๓.๒ โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสามปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท
1 ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้้าไฟกิ่งสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก
* (ชุมชนต้นผึ้ง – สันคะยอม)

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

2 ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกศาลเจ้า หมอพิชัย (ชุมชนหลังตลาด)
3 เชื่อมรางระบายน้้า ประตูหลังโรงเรียน
พัฒนวิทย์ศึกษา(ชุมชนหลังตลาด)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

4 สร้างรางระบายน้้าคสล. ถนนซอย
หลังตลาดมะจ้าโรง (ชุมชนมะจ้าโรง)

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๕๐,๐๐๐
0.60 ม.พร้อมบ่อพัก
งบ อปท.
ยาว 180 ม.
ผิวจราจรกว้าง ๕ ม.
1,130,000
ยาว ๕๖๒ ม.
งบ อปท.
พื้นที่รวม ๒,๘๑๐ ตร.ม.
ยาว ๒.50 เมตร
๒๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

รางระบายน้า้ กว้าง 0.40 ม.
ยาว 67 ม. สูง ๐.๕0 ม.

390,000
งบ อปท.

5 ฝาปิดล้าเหมืองหลังบ้านพ่อครูทอง
(ชุมชนบ้านไร่)

เพื่อแก้ปัญหากลิ่นน้้าเสีย กว้าง 0.95 ม. ยาว ๑๑๘ ม.
หนา ๐.๐๘ ม.

6 ดาดล้าเหมืองหลังสวนนายณรงค์ บ้านนายสุทัศน์ อุปค้า
(ชุมชนช่างกระดาษ)

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

รางระบายน้า้ คสล. กว้าง ๑ ม.
ยาว ๑๙๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม.

-

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 สาย น้้าไม่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีพื้นที่จราจรเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

-

พื้นที่ ประชาชนสัญจรไปมาได้
๒,๘๑๐ สะดวกและปลอดภัย
ตร.ม.
๑ สาย น้้าไม่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

-

-

๑ สาย

น้้าไม่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน

กองช่าง

๘๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

-

๑ จุด

ไม่มีปญ
ั หากลิ่นรบกวน

กองช่าง

๖๕๕,๐๐๐
งบ อปท.

-

-

1 สาย

สามารถแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมในพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวได้

กองช่าง

หน่วยงานอื่น

กองช่าง

* หมายเหตุ ข้อ 1 ผ่านทีด่ ินเอกชน

๒๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 สาย ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)
ถนนจิตรช่างแยกตลาดมะจ้าโรง
(ชุมชนบ้านพักป่าไม้)
สร้างรางระบายน้้า ถนนอ้อมอ้าเภอ
ฝั่งซ้าย(ชุมชนหลังอ้าเภอ)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

พื้นที่รวม 6,696 ตร.ม.

2,700,000
งบ อปท.

-

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

-

1 สาย

ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้าง ขยายถนน คสล.หน้าวัดต้นผึ้ง –
ถนนเชียงใหม่-ฮอด
(ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม)
10 ท้าบล็อกคอนเวิรส์ (ท่อเหลี่ยมระบายน้้า)
เชื่อมล้าเหมืองลี่ ถนนซอยกลาง
หน้าส้านักงานเทศบาล
(ชุมชนหลังอ้าเภอ)
11 ปรับปรุงถนนเข้าหลังที่ว่าการอ้าเภอ
(คอนตรีต)
(ชุมชนหลังอ้าเภอ)
12 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบุปผา
ถนนสันป่าตอง-ล้าพูน
( ชุมชนช่างกระดาษ )

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

รางระบายน้า้ กว้าง 0.40 ม.
3,350,๐๐๐
ยาว ๘๓๗ ม.
งบ อปท./
ลึกเฉลีย่ ๐.๕0 ม.
หน่วยงานอื่น
ถนน คสล. กว้าง ๓ ม.
๕๒๒,๐๐๐
ยาว ๒๖๘ ม.พื้นที่รวม ๘๐๔ ม. งบ อปท.
หนา 0.15 ม.
ท่อเหลี่ยมระบายน้้า
95,000
กว้าง 1.2 × 1.2 ม.
งบ อปท.
ยาว 7 ม.

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

1 สาย

ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง

ถนน พื้นที่รวม ๗๐ ตร.ม.

