รายละเอียดโครงการพัฒนา ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ( 2559 – 2561 ) องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตโครงการ)
2559
2560
2561
1.

โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อให๎การคมนาคม
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน ขนสํงสัญจรไปมา
ป้าลวน– นานายบุญโรจน์ สะดวกและปลอดภัย

2.

โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
สายทางดา-นาตานาง-ลา
ห๎วยพี้หมูํที่ 1
โครงการกํอสร๎างดาด
คอนกรีตลาห๎วยพี้
สายนานางนุชมูลนานเที่ยง
หมูํที่ 1
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
บ๎านนายสวําง –นานายละ
ทวยหมูํที่ 1
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
ไรํนายชัยวัตน์– นางหาด
โพธีหมูํที่ 1
โครงการกํอสร๎างบล็อคคอน
เวิร์สไรํนายชัยวัตน์– นาง
หาดโพธีหมูํที่ 1

3.

4.
5.
6.

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(KPI)

600,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน
ป้าลวน– นานายบุญโรจน์ หมูํที่ 1
กว๎าง 3.5 ม.ยาว 600 ม. หนา
0.15 ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังสายทางดา-นา
ตานาง-ลาห๎วยพี้หมูํที่ 1ยาว 1,400
ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.
สร๎างดาดคอนกรีต กว๎าง 20 ม. ยาว
4 ม. รูปแบบตามมาตรฐาน อบต.
น้าพี้ กาหนด

80,000
งบ อบต.

1 แหํง

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ไมํเกิดการกัดเซาะ
ริมตลิ่ง

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ถนนลูกรังบ๎านนายสวําง –นานาย
ละทวยหมูํที่ 1 กว๎าง 1,000 ม. ยาว
3 ม. หนา 0.25 ม.
ถนนลูกรังไรํนายชัยวัตน์– นางหาด
โพธีหมูํที่ 1 กว๎าง 1,500 ม. ยาว 4
ม. หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างบล็อคคอนเวิร์สไรํนายชัย
วัตน์–นางหาดโพธีหมูํที่ 1 รูปแบบ
ตามมาตรฐานอบต.น้าพี้ กาหนด

60,000
งบ อบต.

1 แหํง

สํวนโยธา

70,000
งบ อบต.

1 แหํง

80,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
มีทางน้าไหลผําน
สะดวก

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่
7
8
9

10
11

12

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการซํอมแซมถนนลูกรังไรํ เพื่อให๎การคมนาคม
นางอรทัย – นาสาลี หมูํที่ 1 ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
สายทางดา-ไรํนายพรรณเกล๎า ขนสํงสัญจรไปมา
หมูํที่ 1
สะดวกและปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อให๎การคมนาคม
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขนสํงสัญจรไปมา
ป้าศีรนวล– บ๎านนายเจือ หมูํ สะดวกและปลอดภัย
ที่ 1 (ตํอจากของเดิม )
โครงการซํอมแซมดาด
เพื่อให๎การคมนาคม
คอนกรีตลาห๎วยพี้ นาชากอก ขนสํงสัญจรไปมา
และนาต๎นมํวงหมูํที่ 1
สะดวกและปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
เพื่อให๎การคมนาคม
สายสะพานบ๎านลุงนุช-บ๎าน
ขนสํงสัญจรไปมา
นายทด ยาป่าคาย (ถนนรอบ สะดวกปลอดภัย
คันคลอง หมูํที่ 1 ลาห๎วยพี)้
โครงการกํอสร๎างถนนคัน
เพื่อให๎การคมนาคม
คลองสายนานายโนรี-นานาย ขนสํงสัญจรไปมา
คมสันเพ็ชรศรีหมูํที่ 1
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ซํอมแซมถนนลูกรังยาว ไรํนาง
อรทัย – นาสาลี หมูํที่ 1 กว๎าง 3
ม.ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังยาว 700 ม.
กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าศรี
นวล– บ๎านนายเจีย หมูํที่ 1

500,000 1 แหํง
งบ อบต.

ซํอมแซมดาดคอนกรีต ยาว 100
ม. กว๎าง 1 ม. หนา 0.10 ม.

35,000 1 แหํง
งบ อบต.

ถนนลูกรัง สายสะพานบ๎านลุงนุชบ๎านนายทด ยาป่าคาย (ถนนรอบ
คันคลอง หมูํที่ 1 ลาห๎วยพี้

100,000 1 แหํง
งบ อบต.

กํอสร๎างถนน ยาว 600 ม. กว๎าง 4
ม. หนา 0.25 ม.

120,000 1 แหํง
งบ อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา

สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
งบประมาณ
2560

ตัวชีวัด
(KPI)

โครงการ

13

โครงการวางทํอหลอดเหลี่ยม
สายหนองป่าบอน - โรงเรียน
หมูํที่ 2

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

วางทํอหลอดเหลี่ยมสายหนอง
ป่าปอนถึงโรงเรียน หมูํที่ 2

2559
100,000
งบ อบต.

14

โครงการวางทํอลอดเหลี่ยม
สายนานางบุญรอด หมูํที่ 2

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ทํอลอดเหลี่ยมสายนานางบุญ
รอด หมูํที่ 2 ยาว 5 ม.

100,000
งบ อบต.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ๎านนายพลอย หมูํที่ 2ยาว 80
ม. กว๎าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนลูกรัง ยาว 1,000 ม. กว๎าง
4 ม. หนา 0.25 ม.

200,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.

1 แหํง

ถนนลูกรังพร๎อมบดอัดหมูํที่ 2
สายเนินสักวอน-ถนนสายหมูํที่ 8
ยาว.......ม. กว๎าง 4 ม. หนา
0.25 ม.
ทํอระบายน้า ยาว 40 ม

200,000
งบ อบต.

1 แหํง

15 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎าน
นายพลอย หมูํที่ 2
16 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายวังเค๎าเทียน หมูํที่ 2
17 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
พร๎อมบดอัดหมูํที่ 2สายเนิน
สักวอน-ถนนสายหมูํที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ที่

18 กํอสร๎างทํอระบายน้าสายแยก เพื่อให๎การคมนาคม
บ๎านน.ส.พูน เชื้อนพคุณ สาย ขนสํงสัญจรไปมา
แยกบ๎านน.ส.มํวย หาญวัฒนา สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 2

2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

1 แหํง

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

1 แหํง

50,000
งบ อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 แหํง

สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2559

งบประมาณ
2560
60,000
งบ อบต.

2561

ตัวชีวัด
(KPI

19 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายหนองป่าวําน-ไรํนางสมร
หมูํที่ 2
23. กํอสร๎างรางระบายน้าหมูํที่ 2

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎น้าไหลสะดวก
ไมํทํวมขัง

ถนนลูกรัง ยาว 500 ม. กว๎าง 4 ม.
หนา 0.25 ม.
รางระบายน้าหมูํที่ 2

300,000
งบ อบต.

1 แหํง

24. โครงการกํอสร๎างสะพานข๎าม
ห๎วยปอบฝาย2 หมูํที่ 2

เพื่อให๎การคมนาคมไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

สะพานข๎ามห๎วยปอบฝาย2 หมูํที่
2ยาว ........ ม. กว๎าง........... ม.

50,000
งบ อบต.

1 แหํง

25. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังห๎วย
ไผํงาม-นานายสงกรานต์ห๎วยพุํม
พุย หมูํที่ 2
26. โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ๎านนายฝาย-บ๎านนาง
สนาม หมูํที่ 2
27. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ๎านนายบุญ
ธรรม – บ๎านนางตุ๎มหมูํที่ 2
29. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
บ๎านนางแจ็ค-นายสามารถ
(หนองป่าปอน)หมูํที่ 2

30. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสาย เพื่อให๎การคมนาคม
บ๎านนายสาเริงหมูํที่ 2
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

1 แหํง

ถนนลูกรัง ยาว 600 ม. กว๎าง 4
ม. หนา 0.25 ม.

80,000 1 แหํง
งบ อบต.

ถนน คสล. ยาว 100 ม. กว๎าง 4
ม. หนา 0.15 ม.

50,000 1 แหํง
งบ อบต.

ถนน คสล.ยาว 50 ม. กว๎าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.

100,000 1 แหํง
งบ อบต.

ถนนคอนกรีตบ๎านนางแจ็ค-นาย
สามารถ(หนองป่าปอน)หมูํที่ 2 ยาว
700 ม. กว๎าง 4 ม.
หนา
0.15 ม.
ถนนลูกรังสายบ๎านนายสาเริงหมูํที่
2 ยาว 300 ม. กว๎าง 4 ม. หนา
0.25 ม.

300,000 1 แหํง
งบ อบต.
50,000 1 แหํง
งบ อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

31.

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังไรํ
กานันทองคา-ไรํนางพนมไพร
หมูํที่ 2
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
เข๎าไรํนางราพึง-ลุงโรจน์หมูํที่
2
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเค๎า
เทียน – หมูํที่ 7
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตหนองป่าบอน สาย
บ๎านนายควร พร๎อมทํอถึง
บ๎านนายสายหมูํที่ 2
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน
นายวีระ เอี่ยมสะอาด หมูํที่ 3
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน
นายเจน นาแก๎ว หมูํที่ 3

32.
33.

34.

35.
36.

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ถนนลูกรังไรํกานันทองคา-ไรํนาง
พนมไพรหมูํที่ 2 ยาว 700 ม. กว๎าง
4 ม. หนา 0.25 ม.
ถนนลูกรังเข๎าไรํนางราพึง-ลุงโรจน์
หมูํที่ 2 ยาว 100 ม. กว๎าง 4 ม.
หนา 0.25 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเค๎า
เทียน – หมูํที่ 7 ยาว 1,000 ม.
กว๎าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนคอนกรีตหนองป่าบอน สาย
บ๎านนายควร พร๎อมทํอถึงบ๎านนาย
สายหมูํที่ 2 ยาว 300 ม. กว๎าง 4
ม. หนา 0.25 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านนายวี
ระ เอี่ยมสะอาด หมูํที่ 3 ยาว 70
ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน
นายเจน นาแก๎ว หมูํที่ 3 ยาว 50
ม. กว๎าง 4 ม.หนา 0.15 ม.

