
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 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนบ�้นกล�ง�หม�ท่���2 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ช่วงท���1 กว�้ง�5 �มตร�ย�ว�160  �มตร ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

�ขต.ทต.ย�หว�่�ช��อมบ�้นกล�ง�หม�ท่���2 ช่วงท���2  กว�้ง�4 �มตร�ย�ว�1,110  �มตร ปลอดภยั กรมส่ง�สร�ม

�ขต�ทต.สนัป่�ตอง ช่วงท���3 กว�้ง�5 �มตร�ย�ว�167  �มตร

2 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 2,475,000 2,475,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนส�ย�ล�ยบล ���หม�อง สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ดว้ย�อสฟลัตค์อนกร�ต� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

หม�ท่ ���9 �ช��อมบ�้นมะจ���รง�หม�ท่���14  ขน�ดกว�้ง�5  �มตร�ย�ว�900 �มตร ปลอดภยั กรมส่ง�สร�ม

�ขต�ทศบ�ลต��บลสนัป่�ตอง หน��0.15 �มตร

3 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 2,475,000 2,475,000 2,931,200 2,931,200 2,931,200 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนบ�้นศ�ล� สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ดว้ย�อสฟลัตค์อนกร�ต� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

หม�ท่ ���11  �ขต�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ขน�ดกว�้ง�4  �มตร�ย�ว�2,290 �มตร ปลอดภยั กรมส่ง�สร�ม

�ช��อมบ�้นสนัป่�ตอง�ต�้- มะจ���รง� หน��0.15 �มตร

หม�ท่ ���14 �ขต�ทศบ�ลต��บลสนัป่�ตอง

4 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนส�ยหลกับ�้นรอ้ง�หม��่ 8 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ดว้ย�อสฟลัตค์อนกร�ต� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

ต��บลย�หว�่��ช��อม�ทศบ�ลต��บลสนัป่�ตอง ขน�ดกว�้ง�4  �มตร�ย�ว�1,500 �มตร ปลอดภยั กรมส่ง�สร�ม

�บบ�ผ.02/1

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��น�(พ.ศ.2561 - 2565)

ส��หรบั��ครงก�รท���ก�นศกัยภ�พขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น

�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�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�

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ
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5 ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อขย�ย�ขตถนน�นหม�บ่�้น��ละ ก่อสร�้งร�งระบ�ยน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 3,000,000 3,000,000 จ��นวนระยะท�งท�� ถนนม�คว�มกว�้ง�ละ กองช่�ง

ร�ปตวัย�พรอ้มร�วกนัตก�ล���หม�อง �พ��อป้องกนัน���ทว่ม�นหม�บ่�้น ร�ปตวัย�พรอ้มร�วกนัตกฝั �งถนน�ขน�ดกว�้ง ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�นก�รคมน�คม อบจ.�ช�ยง�หม่

ส�ธ�รณะบ�้นกล�ง�หม�ท่ ���2 1.50 x 1.50 �มตร�ย�ว�400 �มตร����� ก�รระบ�ยน����ดด้� หน่วยง�นอ��น���

6 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 1,841,000 1,841,000 1,841,000 1,841,000 1,841,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนส�ยหลกับ�้นศ�ล� สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ดว้ย�อสฟลัตค์อนกร�ต� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

ต��บลย�หว�่�หม�ท่���11  �ช��อม ขน�ดกว�้ง�4  �มตร�ย�ว�997 �มตร ปลอดภยั

บ�้นหนอง�ทน่�ต��บลบ�้นกล�ง

7 �จ�ะบอ่บ�ด�ล�หม�ท่���3 �พ��อ�หป้ระช�ชนม��หลง่น���ส ��หรบั �จ�ะบอ่บ�ด�ลขน�ด� �ม่นอ้ยกว�่6 น��ว 500,000 500,000 จ��นวนบอ่บ�ด�ล ประช�ชนม�น���ท��สะอ�ด อบจ.�ช�ยง�หม่

ก�รอ�ป�ภค�ละบร��ภค ล�ก�มน่อ้ยกว�่�100 �มตร ท��ข�ด�จ�ะ�ลว้�สร�จ ปลอดภยั��พ�ยงพอ�ต่อ

ก�รอ�ป�ภคบร��ภค

8 �จ�ะบอ่บ�ด�ล�หม�ท่���6 �พ��อ�หป้ระช�ชนม��หลง่น���ส ��หรบั �จ�ะบอ่บ�ด�ลขน�ด� �ม่นอ้ยกว�่6 น��ว 500,000 จ��นวนบอ่บ�ด�ล ประช�ชนม�น���ท��สะอ�ด อบจ.�ช�ยง�หม่