7
8
9

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ช่วงที่ 1 กว้าง 2 ม. ยาว 36 ม.
หนา 0.15 ม.
มาอย่างปลอดภัย

ช่วงที่ 2 กว้าง 2 ม. ยาว 21 ม.
หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.
หนา 0.15 ม.

-

60,000
งบ อปท.

-

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

๑๕๒,๐๐๐
งบ อปท.

-

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

๒๔

ที่

โครงการ

13 ก่อสร้างถนนและรางระบายน้้า คสล.
ซอย ๖ ถนนอ้อมอ้าเภอ
(ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี )

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.กว้าง ๓.๕๐ ม.
ยาว 52 ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.
พื้นที่รวม 182 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

246,000
งบ อปท.

-

-

กองช่าง

-

-

150,000
งบ อปท.

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

-

2๘๐,๐๐๐
งบ อปท.

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

135,000
งบ อปท.

-

๑ สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

630,000
งบ อปท.

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

(1๒๐,000)

รางระบายน้า้ กว้าง ๐.๔๐ ม.
ยาว 30 ม.ลึกเฉลี่ย๐.8๐ม.
(126,000)

14 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้า ข้างบ้าน
นางมาลี และล้าเหมืองข้างสวนผู้กองอุดม
(ชุมชนบ้านพักป่าไม้)
15 ปรับระดับถนนพร้อมรางระบายน้า้
แยกข้างบ้านนายบุญทวี วณีสอน
(ชุมชนมะจ้าโรง )

16 ก่อสร้างถนน คสล.วัดต้นผึ้ง
* ทะลุถนนเลียบล้าเหมืองป่าจู้
(ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม)
17 ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)
ร้านผลไม้ดอง – วัดร้องสร้าน(เฮียแดง)
(ชุมชนมะจ้าโรง)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ฝาปิดรางระบายน้้ากว้าง1.๒ม.
ยาว 74 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พื้นที่รวม 88.80 ตร.ม.
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว 90 ม.
ไปมาอย่างปลอดภัยและ หนาเฉลี่ย ๐.15 ม. มีพื้นที่รวม
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 225 ตร.ม.(๑๒๐,๐๐๐)
รางระบายน้า้ กว้าง ๐.๔๐ ม.
ลึกเฉลีย่ 0.๗0 ม.ยาว 90 ม.
(๑๖๐,๐๐๐)
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนน กว้าง 3 ม. ยาว ๖๙ ม.
สะดวกและปลอดภัย
สูง ๐.๑๕ ม.
พื้นที่รวม 207 ตร.ม
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
สะดวกและปลอดภัย
ยาว ๓๘๗ ม.
พื้นที่รวม 1,548 ตร.ม.

*หมายเหตุ ข้อ ๑๖ ที่ดินยังไม่ได้โอนเป็นทางสาธารณะ

๒๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

18 รางระบายน้า้ ซอยบ้านนางเตียมต๋า
(ชุมชนมะจ้าโรง)

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

รางระบายน้า้ กว้าง 0.40 ม.
ยาว ๖๐ ม.

-

200,000
งบ อปท.

-

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 สาย ไม่มีน้าท่วมขัง

19 ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)
ถนนวงเวียนบ้านพักป่าไม้ถึงสุดเขต
เทศบาลต้าบลยุหว่า
(ชุมชนบ้านพักป่าไม้)
20 สร้างรางระบายน้้า ซอย ๓ หมู่ที่ ๒
บ้านกลาง (ชุมชนหลังอ้าเภอ)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๖๓ ม.
พื้นที่รวม ๑,๓๑๕ ตร.ม.

-

๕๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

รางระบายน้า้ กว้าง 0.40 ม.
ยาว 132 ม. สูง ๐.๕0ม.

-

430,000
งบ อปท.

-

1 สาย

ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง

21 ปรับผิวจราจรถนนอ้อมอ้าเภอ
(แอสฟัลท์ติก)(ชุมชนหลังอ้าเภอ)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

พื้นที่รวม 7,350 ตร.ม

-

2,900,000
งบ อปท.

