดลง

�บบ�ผ.02
ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)
�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���5  ก�รสร�้งประส�ทธ�ภ�พ�คว�ม�ปรง่�ส��ป� นประช�ธ�ป�ตย��ละคว�ม�ป� นธรรม�นก�ร�หบ้ร�ก�ร
ข.  ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���7  ย�ทธศ�สตรก์�รบร�ห�รจดัก�รบ�้น�ม�องท��ด�
ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���7. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นก�ร�ม�องก�รบร�ห�รจดัก�รท��ด�

     7.1 �ผนง�นบร�ห�รทั �ว�ป

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

7 �ครงก�รประช�คมหม�บ่�้น� �พ��อจดัประช�มประช�คมหม�บ่�้น��นก�ร จดัประช�มประช�คมหม�บ่�้น /ต��บล� 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 �ด�้ผนพฒัน� ประช�คมม�คว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ�น ส��นกัปลดั

�พ��อจดัท���ผนพฒัน�ทอ้งถ��น� จดัท���ผนพฒัน�หม�บ่�้น�ละ�ผนพฒัน� พรอ้มท ั�งจดัท���ผนพฒัน�ทอ้งถ��น��ละ ท��ประช�ชน ก�รท���ผนพฒัน�ม�กข��น�ละ�ด ้

�ละ�ผนพฒัน�หม�บ่�้น ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ผนพฒัน�หม�บ่�้น ม�ส่วนร่วม �ผนพฒัน�ท��ม�ค�ณภ�พม�กข��น

8 �ครงก�รจดัท ���ผนพฒัน� �พ��อจดัท ���ผนพฒัน�ทอ้งถ��น��ห�้ป�น จดัท��/ทบทวน�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�ของ 10,000 12,000 15,000 15,000 15,000 �ผนพฒัน�ทอ้งถ��น �ด�้ผนพฒัน�ทอ้งถ��นทอ้งถ��นของ ส��นกัปลดั

ทอ้งถ��น� �ปต�มระ�บ�ยบกระทรวงมห�ด�ทย�ว�่ดว้ย �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�(พ.ศ.2561 - 2565) �ลว้�สร�จต�ม �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ต�มระ�บ�ยบ

ก�รจดัท ���ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�พ .ศ. 2559 ระ�บ�ยบ กระทรวงมห�ด�ทย

9 �ครงก�รฝ�กอบรมก�รจดัท�� �พ��อสร�้งคว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ�หป้ระช�คม จดัฝ�กอบรมรก�รท���ผนพฒัน�ทอ้งถ��น 12,000 12,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวน คณะกรรมก�ร�ผนพฒัน� ส��นกัปลดั

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�ละ�ผน ต��บลย�หว�่�คณะกรรมก�ร�ผนพฒัน�� �ละ�ผนพฒัน�หม�บ่�้น��หก้บัคณะกรรม กรรมก�รท�� คณะกรรมก�รหม�บ่�้น��ละ

พฒัน�หม�บ่�้น คณะกรรมก�รหม�บ่�้น��นก�รจดัท ���ผน ก�ร�ผนพฒัน��ประช�คมต��บลย�หว�่ �ข�้ฝ�กอบรม ประช�คมต��บล�ม�คว�มร��้ละ

พฒัน�ทอ้งถ��น คณะกรรมก�รหม�บ่�้น�จ��นวน�42 คน� �ข�้�จ�นก�รท���ผนม�กข��น

10 �ครงก�รจดัง�นวนั�ทศบ�ล �พ��อระล�กถ�งก�รจดัต ั�งทอ้งถ��น�นร�ป�บบ จดัก�จกรรมวนั�ทศบ�ล�นส��นกัง�น 10,000 50,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนผ��้ข�้ �ดร้ะล�กถ�งคว�มส��คญัของก�ร ส��นกัปลดั

�ทศบ�ล��ละ�ดป้ระช�สมัพนัธก์�ร �ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ร่วมก�จกรรม ก่อต ั�ง�ทศบ�ล��ดป้ระช�สมัพนัธ์