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

70,000 1 แหํง
งบ อบต.
20,000 1 แหํง
งบ อบต.
100,000 1 แหํง
งบ อบต.
150,000 1 แหํง
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.
80,000
งบ อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา

สํวนโยธา

สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

37.

กํอสร๎างทํอระบายน้าสาย
เพื่อให๎น้าไหลสะดวกไมํ
บ๎านนายเจน นาแก๎วหมูํที่ 3 ทํวมขัง

ทํอระบายน้าสายบ๎านนายเจน
นาแก๎ว หมูํที่ 3 ยาว...........ม.

2559
50,000
งบ อบต.

38.

กํอสร๎างทํอระบายน้าสาย
ศาลา หมูํที่ 3

เพื่อให๎น้าไหลสะดวกไมํ
ทํวมขัง

ทํอระบายน้าสายศาลา หมูํที่ 3
ยาว.............ม.

50,000
งบ อบต.

39.

โครงการซํอมแซมถนนหิน
คลุก หมูํที่3 พร๎อมวางทํอ
ระบายน้าบ๎านนายสนั่น-นาย
เฉลียว หมูํที่ 3
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
พร๎อมบดอัด สายนานาย
บรรพต –โรงโมํหินศิลา หมูํที่
3
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายนาต๎นตาลแยกซ๎าย หมูํที่
3
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
พร๎อมบดอัดสายวัดน้าแต๎มห๎วยทับแตก หมูํที่ 4

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํที่3
พร๎อมวางทํอระบายน้าบ๎านนาย
สนั่น-นายเฉลียว หมูํที่ 3 ยาว
.........ม. กว๎าง..........ม.หนา.......ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังพร๎อมบดอัด
สายนานายบรรพต –โรงโมํหินศิลา
หมูํที่ 3 ยาว 3,200 ม. กว๎าง 4 ม.
หนา 0.25 ม.
ถนนลูกรังสายนาต๎นตาลแยกซ๎าย
หมูํที่ 3 ยาว 300 ม. กว๎าง 5 ม.
หนา 0.25 ม.
ถนนลูกรัง ยาว 1,000 ม. กว๎าง 6
ม. หนา 0.25 ม.

40.

41.

42.

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไมํเกิดน้าทํวมขัง

สํวนโยธา

ไมํเกิดน้าทํวมขัง

สํวนโยธา

10,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

60,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

งบประมาณ

200,000
งบ อบต.

2560

2561

สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่
43.

44.

45.
46.

47.

48.
49.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
ถนนลูกรัง พร๎อมบดอัดสายบ๎าน
พร๎อมบดอัดสายบ๎านนายมนู- ขนสํงสัญจรไปมาสะดวก นายมนู-ฝายห๎วยปู่พุด หมูํที่ 4
ฝายห๎วยปู่พุด หมูํที่ 4
และปลอดภัย
ยาว 350 ม. กว๎าง 3.50 ม. หนา
0.25 ม.
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
ถนนลูกรังพร๎อมบดอัดสายห๎วยอี
พร๎อมบดอัดสายห๎วยอีพรม ขนสํงสัญจรไปมาสะดวก พรม ถึงนานายจรัญสีนวนดา หมูํ
ถึงนานายจรัญสีนวนดา หมูํที่ และปลอดภัย
ที่ 4 ยาว 1,500 ม. กว๎าง 4 ม.
4
หนา 0.25 ม.
โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อให๎การคมนาคม
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็กตํอจาก ขนสํงสัญจรไปมาสะดวก ตํอจากสายวัดน้าแต๎ม หมูํที่ 4 ยาว
สายวัดน้าแต๎ม หมูํที่ 4
และปลอดภัย
27 ม. กว๎าง 5 ม. หนา 0.15 ม.
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
ซํอมแซมถนนลูกรังพร๎อมบดอัด
พร๎อมบดอัดสายนาเหนือ-นา ขนสํงสัญจรไปมาสะดวก สายนาเหนือ-นาใต๎หมูํที่ 4 ยาว
ใต๎หมูํที่ 4
และปลอดภัย
2,000 ม. กว๎าง 4.50 ม. หนา
0.25 ม.
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
ถนนลูกรังข๎างฟาร์มหมูกานันแดง
ข๎างฟาร์มหมูกานันแดง –
ขนสํงสัญจรไปมาสะดวก – บ๎านนายสารวย หมูํที่ 4 ยาว
บ๎านนายสารวย หมูํที่ 4
และปลอดภัย
1,000 ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25
ม.
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
ถนนลูกรังทางหนองหอยถึง
ทางหนองหอยถึง
ขนสํงสัญจรไปมาสะดวก บ๎านนายจเรหมูํที่ 4ยาว 200 ม.
บ๎านนายจเรหมูํที่ 4
และปลอดภัย
กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.
โครงการถนนลูกรังสายบ๎าน เพื่อให๎การคมนาคม
ถนนลูกรังสายบ๎านนายสงบถึง
นายสงบถึงบ๎านลุงหอม
ขนสํงสัญจรไปมาสะดวก บ๎านลุงหอมเนียมทําเสา หมูํที่ 4
เนียมทําเสา หมูํที่ 4
และปลอดภัย
ยาว 30 ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25
ม.

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

250,000
งบ อบต.

ไมํเกิดน้าทํวมขัง

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

งบประมาณ
2559

2560

300,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

2561

สํวนโยธา

สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
ไรํนายสุรเดช ลองทองถึงไรํ
นางเสียงทอง บุญเลิศ หมูํที่
4
51. โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
สายลานตากถึงนานายกานี
หมูํที่ 4
52. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
ไรํนางศรีอรุณ ต๎นเกตุ ถึงนา
นายวินัย หมูํที่ 4
53. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
ปากทางไรํนายสุเดํนถึงไรํนาย
ละมัย สุขโข หมูํที่ 4

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎อุปโภค บริโภค

54.

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

50.

55.

56.

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ๎านนางใต๎ ศิลป์ป-ี บ๎านนาย
อรุณ นะถา หมูํที่ 5
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
พร๎อมบดอัดสายไรํนายเฉลิมนายสมชาย หมูํที่ 5

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
พร๎อมบดอัดสายป่าแดงหิน ขนสํงสัญจรไปมา
ขาว หมูํที่ 5
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กํอสร๎างถนนลูกรังไรํนายสุรเดช ลอง
ทองถึงไรํนางเสียงทอง บุญเลิศ หมูํ
ที่ 4 ยาว 200 ม. กว๎าง 3.50 ม.
หนา 0.25 ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังสายลานตากถึง
นานายกานีหมูํที่ 4 ยาว 500 ม.
กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังไรํนางศรีอรุณ ต๎น
เกตุ ถึงนานายวินัย หมูํที่ 4 ยาว.50
ม. กว๎าง 3.ม. หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังปากทางไรํนายสุ
เดํนถึงไรํนายละมัย สุขโข หมูํที่ 4
ยาว350 ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25
ม.
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนางใต๎ ศิลป์ปี-บ๎านนาย
อรุณ นะถา หมูํที่ 5ถนน คสล. ยาว
150 ม.กว๎าง 3 ม.หนา 0.15 ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังพร๎อมบดอัดสาย
ไรํนายเฉลิม-นายสมชาย หมูํที่ 5
ถนนลูกรัง ยาว 1,500 ม. กว๎าง 4
ม. หนา 0.25 ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังพร๎อมบดอัดสาย
ป่าแดงหินขาว หมูํที่ 5 ถนนลูกรัง
ยาว 1,000 ม. กว๎าง 4 ม. หนา
0.25 ม.

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000
งบ อบต.

สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

240,000
งบ อบต.

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

20,000
งบ อบต.
60,000
งบ อบต.

80,000
งบ อบต.

สํวนโยธา
สํวนโยธา
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57.

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาห๎วย
ปลาดุก บริเวณดงกระโดน
หลังบ๎านนายอุดม พรมกาเนิด
หมูํที่ 5
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังบ๎านอาจารย์ถาวร-บ๎าน
นายแทน หมูํที่ 5
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ๎านนายจารูญ – บ๎านนาย
มนัส (ตํอจากของเดิม) หมูํที่
5
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
พร๎อมบดอัด สายนานายบัว
ลอยถึงนานายบุญมี หมูํที่ 5

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน
นางวันดี-บ๎านนายเสนํห์(ตํอ
จากของเดิม) หมูํที่ 5
โครงการซํอมแซมไหลํทาง
ถนนหินคลุก ภายในหมูํที่ 5

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

58.

59.

60.

61.

62.

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลา
ห๎วยปลาดุก บริเวณดงกระโดนหลัง
บ๎านนายอุดม พรมกาเนิด
หมูํที่ 5ยาว 120 ม.กว๎าง 3 ม. หนา
0.15 ม.
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังบ๎านอาจารย์ถาวร-บ๎านนาย
แทน หมูํที่ 5 ถนน คสล. ยาว 220
ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนายจารูญ – บ๎านนายมนัส
(ตํอจากของเดิม) หมูํที่ 5 ยาว 180
ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.15 ม.

150,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ซํอมแซมถนนลูกรังพร๎อมบดอัด
สายนานายบัวลอยถึงนานายบุญมี
หมูํที่ 5ยาว 800 ม. กว๎าง 4 ม.หนา
0.25 ม.
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนางวันดี-บ๎านนายเสนํห์(ตํอ
จากของเดิม) หมูํที่ 5ยาว 300 ม.
กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.
ซํอมแซมไหลํทาง ยาว 2,000 ม.
กว๎าง 0.50ม.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

300,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา
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63.

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ๎านลุงผลถึงบ๎านลุงแจ๎วหมูํ
ที่ 5
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายบ๎านนายแป๊ะถึงไรํนาย
อ๏อดหมูํที่ 5
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายไรํนางกลิ้งถึงฟาร์ม
มั่นคงหมูํที่ 5
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายไรํนายจรูญถึงสวนลาไย
(อภัสรา สังขะเอียง) หมูํที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านลุงผลถึงบ๎านลุงแจ๎วหมูํที่
5 ยาว 90 ม. กว๎าง 3 ม.