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

22 ถนน คสล.ข้างอ่างเก็บน้้าประปา
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
(ซอยบ้านนางอัมพร ท้าวเขื่อน)
สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนช่างกระดาษ)
23 สร้างรางระบายน้้า คสล.ถนนอ้อมอ้าเภอ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
ซอย ๔ (ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี)

ถนน กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๕ ม.
หนา ๐.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๒๕ ม.
รางระบายน้า้ กว้าง 0.40 ม.
ยาว ๙๘.5 ม.สูง ๐.25 ม.

-

๒๘๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

๒๘๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

1 สาย

ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง

24 ถมดินลุกรังไหล่ทางถนนสันป่าตองหน้าบ้านนายเพชร
(ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี)
25 ก่อสร้างผนังกันดินล้าเหมืองแม่กุ้ง
ข้างวัดป่าลาน (ชุมชนป่าลาน )

เพื่อเพิ่มพื้นที่ไหล่ทางให้
กว้างขึ้น

ถนนกว้าง 0.5 ม.ยาว ๑๘๔ ม.
หนา ๐.๒0 ม.

-

20,000
งบ อปท.

-

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

กองช่าง

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมและ
ตลิ่งพัง

ผนังกันดิน ลึก 2 ม.
ยาว 21 ม.

-

370,000
งบ อปท.

-

1 สาย

ป้องกันตลิ่งพัง และระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

๒๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

26 ก่อสร้างรางระบายน้้าซอยหลังวัดศรีอรุณ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
(น้้าเหมืองหนอง) (ชุมชนบ้านไร่)

รางระบายน้า้ กว้าง 0.70 ม.
ลึก 0.80 ม. ยาว 245 ม.
หนา 0.12 ม.

-

885,000
งบ อปท.

-

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 สาย ไม่มีน้าท่วมขัง

27 ก่อสร้างไหล่ถนนและรางระบายน้า้ คสล. เพื่อให้การคมนาคม
สุดเขตเทศบาล (ฝั่งซ้าย)
สะดวก ปลอดภัยและ
(ชุมชนบ้านบ้านไร่ )
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ไหล่ทางกว้าง0.๔0 ม. ยาว 818
ม. หนา 0.15 ม.พร้อมราง
ระบายน้้า กว้าง 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 818 ม.
ราวเหล็กยาว 41 ม.

-

2,200,000
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น

-

1 สาย

-

120,000
งบ อปท.

-

1 จุด

ถนนกว้าง 3.50 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม.
พื้นที่รวม 1,050 ตร.ม.
รางระบายน้า้ กว้าง ๐.๔๐ ม.
ยาว 64 ม. ลึก ๐. ๕๐ ม.

-

600,000
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
2๑0,๐๐๐
งบ อปท.

รางระบายน้า้ กว้าง ๐.๔๐ ม.
ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๙ ม.

-

๑๒๗,๐๐๐
งบ อปท.

-

1 สาย ลดการเกิดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป สะพานกว้าง 7 ม. ยาว 9 ม.
มาอย่างสะดวกปลอดภัย

-

1,500,000
งบ อปท.

-

1 สาย

กองช่าง

28 ติดตั้งเหล็กราวกันตกบริเวณบริเวณแยก
คลองชลประทาน-บ้านไร่
( ชุมชนบ้านไร่ )
29 ก่อสร้างถนนข้างคลองชลประทาน (ธกส.)
(ชุมชนบ้านช่างกระดาษ )

เพื่อป้อกันอุบัติเหตุจาก
การสัญจรบริเวณดังกล่าว

30 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ซอย ๕
ถนนอ้อมอ้าเภอ ถึงบ้านร.ต.ต.สุนทร
บุญธิมา( ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี )
31 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ซอย๔
ข้างบ้านเกศรินถึงล้าเหมืองสาธารณะ
(ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี)
32 ก่อสร้างสะพาน คสล.
(คันคลองชลประทานบ้านหย่อนฯ)

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

-

-

1 สาย
1 สาย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัย
สามารถป้องกันอุบัติเหตุ
และลดการสูญเสียบริเวณ
ดังกล่าว
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

น้้าไม่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีพื้นที่จราจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
กองช่าง