ด���น�นง�นของ�ทศบ�ล�หป้ระช�ชน ก�รด���น�นง�นของ�ทศบ�ล��ละ

�ดท้ร�บ��ละ�สร�มสร�้งคว�มส�มคัค� �สร�มสร�้งคว�มส�มคัค��นคณะ

11 �ครงก�รส่ง�สร�ม�ละพฒัน� �พ��อส่ง�สร�ม�ละพฒัน�ศกัยภ�พของ สนบัสน�นก�ร�ข�้รบัก�รฝ�กอบรม�ก่�� 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ��นวนผ� ้ บ�คล�กร�นหน่วยง�น�ทศบ�ล ส��นกัปลดั

ศกัยภ�พของบ�คล�กร�น บ�คล�กร�นหน่วยง�นของ�ทศบ�ลต��บล ผ�บ้ร�ห�ร�สม�ช�กสภ��ทศบ�ล�พนกัง�น� �ข�้อบรม ต��บลย�หว�่�ม�ศกัยภ�พ�คว�มร� ้

หน่วยง�น ย�หว�่��นด�้นก�ร�ข�้รบัก�รฝ�กอบรม ล�กจ�้ง�หลกัส�ตรท���ก��ยวขอ้ง คว�มส�ม�รถ��นก�รน��ม��ช ้

พฒัน�ศกัยภ�พต�มหลกัส�ตรท���ก��ยวขอ้ง �นก�รปฏ�บตั�ง�นม�กย��งข��น

12 �ครงก�รจดัง�นรฐัพ�ธ�วนัส��คญั �พ��อ�หก้�รจดัง�นรฐัพ�ธ��ป�น�ปดว้ย ก�รจดัง�นหร�อก�จกรรม�นง�นรฐัพ�ธ� 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ��นวนประช�ชน �พ��อ�ทอดพระ�ก�ยรต��ละร��ล�กถ�ง ส��นกัปลดั

�ละก�รจดัง�นก�จกรรมต่�ง�� คว�ม�ร�ยบรอ้ยสมพระ�ก�ยรต��พ��อ ท��ส ��คญัของช�ต���ช่น�วนัพอ่�หง่ช�ต� ท���ข�้ร่วม พระมห�กร�ณ�ธ�ค�ณของ

�หป้ระช�ชน�ดม้�ส่วนร่วม�ละร��ล�กถ�ง วนั�ม�่หง่ช�ต��วนัป�ยะมห�ร�ช ก�จกรรม พระมห�กษตัร�ย�์ละ

พระมห�กร�ณ�ธ�ค�ณของพระมห� วนั�ฉล�มพระชนมพรรษ� พระบรมวงศ�น�วงศ�์ของประ�ทศ

กษตัร�ย�์ละพระบรมวงศ�น�วงศ์ �ทย

13 �ครงก�ร�ก�้ขปญัห��ละ �พ��อช่วย�หล�อบรร�ท�คว�ม�ด�อดรอ้น �หก้�รช่วย�หล�อประช�ชนจ�กภยัภ�บตั� 250,000 250,000 500,000 500,000 500,000 จ��นวนครวั�ร�อน ประช�ชน�ดร้บัก�รช่วย�หล�อ ส��นกัปลดั

ช่วย�หล�อบรร�ท�คว�ม ของประช�ชนต��บลย�หว�่ �ช่น�อ�ทกภยั�ว�ตภยั�อคัค�ภยั ท���ดร้บัก�ร อย่�งท ั �วถ�งท�กหม�บ่�้น

�ด�อดรอ้นของประช�ชน �ละภยัส�ธ�รณะอ��น�� ช่วย�หล�อ

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
งบประม�ณ�

ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
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ตวัช�� วดั หน่วยง�น

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผ�ดชอบ

(ผลผล�ตของ�ครงก�ร) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)

14 �ครงก�รจดัซ��อวสัด�อ�ปกรณ์ �พ��อ�ช�้นง�นป้องกนั�ละบรร�ท� จดัซ��อวสัด�อ�ปกรณ์ท�งก�ร�พทย์,ย��� 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ��นวนอ�ปกรณ์ ศ�นย�์อปพร. �ละร.ร.อน�บ�ล ส��นกัปลดั