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กํอสร๎างถนนลูกรังสายบ๎านนาย
แป๊ะถึงไรํนายอ๏อดหมูํที่ 5 ยาว550
ม. กว๎าง 4 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังสายไรํนางกลิ้ง
ถึงฟาร์มมั่นคงหมูํที่ 5 ยาว 550 ม.
กว๎าง 4 ม.
ถนนลูกรังสายไรํนายจรูญถึงสวน
ลาไย (อภัสรา สังขะเอียง) หมูํที่ 5
หมูํที่ 5 ยาว 400 ม. กว๎าง 4 ม.

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

67.

โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
สายประปานานายเพชร
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ซํอมแซมถนนลูกรังสายประปานา
นายเพชร ยาว.......ม. กว๎าง ..........
ม. หนา 0.25 ม.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

68.

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตรอบเมรุวัดหนอง
หินหมูํที่ 6
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตสายบ๎านป้าเลื่อน
หมูํที่ 6
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
เข๎าไรํสายนายมี สีชมพล
หมูํที่ 6

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
รอบเมรุวัดหนองหินหมูํที่ 6 ยาว
20 ม. กว๎าง
กํอสร๎างถนนคอนกรีตสายบ๎านป้า
เลื่อน หมูํที่ 6 ยาว..........ม. กว๎าง
.........ม. หนา 0.15 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังเข๎าไรํสายนายมี
สีชมพลหมูํที่ 6 ยาว...........ม.กว๎าง
............ม. หนา 0.25 ม.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

64.
65.
66.

69.
70.

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

100,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.

80,000
งบ อบต.

สํวนโยธา
สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.
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70.

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายหนองหิน-ดงเสือไรํนาย
ปนหมูํที่ 6
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายบ๎านนายดวลคชาหมูํที่
6
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
สายไรํนางเลื่อง เกื่อนกาด
หมูํที่ 6

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กํอสร๎างถนนลูกรังสายหนองหินดงเสือไรํนายปนหมูํที่ 6 ยาว 300
ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังสายบ๎านนาย
ดวลคชาหมูํที่ 6 ยาว 100 ม. กว๎าง
4 ม. หนา 0.25 ม.
ซํอมแซมถนนลูกรัง ยาว 800 ม.
กว๎าง 3.5 ม. หนา 0.25 ม.

73.

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
ซอยหลังโรงเรียนหนองหินซอยรุํงหมูํที่ 6

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

74.

โครงการขยายไหลํทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส๎นหลัก
หมูํที่ 7
โครงารกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายป่าไม๎ถึงไรํผู๎ใหญํสอนหมูํ
ที่ 7
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายไรํผู๎ใหญํสอน – ดอยทับ
ช๎าง หมูํที่ 7

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กํอสร๎างถนนลูกรังซอยหลัง
โรงเรียนหนองหิน-ซอยรุํงหมูํที่ 6
ยาว 1,200 ม. กว๎าง 4 ม. หนา
0.25 ม.
ขยายไหลํทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นหลัก หมูํที่ 7 ยาว 1,000
ม. กว๎าง 1 ม.
กํอสร๎างถนนลาดยางสายป่าไม๎ถึง
ไรํผู๎ใหญํสอนหมูํที่ 7 ยาว 4,500
ม. กว๎าง 8 ม. หนา 0.15 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรัง สายไรํผู๎ใหญํ
สอน – ดอยทับช๎าง หมูํที่ 7 ยาว
1,500 ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.

71.
72.

75.
76.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ที่

2559

งบประมาณ
2560

2561

60,000
งบ อบต.
150,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.
60,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.
1,000,000
งบ อบจ.
300,000
งบ อบต.

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา
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1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

77.

โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง/และหรือถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โนนดินแดง – ตาบลผาจุก
อาเภอเมือง
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
สระหนองขํานาตํอ-ชาปลา
ไหล หมูํที่ 7
โครงการซํอมแซมไหลํถนน
(หินคลุก) หมูํที่ 7

78.
79.
80.
81.
82.
83.

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
สายไรํนางพยอม-นานาย
ขนสํงสัญจรไปมา
จาลองหมูํที่ 7
สะดวกและปลอดภัย
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
สายบ๎านนางน้าทิพย์-นานาง ขนสํงสัญจรไปมา
เนียมหมูํที่ 7
สะดวกและปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
ท๎ายไรํลุงธรรม-เนินสูง-ไรํ
ขนสํงสัญจรไปมา
นายเจิด หมูํที่ 7
สะดวกและปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อให๎การคมนาคม
คอนกรีตเสริมเหล็กสระ
ขนสํงสัญจรไปมา
หนองขําถึงไรํนายยุทธชัย
สะดวกและปลอดภัย
กุลท๎วม พร๎อมไหลํทางหมูํที่
7

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กํอสร๎างถนนลาดยาง/และหรือ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนน
ดินแดง – ตาบลผาจุก อาเภอเมือง
ตามแบบแปลนที่ออบต.น้าพี้
กาหนด
ซํอมแซมถนนลูกรังสระหนองขํา
นาตํอ-ชาปลาไหล หมูํที่ 7 ยาว
7,000 ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.25 ม.
ซํอมแซมไหลํถนน ยาว 2,000 ม.
กว๎าง 0.50 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังสายไรํนาง
พยอม-นานายฐาปนาหมูํที่ 7 ยาว
800 ม. กว๎าง 3 ม. หนา 0.25 ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังสายบ๎านนาง
น้าทิพย์-นานางเนียมหมูํที่ 7 ยาว
1,000 ม. กว๎าง 6 ม. หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังท๎ายไรํลุงธรรมเนินสูง-ไรํนายเจิด หมูํที่ 7 ยาว
2,000 ม. กว๎าง 6 ม. หนา 0.25 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระหนอง
ขําถึงไรํนายยุทธชัย กุลท๎วม พร๎อม
ไหลํทางหมูํที่ 7 ยาว 300 ม.
กว๎าง 4 ม. หนา 0.15 ม.

2559

งบประมาณ
2560

2561

7,000,000
งบ จ.อต.

300,000
งบ อบต.
50,000
งบ อบต.
80,000
งบ อบต.
50,000
งบ อบต.
100,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา
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1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
โครงการ

84.

โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายป่าไม๎ –
โนนดินแดง หมูํที่ 7
โครงการกํอสร๎างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต/และหรือ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยก ทล.1047 –
บ๎านหนองหมู อาเภอเมือง
โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายห๎วยผึ้ง วังถ้า หมูํที่ 8

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กํอสร๎างถนนลาดยางสายป่าไม๎ –
โนนดินแดง หมูํที่ 7 ยาว 3,000
ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต/และหรือถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางแยก ทล.1047 –
บ๎านหนองหมู อาเภอเมือง ตาม
แบบแปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด
กํอสร๎างถนนลาดยางสายห๎วยผึ้ง วังถ้า หมูํที่ 8 ยาว1,000 ม. กว๎าง
8 ม. หนา 0.15 ม.

87.

โครงการกํอสร๎างทํอระบาย
น้า บล็อกคอนเวิร์ส หมูํที่ 8

เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ
ถนน

88.

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
รอบที่สาธารณประโยชน์
ห๎วยชันนาหมูํที่ 8

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

89.

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ๎านนายจริณ หมูํที่ 8
โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน
เวิร์สพร๎อมประตูเปิด – ปิด
หมูํที่ 8
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
สายห๎วยสัก หมูํที่ 8

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ
ถนน

85.

86.

90.
91.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ที่

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

2559

งบประมาณ
2560

2561
7,000,000
งบ อบจ.

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

1,000,000
งบ อบจ.

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ทํอระบายน้าขนาด 30 ซม.
บล๏อคคอนเวิรส์จานวน 3 ชุด

200,000
งบ อบต.

ไมํเกิดน้ากัดเซาะ

สํวนโยธา

กํอสร๎างถนนลูกรังรอบที่
สาธารณประโยชน์ห๎วยชันนาหมูํที่
8 ยาว4,500 ม. กว๎าง 6 ม. หนา
0.25 ม.
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนายจริณ หมูํที่ 8 ยาว
100 ม. กว๎าง 5ม. หนา 0.15 ม.
กํอสร๎างบล็อกคอนเวิร์สพร๎อม
ประตูเปิด – ปิด หมูํที่ 8 ตาม
แบบแปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด
ซํอมแซมถนนลูกรัง สายห๎วยสัก
หมูํที่ 8ยาว 200ม. กว๎าง 4ม. หนา
0.25 ม.

500,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ไมํเกิดการกัดเซาะ
ถนน

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

6,660,000
งบ จ.อต.

200,000
งบ อบต.
20,000
งบ อบต.

สํวนโยธา

สํวนโยธา
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ที่

โครงการ

92.

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายนานายประยูร หมูํที่ 8

93.

94.

95.

96.

97.

วัตถุประสงค์

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
สายเนินหมาหมาก ตํอจาก ขนสํงสัญจรไปมา
เดิมทะลุถนนสายไฟฟ้า หมูํ สะดวกและปลอดภัย
ที่ 8
โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
บดอัดสายนาห๎วยกว๎านถึง ขนสํงสัญจรไปมา
บ๎านนางโฉมศิริ หมูํที่ 8
สะดวกและปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ๎านนายจันทร์-บ๎านนาย
สุวรรณ หมูํที่ 8
โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
บดอัด สายนานายเซน-บ๎าน
นายศิลาหมูํที่ 8

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
นาห๎วยสัก หมูํที่ 8
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กํอสร๎างถนนลูกรัง สายนานาย
ประยูร หมูํที่ 8ยาว 2,000ม.
กว๎าง 3.50 ม. หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรัง สายเนินหมา
หมาก ตํอจากเดิมทะลุถนน
สายไฟฟ้า หมูํที่ 8 ยาว 200 ม.
กว๎าง 3.50 ม. หนา0.25ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังบดอัดสายนา
ห๎วยกว๎านถึงบ๎านนางโฉมศิริ หมูํที่
8 ยาว 1,000 ม. กว๎าง 3.50 ม.
หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนายจันทร์-บ๎านนาย
สุวรรณ หมูํที่ 8 ยาว 250ม. กว๎าง
4 ม. หนา 0.15ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังบดอัด สายนา
นายเซน-บ๎านนายศิลาหมูํที่ 8ยาว
2,000 ม. กว๎าง 3.50 ม. หนา 0.2.
ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังนาห๎วยสัก หมูํ
ที่ 8 ยาว 1,000 ม. กว๎าง 4 ม.
หนา 0.25 ม.