๒๗

ที่

โครงการ

33 ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้า้ ถนน
คสล.หน้าบ้านนายบอย
( ชุมชนบ้านพักป่าไม้ )
34 ผนังกันดิน คสล. ล้าเหมืองแม่กุ้ง –
ป่าลาน
( ชุมชนป่าลาน,ช่างกระดาษ )
35 ก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดกลางทุ่ง
(Over Lay)
( ชุมชนบ้านไร่ )
36 เหล็กกันโค้งบ้านพร้าวล้อม (แบ่งเป็น
๓ ช่วง ๓๒+๒๙+๔๘)
(ชุมชนช่างกระดาษ)
37 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมวัดกลางทุ่ง
ถึงวัดช่างกระดาษ
( ชุมชนช่างกระดาษ )
38 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
* ถนนเชียงใหม่-ฮอด ฝั่งขวา
(ชุมชนต้นผึ้ง- สันคะยอม )
39 ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้้า
ซอยบ้านเจริญยนต์หน้าสวน อ.นิคม
(ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนคสล.กว้าง3.50 ม.ยาว 52 ม.
ปลอดภัยและแก้ไขปัญหา หนา ๐.๑๕ ม. (12๐,๐๐๐)
น้้าท่วม
รางระบายน้า้ คสล.ตัวยู
กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.
ยาว 30 ม.(126,๐๐๐)
เพื่อแก้ไขและป้องกัน
ผนังกันดิน คสล.ขนาดลึก ๒ ม.
ตลิ่งพัง
ยาว ๒,๐๐๐ ม.

-

246,000
งบ อปท.

-

-

-

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา กว้าง ๔ม. ยาว 1,080 ม.
อย่างปลอดภัย
พื้นที่รวม 4,320 ตร.ม.

-

-

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการ เหล็กกันโค้งยาว ๑๐๙ ม.
สัญจรบริเวณดังกล่าว

-

-

๑๘,๔๐๐,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
1,550,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
๓๑๐,๐๐๐
งบ อปท.

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๓๕ ม.
อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๕ ตร.ม.
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
รางระบายน้า้
ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ม.

-

-

-

-

๑,๔๕๖,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
๘,๐๐๐,๐๐๐

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 27 ม.
ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาน้้า หนา 0.15 ม.,รางระบายน้้า
ท่วมขัง
กว้าง 0.40 ม. ยาว 37 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.50 ม.

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

1 สาย

สามารถแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
และปัญหาตลิ่งพังได้

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

1 จุด

สามารถป้องกันอุบัติเหตุและ
ลดการสูญเสียบริเวณดังกล่าว

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

1 สาย

ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย
ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

งบกรมทางหลวง

197,000
งบ อปท.

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 สาย

กองช่าง

*หมายเหตุ ข้อ ๓8 พื้นทีแ่ นวก่อสร้างเป็นของกรมทางหลวง

๒๘

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.
มาอย่างปลอดภัย
ยาว 28 ม.หนา ๐.๑๕ ม.
พื้นที่รวม 112 ตร.ม.
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ถนน คสล.กว้าง ๕.ม.
มาอย่างปลอดภัย
ยาว 167 ม.
พื้นที่รวม 835 ตร.ม.
42 ก่อสร้างถนนและรางระบายน้้าคสล.ข้างบ้าน เพื่อให้การคมนาคม
ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม.
นายค้าอ้าย บ้านหย่อนอ้อมหลังบ้าน
สะดวก ปลอดภัยและ
หนา ๐.๑๕ ม.
นางพิกุล ไปถึงบ้านนางปราณี กระจ่าง
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
( ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี )
รางระบายน้า้ กว้าง ๐.4๐ ม.
ยาว 180 ม. ลึก ๐.๕๐ ม.
43 ก่อสร้างไหล่ถนนซอย ๒ ตลอดสาย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว 124 ม.
(ชุมชนบ้านพักป่าไม้)
สะดวกและปลอดภัย
พื้นที่รวม 62 ตร.ม.

-

-

75,000
งบ อปท.

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(KPI)
1 สาย ประชาชนสัญจรไปมาได้
กองช่าง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

550,๐๐๐
งบ อปท.

1 สาย ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

-

-

๘๙๐,๐๐๐ 1 สาย
งบ อปท.

-

-

60,000
งบ อปท.

44 ติดตั้งราวกันตกข้างล้าเหมืองป่าจูจ้ นสุดเขต
เทศบาล
(ชุมชนมะจ้าโรง)
45 ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้า้ ล้าเหมือง
ข้างบ้านนางเต่า จนสุดเขตเทศบาล
(ชุมชนมะจ้าโรง)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 ปรับปรุงผิวถนนหน้าบ้านนางรจนา
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง
( ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี )
41 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1
(บ้านนกไทย) (ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี )

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ราวเหล็กข้างถนนยาว ๒๔๐ ม.