�คร��อง�ต่งก�ยอ�ปกรณ์ช่วย�หล�อ� ส�ธ�รณภยัของ�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �คร��อง�ต่งก�ย�อ�ปกรณ์ช่วย�หล�อ ท��จดัซ��อ ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร�ฝ้�ระวงัภยั�

�วชภณัฑย์�� �ละม��วชภณัฑย์��นศ�นยพ์ฒัน��ด�ก�ล�ก ของศ�นยอ์ปพร.�ละร.ร.อน�บ�ล บรร�ท�ส�ธ�รณภยั�ดด้�ย��งข��น

15 �ครงก�รฝ�กอบรม�พ��อ�พ��ม �พ��อ�หผ้��้ข�้รบัก�รอบรมคว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ �ข�้รบัก�รอบรมคว�มร�ค้ว�ม�ข�้�จ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนผ��้ข�้รบั ผ��้ข�้รบัก�รอบรม�ดร้บัคว�มร� ้ กองคลงั

ประส�ทธ�ภ�พก�รปฏ�บตั�ง�น �นพระร�ชบญัญตั�ก�รจดัซ��อจดัจ�้ง�ละ �นพระร�ชบญัญตั�ก�รจดัซ��อจดัจ�้ง�ละ ก�รฝ�กอบรม คว�ม�ข�้�จ�นพระร�ชบญัญตั�

ด�้นพสัด� ก�รบร�ห�รภ�ครฐั�พ .ศ. 2560 ก�รบร�ห�รภ�ครฐั�พ.ศ. 2560 จ��นวน�1 คน ก�รจดัซ��อจดัจ�้ง�ละก�รบร�ห�ร

. . ภ�ครฐั�พ.ศ. 2560

16 �ครงก�ร�พ��มประส�ทธ�ภ�พก�ร �พ��อกระต�น้�ละสร�้งคว�ม�ข�้�จ�ห�้ก่ ประช�ชนผ�ช้��ระภ�ษ��น�ขต�ทศบ�ล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ��นวนอตัร� ผ�ช้ ��ระภ�ษ�ม�คว�ม�ข�้�จ�นก�ร กองคลงั

จดั�ก�บภ�ษ� ประช�ชน�นก�รช��ระภ�ษ� ต��บลย�หว�่ ก�ร�ก�บภ�ษ� ช��ระภ�ษ��ละ�ก�บภ�ษ��ด�้พ��มข��น

ท���พ��มข��น

17 �ครงก�รพฒัน��ปร�กรม�ละ �พ��อปรบัปร�งระบบ�ผนท��ภ�ษ��หม้�คว�ม ปรบัปร�งระบบ�ผนท��ภ�ษ��หม้ �คว�ม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ��นวนอตัร� ก�รจดั�ก�บภ�ษ�ม�ประส�ทธ�ภ�พ กองคลงั

ปรบัปร�งขอ้ม�ล�ผนท��ภ�ษ��ละ พรอ้ม�ละม�ประส�ทธ�ภ�พ�นก�รจดั�ก�บ ทนัสมยั�ละพรอ้ม�นก�ร�ชส้ ��รวจ ก�ร�ก�บภ�ษ� �พ��มข��น��ทศบ�ลต��บลย�หว�่�ม�

ทะ�บ�ยนทรพัยส์�น ภ�ษ��พ��มข��น��ละ�ป�นขอ้ม�ล�ป�นปจัจ�บนั ขอ้ม�ลของผ��้ส�ยภ�ษ��น�ขต�ด ้ ท���พ��มข��น ร�ย�ดจ้�ก�รจดั�ก�บภ�ษ��พ��มข��น

18 �ครงก�รอบรมหลกัส�ตร�จ�้พนกัง�น �พ��อพฒัน�องคค์ว�มร��้หก้บัพนกัง�น�ทศบ�ล �จ�้พนกัง�นส�ธ�รณส�ขช�มชน� 20,000 �จ�้พนกัง�น �จ�้พนกัง�นส�ธ�รณส�ขช�มชน กองส�ธ�รณส�ข