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

280,000
งบ อบต.
280,000
งบ อบต.
87,500
งบ อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

สํวนโยธา

400,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

175,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา
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1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

98.

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตบ๎านนายประหยัด
ถึงบ๎านนายสมนึกหมูํที่ 8

99.

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
สายบ๎านผู๎ใหญํนิตย์ หมูํที่ 8 ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
100. โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อให๎การคมนาคม
คอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง ขนสํงสัญจรไปมา
สายหลัก – กลุํมทางสายไฟ สะดวกและปลอดภัย
บ๎านนายอ๏อต หมูํที่ 8
101. กํอสร๎างรางระบายน้าหมูํที่ 9 เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
102

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กํอสร๎างถนนคอนกรีตบ๎านนาย
ประหยัดถึงบ๎านนายสมนึกหมูํที่ 8
ยาว 160 ม. กว๎าง 4 ม. หนา 0.15
ม.
ซํอมแซมถนนลูกรังสายบ๎านผู๎ใหญํ
นิตย์ หมูํที่ 8ยาว ........ม. กว๎าง
.......ม. หนา.........ม.
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากทางสายหลัก – กลุํมทาง
สายไฟบ๎านนายอ๏อต หมูํที่ 8 ยาว
1,500 ม. กว๎าง 5 ม. หนา 0.15 ม.
รางระบายน้าหมูํที่ 9 ตามแบบ
แปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด

โครงการกํอสร๎างรางระบาย เพื่อให๎การคมนาคมไป กํอสร๎างรางระบายน้าบ๎านนาย
น้าบ๎านนายไวพจน์สายบํอ มาสะดวกและปลอดภัย ไวพจน์สายบํอเหล็กน้าพี้หมูํที่ 9
เหล็กน้าพี้หมูํที่ 9
ตามแบบแปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด
103. โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อให๎การคมนาคม
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็กเข๎าลาน ขนสํงสัญจรไปมา
เข๎าลานตากพืชผลทางการเกษตร
ตากพืชผลทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
หมูํที่ 9 ยาว........ม. กว๎าง.........ม.
หมูํที่ 9
หนา 0.15 ม.
104. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อให๎การคมนาคม
กํอสร๎างถนนลูกรังบ๎านนายถวิลถึง
บ๎านนายถวิลถึงไรํนาย
ขนสํงสัญจรไปมา
ไรํนายประพจน์ หมูํที่ 9 ยาว........
ประพจน์ หมูํที่ 9
สะดวกและปลอดภัย
ม.กว๎าง.........ม.หนา 0.25 ม.

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

150,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

สํวนโยธา

400,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

120,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

120,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

หน้า48

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างบารุงรักษาถนนสะพาน และท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

105. โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ๎านนายแมวถึงนางบุญรอด
หมูํที่ 9
106. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
สายบ๎านนางสูงถึงบ๎านนาง
สัมฤทธิ์ หมูํที่ 9
107. โครงการกํอสร๎างสะพาน
คอนกรีตสายบ๎านนายเลถึง
บ๎านนางนุชหมูํที่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านนายแมวถึงนางบุญรอด
หมูํที่ 9 ยาว......ม. กว๎าง.......ม.
หนา 0.15 ม.
กํอสร๎างถนนลูกรังสายบ๎านนางสูง
ถึงบ๎านนางสัมฤทธิ์ หมูํที่ 9 ยาว
......ม. กว๎าง.......ม.หนา 0.25 ม.
กํอสร๎างสะพานคอนกรีตสายบ๎าน
นายเลถึงบ๎านนางนุชหมูํที่ 9ตาม
แบบแปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา

120,000
งบ อบต.

1 แหํง

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีถนนใช๎
สัญจรไปมาได๎
สะดวก
ประชาชนมีสะพาน
ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก

สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ
2560

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1.

โครงการขุดลอกคลองห๎วย
กว๎านข๎างสะพาน หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎ในการเกษตร

ขุดลอกคลองห๎วยกว๎านข๎างสะพาน
หมูํที่ 1 ยาว 400 ม. กว๎าง 4 ม.

100,000
งบ อบต.

2.

โครงการกํอสร๎างฝายหลัง
แอํนสายนาห๎วยคี-่ นานาง
นกน๎อยยาป่าคาย หมูํที่ 1
โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่ง
พังสายบ๎านนางสมัย-บ๎าน
นายโสภณ แก๎วสาหรําย
หมูํที่ 2
โครงการกํอสร๎างประปาหอ
สูง หมูํที่ 4สระหนองโปรํง

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎ในการเกษตร

ฝายหลังแอํนสายนาห๎วยคี่-นานาง
นกน๎อยยาป่าคาย หมูํที่ 1 ยาว 10
ม. กว๎าง 3 ม.
เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ เรียงหินป้องกันตลิ่งพังสายบ๎านนาง
ตลิ่ง
สมัย-บ๎านนายโสภณ แก๎วสาหรําย
หมูํที่ 2 ยาว 40 ม.

5.

โครงการกํอสร๎างบํอน้าตื้น
บ๎านผู๎ชํวยทองคา หมูํที่ 4

เพื่อระบายน้า

6.

โครงการซํอมแซมระบบ
กรองน้าประปา ซอยนาลิง
หมูํที่ 4
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
นานางยุพเรศถึงบ๎านนางรัช
นก ทาศิริ หมูํที่ 4
โครงการขยายไฟฟ้าสาย
บ๎านนางสุนัน ใจดี ถึงนาย
เชลขวัญเงิน หมูํที่ 4

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎อุปโภค บริโภค

3.

4.

7.
8.

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎อุปโภค บริโภค

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎
เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

ประปาหอสูง หมูํที่ 4 (ขนาดกลาง
100 ครัวเรือน )ตามแบบแปลนที่
อบต.น้าพี้ กาหนด
กํอสร๎างบํอน้าตื้นบ๎านผู๎ชํวยทองคา
หมูํที่ 4 ตามแบบแปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด
ซํอมแซมระบบกรองน้าประปา ซอย
นาลิง หมูํที่ 4 ตามแบบแปลนที่
อบต.น้าพี้ กาหนด
ขยายเขตไฟฟ้านานางยุพเรศถึงบ๎าน
นางรัชนก ทาศิริ หมูํที่ 4 ตามแบบ
แปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด
ขยายไฟฟ้าสายบ๎านนางสุนัน ใจดี
ถึงนายเชลขวัญเงิน หมูํที่ 4 ตาม
แบบแปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบายน้าที่ทํวมขัง

สํวนโยธา

80,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้าใช๎
ทางการเกษตร

สํวนโยธา

80,000
งบ อบต.

ระบายน้าที่ทํวมขัง

สํวนโยธา

3,500,000
งบ จ.อต.

ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค

สํวนโยธา

ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ระบายน้าที่ทํวมขัง

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ระบายน้าที่ทํวมขัง

สํวนโยธา

2559

2561

1 แหํง

50,000
งบ อบต.
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

9.

โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้า
คอนกรีตไรํปู่พุดถึงห๎วยทับ
แตกหมูํที่ 4
โครงการขยายไฟฟ้าไรํ อบต.
แอบถึงไรํนายมานพ หมูํที่ 4

วัตถุประสงค์

11.

โครงการกํอสร๎างฝายหลังแอํน เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
สายต๎นกระโดนนานอก
ในการเกษตร
หมูํที่ 5

กํอสร๎างคลองสํงน้าคอนกรีตไรํปู่พุด
ถึงห๎วยทับแตกหมูํที่ 4ตามแบบ
แปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด
ขยายไฟฟ้าไรํ อบต.แอบถึงไรํนาย
มานพ หมูํที่ 4 ตามแบบแปลนที่
อบต.น้าพี้กาหนด
กํอสร๎างฝายหลังแอํนสายต๎น
กระโดนนานอกหมูํที่ 5 ยาว 15 ม.
กว๎าง 3 ม.

12.

โครงการกํอสร๎างฝายหลังแอํน เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
บริเวณประปาใหญํหมูํที่ 5
ในการเกษตร

13.

10.

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้าใช๎เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

2559

งบประมาณ
2560

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000
งบ อบต.

ระบายน้าที่ทํวมขัง

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

ประชาชนมีไฟฟ้าใช๎ สํวนโยธา

2561

800,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้าใช๎
เพียงพอ

สํวนโยธา

กํอสร๎างฝายหลังแอํนบริเวณประปา
ใหญํหมูํที่ 5 ยาว 15 ม. กว๎าง 3 ม.

800,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้าใช๎
อุปโภค บริโภค

สํวนโยธา

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย เพื่อให๎ประชาชนมี
บ๎านป้าน๎อย - นานอกหมูํที่ 5 ไฟฟ้าใช๎

ขยายเขตไฟฟ้าสายบ๎านป้าน๎อย นานอกหมูํที่ 5ยาว 626 ม.

400,000
งบ อบต.

ประชาชนมีไฟฟ้าใช๎ สํวนโยธา

14.

โครงการกํอสร๎างฝายหลังแอํน เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
บริเวณไรํนายประภาสหมูํที่ 5 ในการเกษตร

15.

โครงการกํอสร๎างฝายหลังแอํน เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
บริเวณห๎วยข๎าวหลามหมูํที่ 5 ในการเกษตร

กํอสร๎างฝายหลังแอํนบริเวณไรํนาย
ประภาสหมูํที่ 5 ยาว 12 ม. กว๎าง 3
ม.
กํอสร๎างฝายหลังแอํนบริเวณห๎วย
ข๎าวหลามหมูํที่ 5ยาว 12 ม. กว๎าง 3
ม.

500,000 ประชาชนมีน้าใช๎
งบ อบต. อุปโภค บริโภค

สํวนโยธา

500,000 ประชาชนมีน้าใช๎
งบ อบต. อุปโภค บริโภค

สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16.

โครงการกํอสร๎างฝายหลังแอํน เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
บริเวณหัวนาตารอด หมูํที่ 5 ในการเกษตร

17.

ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ๎านนายบรรพต เกตุเขียวถึง
นายจรูญเทศพิม หมูํที่ 5
โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ประปา 3 ล๎าน หมูํที่ 5

18.