ก�รอ�ป�ภค�ละบร��ภค ล�ก�มน่อ้ยกว�่�100 �มตร ท��ข�ด�จ�ะ�ลว้�สร�จ ปลอดภยั��พ�ยงพอ�ต่อ

ก�รอ�ป�ภคบร��ภค

9 �จ�ะบอ่บ�ด�ล�หม�ท่���11 �พ��อ�หป้ระช�ชน/พระสงฆ/์ส�ม�ณร �จ�ะบอ่บ�ด�ลขน�ด� �ม่นอ้ยกว�่�6 น��ว 950,000 950,000 950,000 จ��นวนบอ่บ�ด�ล ประช�ชน/พระสงฆ์ อบจ.�ช�ยง�หม่

(วดัศร�ปนั�ง�น) ม��หลง่น����พ�ยงพอส��หรบัก�รอ�ป�ภค ล�ก�มน่อ้ยกว�่�300 �มตร ท��ข�ด�จ�ะ�ลว้�สร�จ ส�ม�ณร�ม�น� ��ท���พ�ยงพอ

�ละบร��ภค ต่อก�รอ�ป�ภคบร��ภค

10 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คมสญัจร�ปม� ถนนรอบหนองสะ�ร�ยม�หม�ท���9 ,11 �ละ 6,000,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนรอบหนองสะ�ร�ยม สะดวก�รวด�ร�ว�ปลอดภยั หม�ท่���15  ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

ขน�ดกว�้ง�6 �มตร�ย�ว�3.8 ก��ล�มตร ปลอดภยั กรมส่ง�สร�ม

11 ก่อสร�้งอ�ค�รอ�นกประสงค์ �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ล ก่อสร�้งอ�ค�รอ�นกประสงค�์ต�ม�บบ 7,900,000 จ��นวอ�ค�รท�� �รง�ร�ยนสนัป่�ตอง กรมส่ง�สร�ม

�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บล ต��บลย�หว�่�1 ม�อ�ค�รส��หรบัจดั ของกรมส่ง�สร�มก�รปกครองทอ้งถ��น ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ก�รปกครอง

ย�หว�่�1 ก�จกรรมต่�ง����ละจดัก�จกรรม จ��นวน��1  หลงั ม�อ�ค�รสถ�นท��ท��ม�คว�ม ทอ้งถ��น

ก�ร�ร�ยนก�รสอนท���พ�ยงพอต่อ พอ้ม�นก�รจดัก�จกรรม

�ด�กนกั�ร�ยน�ด ้ �ละจดัก�ร�ร�ยนก�รสอน

�ห�้ด�กนกั�ร�ยน�ด ้

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย ผลท��ค�ดว่�จะ�ดร้บั
งบประม�ณ�
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12 ก่อสร�้ง/ปรบัปร�งอ�ค�รศ�นยพ์ฒัน� �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ม�อ�ค�ร�ร�ยน ก่อสร�้งอ�ค�ร�หม�่จ��นวน�1 หลงั 1,000,000 จ��นวอ�ค�รท�� �รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย�ม�อ�ค�ร กองช่�ง

ค�ณภ�พช�ว�ต�ละส่ง�สร�มอ�ช�พผ�ส้�งอ�ย� ท��ม�คว�มพรอ้ม�นก�รจดัก�ร�ร�ยน ปรบัปร�งอ�ค�ร�ด�ม��ละจดัห�อ�ปกรณ์ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สถ�นท��ท��ม�คว�มพรอ้ม�น พม.

ก�รสอน ก�ร�ร�ยนก�รสอนของ�รง�ร�ยนผ�ส้�งอ�ย� ก�รจดัก�ร�ร�ยนก�รสอน กรมส่ง�สร�ม

13 ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���ส ��หรบั ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ 3,500,000 จ��นวนประป�ท�� ประช�ชนม�น���ส��หรบั กองช่�ง

�พ��อก�รอ�ป�ภคบร��ภค�หม�ท่ ���3 ก�รอ�ป�ภคบร��ภคอย่�ง�พ�ยงพอ หม�ท่���3 จ��นวน��1  �หง่ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ก�รอ�ป�ภคบร��ภค กรมส่ง�สร�มฯ