ส�ธ�รณส�ขช�มชน �หส้�ม�รถปฏ�บตั�ง�นต�มต���หน่งหน�้ท���ด ้ จ��นวน�1 ต���หน่ง��ข�้รบัก�รอบรมกบั ส�ธ�รณส�ขช�มชน ส�ม�รถน��คว�มร�ม้��ช ้

อย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ อบรมกบัสถ�บนัพฒัน�บ�คล�กรของ ท��ผ�่นก�รอบรม �นก�รปฏ�บตั�ง�น�ดอ้ย่�งม�

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น ประส�ทธ�ภ�พม�กข��น

19 �ครงก�รสนบัสน�นก�รจดัง�น �พ��อสนบัสน�นก�รจดัก�รรฐัพ�ธ���ละ อ�ดหน�นจดัง�นรฐัพ�ธ�ต่�ง���น 27,000 27,000 10,000 10,000 10,000 จ��นวนประช�ชน พสกน�กร��ด�้สดงคว�มจงรกั อ���ภอ

รฐัพ�ธ�อ ���ภอสนัป่�ตอง ก�จกรรมของอ���ภอสนัป่�ตอง อ���ภอสนัป่�ตองพรอ้มประช�ชน ท���ข�้ร่วม ภกัด�ต่อสถ�บนัพระมห�กษตัร�ย์ สนัป่�ตอง

ท�กภ�คส่วน ก�จกรรม

20 �ครงก�รบร�ห�รจดัก�รศ�นยป์ฏ�บตั�ก�ร �พ��อ�ผย�พร่ขอ้ม�ลข�่วส�ร อ�ดหน�นศ�นยป์ฏ�บตั�ก�รร่วม�นก�รช่วย 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 จ��นวนคร ั�งท���ด ้ �ดข้อ้ม�ลของประช�ชน องคก์รปกครอง

ร่วม�นก�รช่วย�หล�อประช�ชนของ หลกั�กณฑ�์ละว�ธ�ก�ร�นก�รช่วย �หล�อประช�ชนขององคก์รปกครองส่วน ด���น�นก�รอ�ดหน�น ท��ตอ้งก�ร�ดร้บัคว�ม ส่วนทอ้งถ��น�น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น �หล�อประช�ชน��รวบรวมขอ้ม�ล ทอ้งถ��น�ห�้ก่��ทศบ�ลต��บลสนัป่�ตอง ช่วย�หล�อ อ ���ภอสนัป่�ตอง

ปญัห�คว�มตอ้งก�รของประช�ชน

�ละ�ป�นศ�นยป์ระช�สมัพนัธผ์ลก�ร

ด���น�นง�นก�รช่วย�หล�อประช�ชน

ของอ���ภอสนัป่�ตอง

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
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21 �ครงก�รส��รวจขอ้ม�ลท��ด�น�ละส��ง �พ��อรวบรวมขอ้ม�ลร�ยละ�อ�ยด�ก��ยวกบัท��ด�น จดัส��รวจขอ้ม�ลท��ด�น��รง�ร�อน�ป้�ย 200,000 �ดข้อ้ม�ลท��ด�น �ดข้อ้ม�ลท��ด�น��รง�ร�อนส��งก่อสร�้ง กองคลงั

ปล�กสร�้ง�น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �รง�ร�อนหร�อส��งปล�กสร�้ง�ละป้�ย�ส��หรบั ส��งปล�กสร�้ง��น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �รง�ร�อน ป้�ย�ท��ถ�กตอ้ง�ป�นปจัจ�บนัต�ม

�ตร�ยมส��รวจภ�ษ��น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ จ��นวน�14 หม�บ่�้น ส��งก่อสร�้ง ขอ้ม�ล�น�ผนท��ภ�ษ��ละทะ�บ�ยน

ป้�ยต่�ง�� ทรพัยส์�น

ท���ป�นปจัจ�บนั

21 �ครงก�รปรบัปร�งขอ้ม�ลท��ด�น �พ��อปรบัปร�งขอ้ม�ลท��ด�น�น�ขต�ทศบ�ล ปรบัปร�งขอ้ม�ลท��ด�น�น�ขต�ทศบ�ล 15,000 15,000 ขอ้ม�ลท��ด�น �ดข้อ้ม�ลท��ด�นท��ถ�กตอ้ง�ป�น กองคลงั