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้าใช๎

19.

จัดซื้ออุปกรณ์ประปา หลัง
โรงเรียนหนองหิน หมูํที่ 6

เพื่อระบายน้า

20.

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จานวน 5 ต๎น จากบ๎านผู๎ใหญํ
ลอยถึงห๎วยบงหมูํที่ 6
โครงการขุดลอกคลองตันแคไรํนายคดชา หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

21.
22.

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2559

งบประมาณ
2560

กํอสร๎างฝายหลังแอํนบริเวณหัวนา
ตารอด หมูํที่ 5 ยาว 12 ม. กว๎าง 3
ม.
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ๎านนาย
บรรพต เกตุเขียวถึงนายจรูญเทศพิม
หมูํที่ 5 ยาว 550 ม.
ปรับปรุงซํอมแซมประปา 3 ล๎าน
หมูํที่ 5 ตามแบบแปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด

เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
ในการเกษตร

จัดซื้ออุปกรณ์ประปา หลังโรงเรียน
หนองหิน หมูํที่ 6 ตามประมาณการ
ที่ อบต.น้าพี้กาหนด
ขยายเขตไฟฟ้า จานวน 5 ต๎น จาก
บ๎านผู๎ใหญํลอยถึงห๎วยบงหมูํที่ 6ยาว
200 ม.
ขุดลอกคลองตันแค-ไรํนายคดชา
หมูํที่ 6 ยาว ..........ม.กว๎าง...........ม.

โครงการขุดลอกคลองห๎วยชา เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
หว๎า หมูํที่ 6
ในการเกษตร

ขุดลอกคลองห๎วยชาหว๎า หมูํที่ 6หมูํ
ที่ 6 ยาว ..........ม.กว๎าง...........ม.

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้าใช๎
อุปโภค บริโภค

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีไฟฟ้าใช๎ สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีไฟฟ้าใช๎ สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

ประชาชนมีไฟฟ้าใช๎ สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีไฟฟ้าใช๎ สํวนโยธา
200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

เพื่อสะดวกในการ
ระบายน้า

สํวนโยธา

หน้า52

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ)

23.

โครงการถํมดินบํอโยกที่
โรงเรียนหนองหิน หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค

24.

โครงการขุดลอกสระประปา
เกําหน๎าบ๎านชํางตุํย หมูํที่ 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ๎าน
นางติ๊บ สุํมพุํม จานวน 3
ต๎นหมูํที่ 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยอารีย์ จานวน 3 ต๎นหมูํ
ที่ 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
โนนดินแดงถึงไรํนายชูหมูํที่
7
โครงการซํอมแซมและขยาย
เขตไฟฟ้ารายทาง หมูํที่ 7

เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร
เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

ถํมดินบํอโยกที่โรงเรียนหนองหิน
หมูํที่ 6 ยาว 30 ม. กว๎าง 30 ม.
หนา 0.25 ม.
ขุดลอกสระประปาเกําหน๎าบ๎านชําง
ตุํย หมูํที่ 6 ยาว 40 ม. กว๎าง 40 ม.
ขยายเขตไฟฟ้าบ๎านนางติ๊บ สุํมพุํม
จานวน 3 ต๎นหมูํที่ 6 ยาว 100 ม.

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยอารีย์ จานวน 3
ต๎นหมูํที่ 6 ยาว 150 ม.

เพื่อระบายน้า

ขยายเขตไฟฟ้าสายโนนดินแดงถึงไรํ
นายชูหมูํที่ 7 ยาว 1,800 ม.

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

โครงการขยายแหลํงกักเก็บ
น้า เพื่อผลิตน้าประปา
บริเวณสระป่าไม๎ หมูํที่ 7
โครงการขยายไฟฟ้าบริเวณ
สระห๎วยผึ้ง หมูํที่ 8

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค

โครงการกํอสร๎างประปา
ขนาดใหญํบริเวณสระห๎วย
ผึ้ง หมูํที่ 8

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค

ซํอมแซมและขยายเขตไฟฟ้ารายทาง
หมูํที่ 7 ตามแบบแปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด
ขยายแหลํงกักเก็บน้า เพื่อผลิต
น้าประปาบริเวณสระป่าไม๎ หมูํที่ 7
ตามแบบแปลนที่ อบต.น้าพี้กาหนด
ขยายไฟฟ้าบริเวณสระห๎วยผึ้ง หมูํที่
8 ตามแบบแปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด
กํอสร๎างประปาขนาดใหญํบริเวณ
สระห๎วยผึ้ง หมูํที่ 8

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎เพื่อการเกษตร

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000
งบ อบต.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.
200,000
งบ อบต.

มีพื้นที่กักเก็บน้า
เพิ่มขึ้น
เประชาชนมีแสง
สวํางใช๎

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

ประชาชนมีแสง
สวํางใช๎

สํวนโยธา

เพื่อให๎ประชาชนมี
แสงสวํางใช๎

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

เพื่อให๎ประชาชนมี
แสงสวํางใช๎

สํวนโยธา

300,000
งบ อบต.

ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

เพื่อให๎ประชาชนมี
แสงสวํางใช๎

สํวนโยธา

3,500,000
งบ จ.อต.

ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

สํวนโยธา

หน้า53

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32.

โครงการขุดบํอน้าตื้นบริเวณ เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
สระห๎วยผึ้ง จานวน 5 บํอ
อุปโภคบริโภค

33.

โครงการขยายไฟฟ้ารายทาง เพื่อให๎ประชาชนมี
ในพื้นที่ หมูํที่ 8
ไฟฟ้าใช๎

34.

โครงการขุดสระเก็บน้าห๎วย
ผึ้ง หมูํที่ 8

35.

โครงการกํอสร๎างประปาถัง
สูง หมูํที่ 9

36.

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระหวํางบ๎านนายเจนจบบ๎านนายวิมล (ถนนสายบํอ
เหล็ก) หมูํที่ 9

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

37.

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระหวํางบ๎านนายคมสันต์บ๎านนายภิรมย์ ศรเหนี่ยว
(สายหนองฝาย) หมูํที่ 9
โครงการติดตั้งเครื่องกรอง
น้าประปา 2 สาย หมูํที่ 9

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎

โครงการติดตั้งระบบกรอง
น้าประปาบํอเหล็กน้าพี้
หมูํที่ 9

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎อุปโภคบริโภค

38.
39.

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎ในการอุปโภค
บริโภค
เพื่อระบายน้า

เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ใช๎อุปโภคบริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ)
ขุดบํอน้าตื้นบริเวณสระห๎วยผึ้ง
จานวน 5 บํอ ตามแบบแปลน
ที่ อบต.น้าพี้กาหนด
ขยายไฟฟ้ารายทางในพื้นที่
หมูํที่ 8 ตามแบบแปลน ที่
อบต.น้าพี้กาหนด
ขุดสระเก็บน้าห๎วยผึ้ง หมูํที่ 8
ตามแบบแปลน ที่ อบต.น้าพี้
กาหนด
กํอสร๎างประปาถังสูง หมูํที่ 9
ตามแบบแปลน ที่ อบต.น้าพี้
กาหนด
ขยายเขตไฟฟ้าระหวํางบ๎าน
นายเจนจบ-บ๎านนายวิมล
(ถนนสายบํอเหล็ก) หมูํที่ 9
ตามแบบแปลน ที่ อบต.น้าพี้
กาหนด
ขยายเขตไฟฟ้าระหวํางบ๎าน
นายคมสันต์-บ๎านนายภิรมย์
ศรเหนี่ยว (สายหนองฝาย) หมูํ
ที่ 9
ติดตั้งเครื่องกรองน้าประปา 2
สาย หมูํที่ 9 ตามแบบแปลน
ที่ อบต.น้าพี้กาหนด
ติดตั้งระบบกรองน้าประปาบํอ
เหล็กน้าพี้ หมูํที่ 9 ตามแบบ
แปลน ที่ อบต.น้าพี้กาหนด

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000
งบ อบต.

1 แหํง

เพื่อสะดวกในการ
ระบายน้า

สํวนโยธา

200,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง

สํวนโยธา

1,946,000
งบ จ.อต.

1 แหํง

ประชาชนมีน้าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

500,000
งบ อบต.

1 แหํง

เพื่อสะดวกในการ
ระบายน้า

สํวนโยธา

50,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง

สํวนโยธา

60,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีน้าใช๎
อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

ประชาชนมีน้าใช๎
อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

หน้า54

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2559
2560
40. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย เพื่อให๎ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าสายบ๎านนาย 70,000 งบ
บ๎านนายอดุล-บ๎านนางยอดหมูํ ไฟฟ้าใช๎
อดุล-บ๎านนางยอดหมูํที่ 9
อบต.
ที่ 9
ตามแบบแปลน ที่ อบต.น้า
พี้กาหนด
41. โครงการขุดสระหนองปล๎อง เพื่อให๎ประชาชน
ขุดสระหนองปล๎องหลังบํอ
หลังบํอเหล็ก หมูํที่ 9
มีน้าใช๎ในการเกษตร เหล็ก หมูํที่ 9 ตามแบบ
แปลน ที่ อบต.น้าพี้กาหนด
1,000,000,000
42. โครงการพัฒนาแหลํงน้าระบบ เพื่อให๎ประชาชนมี พัฒนาแหลํงน้าระบบ
งบ จ.อต.
ชลประทานให๎ครอบคลุมทั้ง น้าใช๎อุปโภคบริโภค ชลประทานให๎ครอบคลุมทั้ง
ตาบลน้าพี้
ตาบลน้าพี้
43. โครงการกํอสร๎างฝายน้าล๎น
เพื่อให๎ประชาชนมี กํอสร๎างฝายน้าล๎น ลาห๎วยพี้ 27,000,000
ลาห๎วยพี้ หมูํที่ 1 – หมูํที่ 9
น้าใช๎อุปโภคบริโภค หมูํที่ 1 – หมูํที่ 9 ตามแบบ
งบ จ.อต.
แปลน ที่ อบต.น้าพี้กาหนด
44. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ เพื่อให๎ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
5,000,000
การเกษตร หมูํที่ 1 – หมูํที่ 9 ไฟฟ้าใช๎
การเกษตร หมูํที่ 1 – หมูํที่
งบ จ.อต.
9 ตามแบบแปลน ที่ อบต.
น้าพี้กาหนด