กรมทรพัยฯ์

14 ก่อสร�้งถนนคอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้นม�คว�ม ถนนบ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่���1 �ช��อม 1,989,900 1,989,900 1,989,900 1,989,900 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนบ�้นสนัป่�ตอง�หม�ท่ ���1 �ช��อม สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั บ�้นกล�งหม�ท่���2 ต��บลย�หว�่�ละต.สนักล�ง ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวกรวด�ร�วปลอดภยั� กรมส่ง�สร�ม

บ�้นกล�ง�หม�ท่���2 �ละต��บลสนักล�ง กว�้ง�4.00  �มตร��ย�ว�804  �มตร

15 ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���ส ��หรบั ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ��นวนประป�ท�� ประช�ชนม�น���ส��หรบั กองช่�ง

�พ��อก�รอ�ป�ภคบร��ภค�หม�ท่ ���7 ก�รอ�ป�ภคบร��ภคอย่�ง�พ�ยงพอ หม�ท่���7  จ��นวน��1  �หง่ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ก�รอ�ป�ภคบร��ภค อบจ.ชม.

กรมทรพัยฯ์

16 ก่อสร�้งอ�ค�ร�ร�ยน�รง�ร�ยน �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนสนัป่�ตอง�ทศบ�ล ก่อสร�้งอ�ค�ร�ร�ยน�ขน�ด��3  ชั�น� 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จ��นวอ�ค�รท�� �รง�ร�ยนสนัป่�ตอง กรมส่ง�สร�ม

สนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ต��บลย�หว�่�1 ม�อ�ค�ร�ร�ยนส��หรบั 12 หอ้ง�ร�ยน�ต�ม�บบของกรมส่ง�สร�ม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ก�รปกครอง

จดัก�จกรรมก�ร�ร�ยนก�รสอน�ห ้ ก�รปกครองทอ้งถ��น�จ��นวน��1  หลงั ม�อ�ค�ร�ร�ยนท��ม�คว�ม ทอ้งถ��น

�ด�กนกั�ร�ยนท���พ�ยงพอ�ด ้ พรอ้ม�นก�รจดัก�จกรรม

ก�ร�ร�ยนก�รสอน

�ห�้ด�กนกั�ร�ยน�ด ้

17 ก่อสร�้งสระว�่ยน����ของ�รง�ร�ยน �พ��อ�หน้กั�ร�ยน��ด�ก�ย�ชน��ดม้� ก่อสร�้งสระว�่ยน�����น�รง�ร�ยนสนัป่�ตอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จ��นวนสระว�่ยน��� นกั�ร�ยน��ด�ก�ย�วชน กองช่�ง

สนัป่�ตอง�ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 สระว�่ยน���ส��หรบัฝ�กว�่ยน�����ละ �ทศบ�ลต��บลย�หว�่�1 ท��ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ม�สถ�นท���นก�รฝ�กว�่ย

ส�ม�รถว�่ยน����ด�้ม�คว�มปลอดภยั ขน�ดกว�้ง�13 �มตร�ย�ว�25 �มตร น����ละส�ม�รถว�่ยน����ด ้

�นช�ว�ตจ�กก�รจมน��� จ ��นวน��1  �หง่

18 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�นหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 1,975,000 1,975,000 1,975,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนบ�้นศ�ล��หม�ท่���11 สะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ดว้ย�อสฟลัตค์อนกร�ต�ช่วงท���1 ขน�ดกว�้ง ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

ต��บลย�หว�่��ช��อมบ�้นตน้ผ��ง�หม�ท่ ���9 5  �มตร�ช่วงท���2 ขน�ดกว�้ง�4  �มตร� ปลอดภยั กรมส่ง�สร�ม

ต��บลย�หว�่�ขต�ทศบ�ลต��บลสนัป่�ตอง� ย�ว�1,265 �มตร�พรอ้มขย�ยป�กจร�จร

พ��นท��ด ���น�นก�รรวม�5,590.60 ต�ร�ง�มตร

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
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19 ก่อสร�้งอ�ค�ร�ร�ยน�รง�ร�ยนอน�บ�ล �พ��อ�ห�้รง�ร�ยนอน�บ�ล�ทศบ�ลต��บล ก่อสร�้งอ�ค�ร�ร�ยน�ด�ก�ล�ก�200 คน 4,500,000 4,500,000 จ��นวอ�ค�รท�� �รง�ร�ยนอน�บ�ลม�อ�ค�ร กรมส่ง�สร�ม