ประจ��ป��พ.ศ. 2561 - 2564 ต��บลย�หว�่��หม้�คว�ม�ป�นปจัจ�บนั�ละ ประจ��ป��พ.ศ. 2561 - 2564 ท���ดร้บัก�ร ปจัจ�บนัต�มขอ้ม�ล�น�ผนท��ภ�ษ�

ถ�กตอ้งระหว�่ง�ผนท��ภ�ษ��ละทรพัยส์�น ปรบัปร�ง �ละทะ�บ�ยนทรพัยส์�น

22 �ครงก�รจดัก�ร�ล�อกต ั�ง �พ��อจดัก�รก�ร�ล�อกตั�งคณะผ�บ้ร�ห�ร จดัก�ร�ล�อกต ั�งน�ยก�ทศมนตร��หร�อ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 300,000 ก�รจดัก�ร �ดจ้ดัก�ร�ล�อกต ั�ง�ละม�คณะ ส��นกัปลดั

หร�อสม�ช�กสภ��ทศบ�ล�กรณ��ทน สม�ช�กสภ��ทศบ�ล��นกรณ��ทน �ล�อกตั�ง ผ�บ้ร�ห�รพรอ้มสม�ช�กสภ�

ต���หน่งท��ว�่ง�ย�บสภ��หร�อกรณ��กกต . ต���หน่งท��ว�่ง�ย�บสภ��หร�อกรณ�กกต . �ลว้�สร�จ ท��ม�จ�กก�ร�ล�อกต ั�งของ

ส ั �ง�หม้�ก�ร�ล�อกต ั�ง�หม่ ส ั �ง�หม้�ก�ร�ล�อกตั�ง�หม่ ประช�ชน

23 �ครงก�รจดัก�จกรรมก�รยกย่อง�ละ �พ��อ�ป�นก�รยกย่อง�ละ�ผย�พร่�ก�ยรต�ค�ณ จดัก�จกรรมก�รยกย่อง�ละ�ผย�พร่ 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม �ดย้กย่อง�ละ�ผย�พร่�ก�ยรต�ค�ณ ส��นกัปลดั

�ผย�พร่�ก�ยรต�ค�ณ�"พอ่ตวัอย่�ง" พอ่ตวัอย่�ง��น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ก�ยรต�ค�ณพอ่ตวัอย่�ง�น�ขต�ทศบ�ล ก�จกรรม "พอ่ตวัอย่�ง" �น�ขต�ทศบ�ล

ต��บลย�หว�่�จ��นวน�1 ครั�ง �นวนัพอ่�หง่ช�ต� ต ��บลย�หว�่

24 �ครงก�รจดัก�จกรรมก�รยกย่อง�ละ �พ��อ�ป�นก�รยกย่อง�ละ�ผย�พร่�ก�ยรต�ค�ณ จดัก�จกรรมก�รยกย่อง�ละ�ผย�พร่ 20,000 20,000 20,000 จ��นวนผ��้ข�้ร่วม �ดย้กย่อง�ละ�ผย�พร่�ก�ยรต�ค�ณ ส��นกัปลดั

�ผย�พร่�ก�ยรต�ค�ณ�"�มด่��ด่น" �มด่��ด่น��น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ �ก�ยรต�ค��มด่��ด่น��น�ขต�ทศบ�ล ก�จกรรม "�มด่��ด่น" �น�ขต�ทศบ�ล

ต��บลย�หว�่�จ��นวน�1 ครั�ง �นวนั�ม�่หง่ช�ต� ต ��บลย�หว�่

25 �ครงก�รอบรมหลกัส�ตรน�ต�กร �พ��อพฒัน�องคค์ว�มร��้หก้บัพนกัง�น�ทศบ�ล น�ต�กร�จ��นวน��1 ต���หน่ง��ข�้รบัก�ร 48,000 จ��นวนน�ต�กร น�ต�กร�ส�ม�รถน��คว�มร�ม้��ช ้ ส��นกัปลดั