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง

200,000
งบ อบต.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํวนโยธา

ประชาชนมีน้าใช๎ใน
การเกษตร

สํวนโยธา

ประชาชนมีน้าใช๎
อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

ประชาชนมีน้าใช๎
อุปโภคบริโภค

สํวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง

สํวนโยธา
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาอาคารและสถานที่สาธารณะ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครง การ)
2559
2560
1. โครงการกํอสร๎างลานตาก
เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ ลานตาก หมูํที่ 1 (ตํอเติม
200,000
หมูํที่ 1 (ตํอเติมของเดิม)
ตากสินค๎าการเกษตร
ของเดิม) ยาว.......ม.
งบ อบต.
กว๎าง.........ม.
2. โครงการกํอสร๎างลานตาก
เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ ลานตาก หมูํที่ 2) ยาว30
300,000
หมูํที่ 2
ตากสินค๎าการเกษตร
ม. กว๎าง 20 ม. หนา 0.15 งบ อบต.
ม.
3. โครงการกํอสร๎างลานออก เพื่อให๎ประชาชนและ
กํอสร๎างลานออกกาลัง
2,000,000
กาลังกายสามแยกสถานที่ เยาวชนมีสถานที่ออกกาลัง กายสามแยกสถานที่เก็บ
งบ อบต.
เก็บฟางผู๎ใหญํณเรณ หมูํที่ 4 กาย
ฟางผู๎ใหญํณเรณ หมูํที่ 4
ตามแบบแปลนที่ อบต.น้า
พี้ กาหนด
4. โครงการกํอสร๎างลานตาก
เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ กํอสร๎างลานตากพร๎อม
1,000,000
พร๎อมตาชั่งบริเวณป่าแดง
ตากสินค๎าการเกษตร
ตาชั่งบริเวณป่าแดงหิน
งบ อบจ.
หินขาว หมูํที่ 5
ขาว หมูํที่ 5
5. โครงการกํอสร๎างลานตาก
เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ กํอสร๎างลานตาก ซอย 6
500,000
ซอย 6 หมูํที่ 7
ตากสินค๎าการเกษตร
หมูํที่ 7ยาว 60 ม. กว๎าง
งบ อบต.
30 ม. หนา 0.15 ม.
6. ซํอมแซมลานตาก หมูํที่ 8 เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ ซํอมแซมลานตาก หมูํที่ 8
ตากสินค๎าการเกษตร
ตามแบบแปลนที่ อบต.น้า
พี้ กาหนด
7

โครงการซํอมแซมซุ๎มประตู
วัดน้าพี้

เพื่อเป็นการบูรณะ
ศาสนสถาน

ซํอมแซมซุ๎มประตูวัดน้าพี้
ตามแบบแปลนที่ อบต.น้า
พี้ กาหนด

2561

ตัวชีวัด
(KPI)
1 แหํง

1 แหํง
200,000 1 แหํง
งบ อบต.
200,000 1 แหํง
งบ อบต.

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
สถานที่ตากสินค๎า
ทางการเกษตร
ประชาชนมี
สถานที่ตากสินค๎า
ทางการเกษตร
ประชาชนมี
สถานที่ตากสินค๎า
ทางการเกษตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํวนโยธา

ประชาชนมี
สถานที่ตากสินค๎า
ทางการเกษตร
ประชาชนมี
สถานที่ตากสินค๎า
ทางการเกษตร
ประชาชนมี
สถานที่ตากสินค๎า
ทางการเกษตร

สํวนโยธา

ซุ๎มประตูวัดน้าพี้
ถูกปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา

หน้า56

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาอาคารและสถานที่สาธารณะ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครง การ)
8. โครงการกํอสร๎างลานตาก
เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ กํอสร๎างลานตาก หมูํที่ 9
หมูํที่ 9 (ตํอจากของเดิม)
ตากสินค๎าการเกษตร
(ตํอจากของเดิม)ตามแบบ
แปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด

2559

งบประมาณ
2560

ตัวชีวัด
(KPI)

2561
200,000 1 แหํง
งบ อบต.

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
สถานที่ตากสินค๎า
ทางการเกษตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํวนโยธา

หน้า57

รายละเอียดโครงการพัฒนา ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพและการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการบาบัดทุกข์ บารุง
สุขแบบ ABC

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน
ของประชาชน

2.

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ)
ประชาชนในตาบลน้าพี้

2559
30,000
งบ.อบต.

เพื่อเสริมสร๎างการมีสํวนรํวม ประชาชนในตาบลน้าพี้
ของชุมชนในการพัฒนาและ
แก๎ไขปัญหา
โครงการสํงเสริมอาชีพ
เพื่อสํงเสริมอาชีพประชาชน ประชาชนในตาบลน้าพี้
ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
โครงการสํงเสริมพัฒนาการ เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
ประชาชนในตาบลน้าพี้
ผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย เสริม

100,000
งบ.อบจ.

5.

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ให๎ได๎มาตรฐาน

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

ประชาชนในตาบลน้าพี้

100,000
งบ.อบจ.

5.

โครงการกลุํมร๎อยมาลัย
ดอกไม๎สด

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

ประชาชนในตาบลน้าพี้

100,000
งบ.อบต.

6.

โครงการกลุํมปุ๋ยชีวภาพ หมูํ เพื่อให๎ประชาชนลดต๎นทุน
ที่ 8
ในการผลิต

ประชาชนหมูํที่ 8 ตาบล
น้าพี้

7.

โครงการกลุํมจักสาน
หมูํที่ 8

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

ประชาชนหมูํที่ 8 ตาบล
น้าพี้

8.

โครงการกลุํมยาแผน
โบราณ/สมุนไพร หมูํที่ 8

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

ประชาชนหมูํที่ 8 ตาบล
น้าพี้

3.
4.

งบประมาณ
2560

60,000
งบ.อบต.

100,000
งบ.อบจ.

100,000
งบ.อบต.

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
2561
9 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
9 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
9 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
9 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
9 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
9 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
1 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
100,000 1 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
งบ.อบต.
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
100,000 1 หมูํบ๎าน ประชาชนมี
งบ.อบต.
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
งานสานักปลัด
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว
2.2แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงแห่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครง การ)
1.
โครงการกํอสร๎างดาบพระ เพื่อความสวยงามของบํอ
กํอสร๎างดาบพระแสง
แสงดาบพระขรรค์จาลอง
เหล็กน้าพี้
ดาบพระขรรค์

2559
2,000,000
งบ อบจ.

งบประมาณ
2560
2561

ตัวชีวัด
(KPI)
1 แหํง

2.

โครงการกํอสร๎างห๎อง
ประชุมสัมมนา

เพื่อให๎หนํวยงานราชการ
ได๎รับความสะดวก

ห๎องประชุม

3,360,000
งบ อบจ.

1 แหํง

3.

จัดทาวารสาร,สารคดี,สื่อ

เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์

วารสาร,สารคดี,สื่อ

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

4.

โครงการอบรมมัคคุเทศก์
น๎อย

เพื่อให๎มีความรู๎ทางการ
ทํองเที่ยว

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

20,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

5.

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบํอ
เหล็กน้าพี้
ปรับปรุงร๎านค๎าบริเวณบํอ
เหล็กน้าพี้ หมูํที่ 9
โครงการกํอสร๎างห๎องน้า
สาธารณะพร๎อมทางเข๎า –
ออก พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านบํอ
เหล็กน้าพี้

เพื่อความสวยงานของบํอ
ภูมิทัศน์บริเวณบํอเหล็ก
เหล็กน้าพี้
น้าพี้
เพื่อความสะอาดและสะดวก ร๎านค๎าบริเวณบํอเหล็ก
น้าพี้
เพื่ออานวยความสะดวก
กํอสร๎างห๎องน้า
ให๎กับนักทํองเที่ยว
สาธารณะพร๎อมทางเข๎า
– ออก พิพิธภัณฑ์
พื้นบ๎านบํอเหล็กน้าพี้

500,000
งบ อบต.
500,000
งบ อบต.
1,099,000
งบ จ.อต.

1 แหํง

6.
7.

1 แหํง
1 แหํง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ความสวยงานของ
บํอเหล็กน้าพี้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํวนโยธา

ประชาชนและ
หนํวยงานราชการ
ได๎รับความสะดวก
นักทํองเที่ยวได๎
รู๎จักมากยิ่งขึ้น

สํวนโยธา

นักเรียน/นักศึกษา
ได๎รับความรู๎ทาง
ภาษา
ความสวยงานของ
บํอเหล็กน้าพี้
เพื่อความสะดวก
และความสะอาด
นักทํองเที่ยวมี
ความสะดวกสบาย

สานักปลัด
งานการศึกษา

สํวนโยธา

สํวนโยธา
สํวนโยธา
สํวนโยธา

หน้า60

รายละเอียดโครงการพัฒนา ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

หน้า61

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.1แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
งบประมาณ
2560
2561

ตัวชีวัด
(KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ)
พนักงาน/คณะผู๎บริหาร
ตาบลน้าพี้

2559
300,000
งบ อบต.

โครงการงานวันเด็กแหํงชาติ เพื่อให๎เด็กและผู๎ปกครองได๎
ทากิจกรรมรํวมกัน

นักเรียนในเขตตาบล
น้าพี้

30,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย เพื่อให๎เด็กมีอาหารกลางวัน
การบริหารสถานศึกษา
ไว๎รบั ประทาน และ
พัฒนาการที่ดี
โครงการอาหารกลางวันเด็ก เพื่อให๎เด็กมีอาหารกลางวัน
นักเรียน
รับประทานตลอดปี
การศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อให๎เด็กมีอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รับประทานตลอดปี
การศึกษา

นักเรียนในเขตตาบล
น้าพี้

477,600
งบ อบต.

3 แหํง

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎กับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตาบลน้าพี้
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000
งบ อบต.

20,000งบ 20,000งบ
อบต.
อบต.

3 แหํง

302,120
งบ อบต.

302,120
งบ อบต.

1 แหํง

6.