�ทศบ�ลต��บลย�หว�่ ย�หว�่�ม�อ�ค�รท��ม�คว�มพรอ้ม�นก�ร 8 หอ้ง�ร�ยน�ต�ม�บบ�ปลนของกรม ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ �ร�ยนท���พ�ยงพอ�ละม� ก�รปกครอง

จดัก�ร�ร�ยนสอน�ดอ้ย่�งม� ส่ง�สร�มก�รปกครองทอ้งถ��น คว�มพรอ้ม�นก�รจดั ทอ้งถ��น

ประส�ทธ�ภ�พย��งข��น จ��นวน�1 หลงั ก�ร�ร�ยนก�รสอน�ด ้

20 ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���ส ��หรบั ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ��นวนประป�ท�� ประช�ชนม�น���ส��หรบั กรมส่ง�สร�มฯ

�พ��อก�รอ�ป�ภคบร��ภค�บ�้นหนองป� �ง ก�รอ�ป�ภคบร��ภคอย่�ง�พ�ยงพอ บ�้หนองป� �ง�หม�ท่���6 จ��นวน��1  �หง่ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ก�รอ�ป�ภคบร��ภค กรมทรพัยฯ์

หม�ท่ ���6

21 ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���ส ��หรบั ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ��นวนประป�ท�� ประช�ชนม�น���ส��หรบั กรมส่ง�สร�มฯ

�พ��อก�รอ�ป�ภคบร��ภค�บ�้นดอนตนั ก�รอ�ป�ภคบร��ภคอย่�ง�พ�ยงพอ บ�้นดอนตนั��หม�ท่���12 จ��นวน��1  �หง่ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ก�รอ�ป�ภคบร��ภค กรมทรพัยฯ์

หม�ท่ ���12

22 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คม�ข�้ส�่�หลง่ทอ่ง�ท��ยว ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนท�ง�ข�้หนองสะ�ร�ยม ม�คว�มสะดวกรวด�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 กรมส่ง�สร�มฯ

23 ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วจร�จรถนน�บบ �พ��อก�รคมน�คมระหว�่งหม�บ่�้น ปรบัปร�งซอ่ม�ซมผ�วถนน�บบ�อ�วอร�์ลย์ 2,012,000 2,012,000 2,012,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

�อ�วอร�์ลย�์ถนนบ�้นรอ้ง�หม�ท่ ���8 ม�คว�มสะดวกรวด�ร�ว�ละปลอดภยั ดว้ย�อสฟลัตค์อนกร�ต� ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

�ช��อมบ�้นศ�ล��หม�ท่���11 ขน�ดกว�้ง�4  �มตร�ย�ว�1,006 �มตร ปลอดภยั กรมส่ง�สร�มฯ

24 ก่อสร�้งคลองส่งน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก �พ��อป้องกนัน���กดั�ซ�ะตล��งล ���หม�อง ก่อสร�้งคลองส่งน���คอนกร�ต�สร�ม�หล�ก 15,000,000 15,000,000 จ��นวนระยะท�งท�� ก�รระบ�ยน���ด�ข��น กองช่�ง

ล ���หม�องหลวง�บ�้นหนองหว�ย�หม�ท่��� 3 ป้องกนัน���ทว่ม��ละท���หก้�รระบ�ย ร�ปตวัย��ล ���หม�องหลวง ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ส�ม�รถป้องกนัน���ทว่ม�ด ้ อบจ.�ช�ยง�หม่

�ช��อมบ�้นกล�ง�หม�ท่���2 ต��บลย�หว�่�ละ น���ส��หรบัท ��ก�ร�กษตรม�คว�มรวด ระยะท�งย�ว�1,135 �มตร�กว�้ง�3 �มตร กรมส่ง�สร�มฯ

�ช��อมหม�ท่ ���11 ต��บลน���บอ่หลวง �ร�วข��น สถ�น�พฒัน�ท��ด�น

หม�ท่ ���1, 2, 3 ต��บลสนักล�ง จงัหวดั�ช�ยง�หม่

25 ปรบัปร�งผ�วจร�จร�บบ�อ�วอร�์ลย์ �พ��อก�รคมน�คมระหว�่งหม�บ่�้น / ปรบัปร�งผ�วจร�จร�บบ�อ�วอร�์ลย�์ดว้ย 750,000 จ��นวนระยะท�งท�� ประช�ชน�ด�นท�ง�ปม� กองช่�ง

ถนนส�ยหลกับ�้นอ��ม�ง�ม . 5 ต��บลย�หว�่ ต��บล�ม�คว�มสะดวกรวด�ร�ว�ละ �อสฟลัทต์�กคอนกร�ต� (�อ�วอร�์ลย )์ขน�ด ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ สะดวก�รวด�ร�ว���ละ อบจ.�ช�ยง�หม่

�ช��อมบ�้นหนองหว�ย�หม�ท่���11  ต��บล ปลอดภยั กว�้ง�4  �มตร�ย�ว�570 �มตร�หน��0.05 ม. ปลอดภยั กรมส่ง�สร�มฯ

น���บอ่หลวง พ��นท��ด ���น�นก�ร�มน่อ้ยกว�่�2,280  ตรม.