�หส้�ม�รถปฏ�บตั�ง�นต�มต���หน่งหน�้ท���ด ้ อบรมกบัสถ�บนัพฒัน�บ�คล�กรของ ท��ผ�่นก�รอบรม �นก�รปฏ�บตั�ง�น�ดอ้ย่�งม�

อย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น ประส�ทธ�ภ�พม�กข��น

26 �ครงก�รอบรมหลกัส�ตรนกัทรพัย�กร �พ��อพฒัน�องคค์ว�มร��้หก้บัพนกัง�น�ทศบ�ล นกัทรพัย�กรบ�คคล�จ��นวน��1 ต���หน่ง� 34,000 34,000 จ��นวนนกั นกัทรพัย�กรบ�คคลส�ม�รถน�� ส��นกัปลดั

บ�คคล �หส้�ม�รถปฏ�บตั�ง�นต�มต���หน่งหน�้ท���ด ้ �ข�้รบัก�รอบรมกบัสถ�บนัพฒัน�บ�คล�กร ทรพัย�กรบ�คคล คว�มร�ม้��ช�้นก�รปฏ�บตั�ง�น�ด ้

อย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น ท��ผ�่นก�รอบรม อย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พม�กข��น

27 �ครงก�รอบรมหลกัส�ตรนกัว�ช�ก�ร �พ��อพฒัน�องคค์ว�มร��้หก้บัพนกัง�น�ทศบ�ล นกัว�ช�ก�ร�กษตร�จ��นวน��1 ต���หน่ง� 34,000 จ��นวนนกั นกัว�ช�ก�ร�กษตรส�ม�รถน�� ส��นกัปลดั

�กษตร �หส้�ม�รถปฏ�บตั�ง�นต�มต���หน่งหน�้ท���ด ้ �ข�้รบัก�รอบรมกบัสถ�บนัพฒัน�บ�คล�กร ว�ช�ก�ร�กษตร คว�มร�ม้��ช�้นก�รปฏ�บตั�ง�น�ด ้

อย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น ท��ผ�่นก�รอบรม อย่�งม�ประส�ทธ�ภ�พม�กข��น
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1 �ครงก�รฝ�กอบรมพฒัน�ศกัยภ�พ �พ��อพฒัน�ศกัยภ�พ�ละ�พ��มประส�ทธ� จดัอบรม�ละทศันศ�กษ�ด�ง�นของ 136,610 140,000 214,650 214,650 214,650 จ��นวนผ��้ข�้รบั คณะกรรมก�รหม�บ่�้น�ก��นนั/ ส��นกัปลดั

คณะกรรมก�รหม�บ่�้น�กบัก�รม�� ภ�พ�นก�รท��ง�นของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รหม�บ่�้น�น�ขต�ทศบ�ล ก�รอบรม ผญบ./ชรบ.หม�บ่�้น�ม�ศกัยภ�พ

ส่วนร่วม�นก�รพฒัน�ทอ้งถ��น หม�บ่�้น�น�ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่��นก�ร ต��บลย�หว�่��จ��นวน�45 คน �นก�รปฏ�บตั�ง�นม�กย��งข��น

ส่ง�สร�มก�รม�ส่วนร่วม�นก�รพฒัน�ทอ้งถ��น

�บบ�ผ.02

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

�ทศบ�ลต��บลย�หว่���อ���ภอสนัป่�ตอง��จงัหวดั�ช�ยง�หม่

ก. ย�ทธศ�สตรจ์งัหวดัท���5  ก�รสร�้งประส�ทธ�ภ�พ�คว�ม�ปรง่�ส��ป� นประช�ธ�ป�ตย��ละคว�ม�ป� นธรรม�นก�ร�หบ้ร�ก�ร
ข.  ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�อปท. �น�ขตจงัหวดัท���7  ย�ทธศ�สตรก์�รบร�ห�รจดัก�รบ�้น�ม�องท��ด�

ค. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ของ�ทศบ�ลต��บลย�หว่��ย�ทธศ�สตรท์���7. ย�ทธศ�สตรก์�รพฒัน�ด�้นก�ร�ม�องก�รบร�ห�รจดัก�รท��ด�

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

     7.2 �ผนง�นสร�้งคว�ม�ขม้�ข�งของช�มชน
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