โครงการจ๎างเด็กนักเรียน
นักศึกษาชํวงปิดภาคเรียน

เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎
ใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน์

นักเรียน นักศึกษาในเขต 30,000
ตาบลน้าพี้
งบ อบต.

7.

โครงการอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรงสมวัย

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให๎กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

162,680
งบ อบต.

162,680
งบ อบต.

162,680งบ
อบต.

1 แหํง

8.

โครงการอาหารเสริม(นม)
เด็กนักเรียน

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรงสมวัย

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให๎กับโรงเรียนใน
พื้นที่ตาบลน้าพี้

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

3 แหํง

ที่

โครงการ

1.

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ

2.
3.
4.
5.

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎พนักงานได๎เรียนรู๎
จากประสบการณ์จริง

1 ครั้ง

302,120
งบ อบต.

1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
ที่รับผิดชอบ
พนักงานได๎ความรู๎ สานักปลัด
เด็กและผู๎ปกครอง
ได๎ทากิจกรรม
รํวมกัน
เด็กมีพัฒนาการที่
ดี

งานการศึกษา
สานักปลัด

เด็กมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์
เด็กมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์

งานการศึกษา
สานักปลัด

นักเรียน มีรายได๎
ในชํวงปิดภาค
เรียน
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาหาร
เสริม(นม)ดื่มและ
มีพัฒนาการสมวัย
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาหาร
เสริม(นม)ดื่มและ

งานการศึกษา
สานักปลัด

งานการศึกษา
สานักปลัด

งานการศึกษา
สานักปลัด

งานการศึกษา
สานักปลัด
งานการศึกษา
สานักปลัด
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มีพัฒนาการสมวัย

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.1แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ที่

โครงการ

9.

โครงการกํอสร๎างห๎องน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10.

โครงการตํอเติมรั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

11.

โครงการกํอสร๎างป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12.

โครงการจัดซื้อเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ด๎านการประกอบอาชีพ

13.

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห๎องที่ถูสุขลักษณะและมี
จานวนครบตามเกณฑ์การ
ประเมินเพียงพอตํอจานวน
เด็ก
เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัยและ
ปรับปรุงบริเวณศูนย์ฯให๎
เหมาะสมตํอการจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให๎ได๎มาตรฐานที่กาหนด
เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎ด๎านการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายสํงผลให๎
มีรายได๎เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ) 2559
2560
2561
กํอสร๎างห๎องน้าศูนย์
60,000
พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ
งบ อบต.
แปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด

ตัวชีวัด
(KPI)

ตํอเติมรั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านป่าไม๎เนิน
สะอาด

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

กํอสร๎างป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000
งบ อบต.

1 แหํง

เครื่องเลํนพัฒนาการ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000
งบ อบต.

1 แหํง

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตาบลน้าพี้มีความรู๎ด๎าน
อาชีพ

5,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

1 แหํง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผํานการ
ประเมิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานการศึกษา
สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพื้นที่ที่
เหมาะสมตํอการ
จัดการเรียนการ
สอน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล๎อมที่
นําอยูํ
เด็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายที่
สมวัย
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตาบลน้าพี้มี
ความรู๎ด๎านอาชีพ

งานการศึกษา
สานักปลัด

งานการศึกษา
สานักปลัด
งานการศึกษา
สานักปลัด
งานการศึกษา
สานักปลัด
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครง การ)
1.
โครงการไปรํวมงานการ
แขํงขันกีฬาอาเภอทองแสนขัน
2.
โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดขบวนรถ
ท๎องถิ่นให๎สืบตํอไป
จัดประกวดนางนพมาศ
3.
4.

โครงการประเพณีสงกรานต์วัน
ผู๎สูงอายุและงานบํอเหล็กน้าพี้
ประจาปี 2559
โครงการมหกรรมเหล็กน้าพี้
ของดีทองแสนขัน

เพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาติไทย
เพื่อสํงเสริมการจัดงาน
มหกรรมเหล็กน้าพี้ของดี
ทองแสนขัน
เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีแดํสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว
เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีแดํสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว

2559

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)

150,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

จัดพิธีทาบุญสงน้าพระ
จัดพิธีรดน้าดาหัวผู๎สูงอายุ
การละเลํนพื้นบ๎าน
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
น้าพี้

80,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

50,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
ชนมพรรษา 12 สิงหา

25,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา5 ธันวา

25,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

5.

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา

6.

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา5 ธันวา

7.

โครงการวันปิยมหาราช

เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหา ข๎าราชการ พนักงาน และ
กรุณาธิคุณ
ประชาชนในพื้นที่น้าพี้
พระบาทสมเด็จรัชการที่ 5

5,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

8.

โครงการแหํเทียนเข๎าพรรษา

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

5,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

ผู๎บริหาร สมาชิก
ข๎าราชการ พนักงาน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ทาให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประชาชนได๎แสดง
ความกตัญญู
กตเวที
ทาให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
กิจกรรม
ทาให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
กิจกรรม
ทาให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
กิจกรรม
ทาให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
กิจกรรม
รํวมกันทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานศาสนา
สานักปลัด
งานศาสนา
สานักปลัด
งานศาสนา
สานักปลัด
งานศาสนา
สานักปลัด
งานศาสนา
สานักปลัด
งานศาสนา
สานักปลัด
งานศาสนา
สานักปลัด
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.2แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครง การ)
9.
โครงการจัดงานรัฐพิธีตํางๆ
สนับสนุนงานรัฐพิธี
ประชาชนในตาบลน้าพี้
ประจาปี 2559
ตํางๆ
10.
โครงการรํวมกิจกรรมในงาน เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการ ข๎าราชการ พนักงาน คณะ
วันเทศกาลลางสาดและ
จัดงานเทศกาลลางสาด ผู๎บริหาร เยาวชน
มหัศจรรย์ผลไม๎เมืองอุตรดิตถ์ และมหัศจรรย์ผลไม๎
ประชาชนในเขตพื้นที่
ประจาปี 2559
อุตรดิตถ์
ตาบลน้าพี้
11.
โครงการรํวมกิจกรรมงานพระ เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการ ข๎าราชการ พนักงาน คณะ
ยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จัดงานพระยาพิชัย
ผู๎บริหาร เยาวชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี
ดาบหัก
ประชาชนในเขตพื้นที่
2558
ตาบลน้าพี้
12.
โครงการจัดงานมหกรรมเหล็ก เพื่อสํงเสริมการจัดงาน ประชาชนในพื้นที่ตาบล
น้าพี้และของดีทองแสนขัน
มหกรรมเหล็กน้าพี้ของดี น้าพี้
ประจาปี 2559
ทองแสนขัน
13.
โครงการกํอสร๎างฌาปนสถาน เพื่อทานุบารุงศาสน
กํอสร๎างฌาปนสถาน
ประจาวัดในตาบลน้าพี้
สถาน
ประจาวัดในตาบลน้าพี้
ตามแบบแปลนที่ อบต.น้า
พี้ กาหนด

2559
20,000
เงินอุดหนุน
30,000
งบ อบต.

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)
1-2 ครั้ง
1 ครั้ง

30,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

65,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

5,000,000
งบ จ.อต.

1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนในตาบล
น้าพี้
จังหวัดอุตรดิตถ์
ดาเนินเทศกาล
ลางสาดและ
มหัศจรรย์ผลไม๎
จังหวัดอุตรดิตถ์
ดาเนินจัดงานพระ
ยาพิชัยดาบหัก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานศาสนา
สานักปลัด
งานศาสนา
สานักปลัด

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได๎มีสํวนรํวม
ในกิจกรรม
ศาสนสถานมีการ
ทานุบารุง

งานศาสนา
สานักปลัด

งานศาสนา
สานักปลัด

งานศาสนา
สานักปลัด
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.3แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

6.

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครง การ)
โครงการนาเด็กเยาวชนและ เพื่อให๎เยาวชนได๎ทากิจกรรม เยาวชนในเขตตาบล
นักกีฬาไปรํวมแขํงขันกีฬา รํวมกัน
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน
โครงการเงินอุดหนุนการ
เพื่อให๎เยาวชนได๎ทากิจกรรม เยาวชนในเขตตาบล
จัดการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ รํวมกัน
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน
ภาค 5
โครงการไปรํวมงานการ
เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสํวน
เยาวชนในเขตตาบล
แขํงขันกีฬาอาเภอทองแสน รํวมในกิจกรรม
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน
ขัน
โครงการกํอสร๎างสนามฟุต เพื่อให๎เยาวชนได๎ทากิจกรรม เยาวชนในเขตตาบล
ซอลกลางแจ๎งมาตรฐาน
รํวมกัน
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน
พร๎อมอุปกรณ์บริเวณ
โรงเรียนบ๎านห๎วยปลาดุก
โครงการกํอสร๎างสนามฟุต เพื่อให๎เยาวชนได๎ทากิจกรรม เยาวชนในเขตตาบล
ซอลกลางแจ๎งมาตรฐาน
รํวมกัน
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน
พร๎อมอุปกรณ์บริเวณ
โรงเรียนบ๎าน น้าพี้มิตรภาพ
ที่ 214
เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ออก กํอสร๎างสนามกีฬาหลัง
กํอสร๎างสนามกีฬาหลัง
กาลังกาย
โรงเรียน หมูํที่ 8
โรงเรียน หมูํที่ 8 ตาม
แบบแปลนที่ อบต.น้าพี้
กาหนด

2559
30,000
งบ อบต.
25,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชีวัด
(KPI)
1 -2 ครั้ง
1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เยาวชนได๎รํวม
กิจกรรมรํวมกัน
เยาวชนได๎รํวม
กิจกรรมรํวมกัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานการศาสนา
สานักงานปลัด
งานการศาสนา
สานักงานปลัด

80,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรมรํวมกัน

งานการศาสนา
สานักงานปลัด

80,000
งบ จ.อต.

1 แหํง

เยาวชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย

งานกีฬาและ
นันทนาการ
สานักงานปลัด

งบ อบต.
งบ จ.อต.