26 ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ �พ��อ�หป้ระช�ชนม�น���ส ��หรบั ก่อสร�้งประป�หม�บ่�้นขน�ด�หญ่ 3,500,000 3,500,000 จ��นวนประป�ท�� ประช�ชนม�น���ส��หรบั กรมส่ง�สร�มฯ

�พ��อก�รอ�ป�ภคบร��ภค�หม�ท่ ���11 ก�รอ�ป�ภคบร��ภคอย่�ง�พ�ยงพอ หม�ท่���11 จ��นวน��1  �หง่ ก่อสร�้ง�ลว้�สร�จ ก�รอ�ป�ภคบร��ภค กรมทรพัยฯ์

ท�� �ครงก�ร วตัถ�ประสงค ์ �ป้�หม�ย
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1 �ครงก�รปรบัปร�งภ�ม�ทศันอ์่�ง�ก�บน��� �พ��อ�หท้ศัน�ยภ�พ�ดยรอบของอ่�ง ปรบัปร�งภ�ม�ทศันร์อบหนองสะ�ร�ยม��ละ 15,000,000 15,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 �ดจ้��นวน�หลง่ ทศัน�ยภ�พบร��วณรอบ ส��นกัปลดั

หนองสะ�ร�ยม�ห�้ป�น�หลง่ �ก�บน���หนองสะ�ร�ยม�ม�คว�มร่มร��น� บร��วณส��นกัง�น�ทต.ย�หว�่��ดยจดัซ��อ ทอ่ง�ท��ยว�พ��ม หนองสะ�ร�ยม�ม�คว�ม อบจ.�ช�ยง�หม่

ทอ่ง�ท��ยว สวยง�ม�ส�ม�รถ�ป�นสถ�นท��ทอ่ง�ท��ยว �ก�้อ��น ั �ง�กระถ�งตน้�ม�้ตน้�มพ้นัธ��์ม�้ ข��น�1 �ห่ง ร่มร��นสวยง�ม�ส�ม�รถ กรม�ยธ�ธ�ก�รฯ

พกัผอ่นหย่อน�จส��หรบันกัท่อง�ท��ยว ก่อสร�้งประต��ละซ�ม้�ท�ง�ข�้� - ออก �ป�นสถ�นท��ทอ่ง�ท��ยว�ละ หน่วยง�นอ��น��

�ละประช�ชนท ั �ว�ป ก่อสร�้งสะพ�นลอดถนนท�ง�ข�้ พกัผอ่นหย่อน�จ�ด ้

ส ��นกัง�น�ทศบ�ลต��บลย�หว�่

ก่อสร�้งศ�ล��ปด�หล��ยม��ต�ดต ั�งน���พ�

ต�ดต ั�งระบบ�ฟสน�ม�ก่อสร�้งท��จอดรถ

ก่อสร�้งล�นก�ฬ�/พกัผอ่น��ละท�ง�ด�น�- 

ว��งออกก��ลงัก�ยรอบหนองสะ�ร�ยม

ก่อสร�้งป้�ยประช�สมัพนัธ�์หลง่ทอ่ง�ท��ยว

ก่อสร�้งซ�ม้ประต�ท�ง�ข�้หนองสะ�ร�ยม

ก่อสร�้งบนั�ดท�งลงหนองสะ�ร�ยม

ก่อสร�้งอ�ค�รพ�พ�ธภนัฑ�์�ป�นตน้

�บบ�ผ.02/1

ร�ยละ�อ�ยด�ครงก�รพฒัน�

�ผนพฒัน�ทอ้งถ��นส��ป� �(พ.ศ.2561 - 2564)

ส��หรบั��ครงก�รท���ก�นศกัยภ�พขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ��น

�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

     1.2 �ผนง�นศ�สน��วฒันธรรม�ละนนัทน�ก�ร

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

131