1 แหํง

เยาวชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย

งานกีฬาและ
นันทนาการ
สานักงานปลัด

1 แหํง

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย

งานกีฬาและ
นันทนาการ
สานักปลัด

200,000
งบ อบต.
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และเยาวชนทางสังคม
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครง การ)
2559
2560
2561
1.
โครงการ อบต.น้าพี้พบ
เพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพ ประชาชนในตาบลน้าพี้
30,000
30,000
30,000
ประชาชน
ชีวิตที่ดีขึ้น
งบ. อบต. งบ. อบต. งบ. อบต.
2.
3.

โครงการแพทย์ฉุกเฉินระดับ เพื่อให๎ผู๎รับบริการที่เจ็บป่วย ประชาชนในตาบลน้าพี้
ตาบล
ฉุกเฉินได๎รับบริการที่มี
มาตรฐานอยํางทันทํวงที
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค โครงการรณรงค์ป้องกัน
ผู๎ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่
เอดส์
โรคเอดส์
ตาบลน้าพี้

4.

โครงการป้องกันโรค
ไข๎เลือดออกและโรคระบาด
อื่น ๆ

เพื่อเป็นการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตํอใน
พื้นที่

5.

โครงการซํอมแซมที่อยูํอาศัย เพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพ
ให๎กับประชาชนผู๎ยากไร๎และ ชีวติ ที่ดีขึ้น
ผู๎ด๎อยโอกาส

144,000
งบ. อบต.
30,000
งบ. อบต.

ประชาชนในตาบลน้าพี้

200,000
งบ. อบต.

ประชาชนในตาบลน้าพี้

50,000
งบ. อบต.

ตัวชีวัด
(KPI)
9 หมูํบ๎าน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
9 หมูํบ๎าน

1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนได๎รับ
บริการสาธารณะ
ด๎านตํางๆ
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การบริการ
ผู๎ป่วยโรคเอดส์
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ
ประชาชนปรอด
จากโรค
ไข๎เลือดออกและ
โรคระบาด
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
งานป้องกัน
สานักปลัด
งานสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
งานสาธารณสุข
สานักปลัด
งานสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

โครงการ
โครงการเข๎ารํวมงานวัน
ตํอต๎านยาเสพติดสากล
โครงการป้องกันยาเสพติด
โครงการป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน จานวน 3 แหํง
โครงการแขํงขันกีฬาต๎าน
ยาเสพติด
โครงการอบรมให๎ความรู๎กับ
เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด
โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์วันตํอต๎านยา
เสพติด
โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผํนดินเอาชนะยาเสพติด

วัตถุประสงค์
เพื่อสร๎างความสมัครสมาน
สามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการแก๎ไขปัญหา

นักเรียนโรงเรียนบ๎านน้าพี้
ทุกคนแก๎ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อสร๎างความสมัครสมาน
สามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน
เพื่ออบรมให๎ความรู๎เยาวชน
เกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการแก๎ไขปัญหายา
เสพติด
เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผํนดิน
เอาชนะยาเสพติดและ
ประชาชนให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง เพื่อสนับสนุนศูนย์
แผํนดินเอาชนะยาเสพติด
ปฏิบัติการพลังแผํนดินยา
จังหวัดอุตรดิตถ์
เสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงการคํายเยาวชนสํงเสริม เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
การเรียนรู๎
เยาวชนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการดารงชีวิตมี
ความรู๎ทางวิชาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ)
ประชาชนในตาบลน้าพี้
เยาวชนในเขตตาบล
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน

2559
80,000
งบ อบต.
30,000
งบ อบต.

งบประมาณ
2560
2561

ตัวชีวัด
(KPI)
1 ครั้ง
1 ครั้ง

นักเรียนโรงเรียนบ๎าน
น้าพี้
เยาวชน ในเขตตาบล
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน
เยาวชน ในเขตตาบล
น้าพี้ 9 หมูํบ๎าน
ประชาชนในตาบลน้าพี้

30,000
งบ อบต.
80,000
งบ อบต.
13,000
งบ อบต.
5,000
เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณ

20,000
เงินอุดหนุน

1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณ

30,000
เงินอุดหนุน

1 ครั้ง

เด็กและเยาวชนในตาบล 30,000
น้าพี้มีพฤติกรรมที่
งบ อบต.
เหมาะสมในการ
ดารงชีวิตมีความรู๎ทาง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคี
ชุมชนเข๎ามารํวมใน
การป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
นักเรียนมีความรู๎การ
ป้องกันยาเสพติด
ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคี
ประชาชนมีความรู๎เกี่ย
กับปัญหายาเสพติด
ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการตํอต๎านยา
เสพติด
ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการตํอต๎านยา
เสพติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานการศาสนา
สานักปลัด
สานักปลัด
งานการศึกษา
สานักปลัด
งานการศาสนา
สานักปลัด
งานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
งานสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
งานสวัสดิการสังคม
สานักปลัด

ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวน งานสวัสดิการสังคม
รํวมในการตํอต๎านยา
สานักปลัด
เสพติด
เด็กและเยาวชนใน
ตาบลน้าพี้มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการ
ดารงชีวิตมีความรู๎ทาง

หน้า69

วิชาการ

วิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า70

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ตัวชีวัด
งบประมาณ
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
(ผลผลิตโครง การ) 2559
ได้รับ
2560
2561
1.
โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์
เพื่อรํวมรณรงค์เพื่อแก๎ไข
พนักงานสํวนตาบล
35,000
1 ครั้ง
สร๎างจิตสานึกใน
พื้นที่สีเขียว
ปัญหาภาวะโลกร๎อน
กานัน/ผู๎ใหญํบ๎านตาบล
งบ อบต.
การรักษ์
น้าพี้
สิ่งแวดล๎อม
2
โครงการปลูกสวนไผํ สระ
เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
ประชาชนในพื้นที่
20,000
1 ครั้ง
สร๎างจิตสานึกใน
หนองโป่ง พื้นที่ 10 ไรํ
ประโยชน์จากสวนไผํ
รํวมกันปลูกสวนไผํ
งบ อบต.
การรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
3
โครงการปลูกป่าชุมชน
เพื่อรํวมรณรงค์เพื่อแก๎ไข
พนักงานสํวนตาบล
20,000
หมูํที่ 7
ปัญหาภาวะโลกร๎อน
กานัน/ผู๎ใหญํบ๎านตาบล
งบ อบต.
น้าพี้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
6.1แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ)
ประชาชนในตาบลน้าพี้

2559
200,000
งบ อบต.

งบประมาณ
2560
2561

ตัวชีวัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํวนการคลัง

1.

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดทาภาษี

2.

โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
สามัคคี

ประชาชนในตาบลน้าพี้

20,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด

3.

โครงการเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทาแผนสามปี/แผน
ชุมชน
โครงการสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โครงการสํงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชนในหมูํบ๎านในตาบล
น้าพี้
เพื่อให๎ประชาชนมีความ
สามัคคี
เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนา
ประชาธิปไตยและระบบการ
เลือกตั้ง

ประชาชนในตาบลน้าพี้
9 หมูํบ๎าน

15,000
งบ อบต.

9 ครั้ง

สานักปลัด

ประชาชนในตาบลน้าพี้

20,000
งบ อบต.
20,000
งบ อบต.

9 ครั้ง

มีแผนชุมชนที่
สมบูรณ์ถูกต๎องใน
การพัฒนา
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

4.
5.

ประชาชนในตาบลน้าพี้

1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู๎เสียภาษีมาชาระ
ภาษีตามกาหนด

1 ครั้ง

สานักปลัด
สานักปลัด
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครง การ)
ประชาชนในตาบลน้าพี้

1.

โครงการภัยแล๎ง

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน
ของประชาชน

2.

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีสํวนรํวม

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต

เพื่อแสวงหาความรํวมมือ
จากประชาชนในพื้นที่

โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการอบรมอาสาจราจร

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎

3.

4.
5.
6.
7.
8.

2559
50,000
งบ อบต.

งบประมาณ
2560
2561

ตัวชีวัด
(KPI)
9 หมูํบ๎าน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานป้องกัน
สานักปลัด
งานป้องกัน
สานักปลัด

1 ครั้ง

ประชาชนมีชีวิตที่
ดีขึ้น

ประชาชนในเขตตาบล
น้าพี้

250,000
50,000
งบ อบต.
53,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

ประชาชนในเขตตาบล
น้าพี้

13,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

เพื่อให๎นักเรียนได๎เป็นอาสา
จราจรชํวยเหลือเจ๎าหน๎าที่
ตารวจจราจร
โครงการจัดซื้อกรวยยางและ เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยใน
แผงกั้นจราจร
การใช๎รถใช๎ถนน

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
น้าพี้
ถนนสายตํางๆ ในเขต
ตาบลน้าพี้

17,500
งบ อบต.

1 ครั้ง

37,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด เพื่อให๎ประชาชนและ
(CCTV)ประจาปี 2559
เยาวชนในพื้นที่ได๎รับความ
ดูแลความปลอดภัย
โครงการป้องกันและลด
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุทางถนนชํวง
ทางถนนในชํวงเทศกาลปี
เทศกาลปีใหมํ 2559
ใหมํ

อุดหนุนงบประมาณ

999,500
เงินอุดหนุน

1 แหํง

ตั้งจุดบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่

15,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

ผู๎เข๎ารับการ
งานป้องกัน
ฝึกอบรมให๎ความ
สานักปลัด
รํวมมือในการ
แก๎ไขปัญหาตํางๆ
ผู๎เข๎ารับการ
งานป้องกัน
ฝึกอบรมได๎มี
สานักปลัด
ความรู๎
ผู๎เข๎ารับการ
งานป้องกัน
ฝึกอบรมได๎มี
สานักปลัด
ความรู๎
บริการด๎านจราจร
งานป้องกัน
ให๎ประชาชนมี
สานักปลัด
ความสะดวก
ประชาชนได๎รับ
สานักปลัด
ความดูแลความ
ปลอดภัย
ประชาชนได๎รับ
งานป้องกัน
ความดูแลความ
สานักปลัด
ปลอดภัย

หน้า74

9.

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 2559

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต์

ตั้งจุดบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่

15,000
งบ อบต.

1 ครั้ง

ประชาชนได๎รับ
ความดูแลความ
ปลอดภัย

งานป้องกัน
สานักปลัด
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