-

-

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ถนนกว้าง 3.50 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม 1,050 ตร.ม.
(840,000)
รางระบายน้า้ กว้าง 1 ม.
ยาว300 ม. ลึก 1 ม.
(450,000)

-

-

ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

1 สาย ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

๖๐๐,๐๐๐ 1 จุด
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
1,290,000 1 สาย
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

๒๙

ที่

โครงการ

46 ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้า้ คสล.
หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านม.๑๔
(ชุมชนมะจ้าโรง )

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพื้นจราจรให้
ประชาชนสัญจรไปมา
อย่างปลอดภัยและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 156 ม.
หนา ๐.15 ม.พื้นที่รวม 780
ตร.ม.(5๑๐,000)
รางระบายน้า้ กว้าง ๐.4๐ ม.
ลึกเฉลีย่ 0.60 ม.ยาว 156 ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(KPI)
1,๐๑0,๐๐๐ 1 สาย ประชาชนสัญจรสะดวก
กองช่าง
งบ อปท./
และน้้าไม่ท่วมขังในช่วง
หน่วยงานอื่น
ฤดูฝนและมีพื้นที่จราจร
เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

๒๘๐,๐๐๐
งบ อปท.

1 สาย

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

-

1,500,000 1 สาย
งบ อปท.

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

200,000 30 จุด
งบ อปท.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-

-

137,000
งบ อปท.

ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

(๕๐๐,000)

47 ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้า้ คสล.
ซอยเข้าบ้านเจ้เป้า
(ชุมชนมะจ้าโรง)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

48 ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ทุ่งต้อม
(บ้านไร่)
49 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/รางระบายน้้า/
ผนังกันดิน

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

50 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
ซอยเยื้องไปรษณีย์
(ชุมชนมะจ้าโรง)

ถนนกว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๔๘ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
216 ตร.ม.(๑๓๐,๐๐๐)
รางกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๘ ม.
ลึก ๐.๕๐ม. (๑๕๐,๐๐๐)
พื้นที่รวม 6,000 ตร.ม.

เพื่อให้ถนน รางระบายน้้า ถนน รางระบายน้้าและ
และผนังกันดินที่ช้ารุด
ผนังกันดินที่ช้ารุดเสียหาย
เสียหาย สามารถใช้งานได้
ปกติ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
รางระบายน้า้ กว้าง 0.4 ม.
ยาว 53 ม. และ 38 ม.

1 สาย

๓๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(KPI)
๑ สาย ลดการเกิดปัญหาน้้าท่วมขัง กองช่าง

51 รางระบายน้า้ คสล.หลังบ้านนางยุพาพร
(ซอยหน้าบ้านอ้ายเล็ก)
(ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี)
52 ถนน Overlay ถ.ล้าเหมืองป่าจู้ถึงเขต
เทศบาลต้าบลยุหว่า
(ชุมชนมะจ้าโรง)
53 ถนน คสล. ซอยข้างร้านบุญรับกระจก

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ระบายน้้าขนาด กว้าง ๐.4 ม.
ยาว ๑๖๔ ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

-

-

๕๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ถนน กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๔ม.
และ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๖ ม.

-

-

๔๑๘,๐๐๐
งบ อปท.

๑ สาย

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

-

-

๒๔๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑ สาย

54 รางระบายน้า้ (ล้าเหมืองแม่กุ้ง* หน้าบ้านพ่อค้า)
(ชุมชนป่าลาน)

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๑ ม.
หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ๓๖๔ ตร.ม
รางระบายน้า้ กว้าง ๐.๔0 ม.
ลึกเฉลีย่ ๐.๘ ม. ยาว ๑๒๖ ม.

-

-

๖๓๐,๐๐๐
งบ อปท.

๑ สาย

55 ติดตั้งราวกันตก(การ์ดเลนส์)
หลังวัดกลางทุ่ง

แก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุรถ
ตกล้าเหมือง

ราวกันตกยาวประมาณ 30 ม.

200,000
งบ อปท.

-

-

56 ก่อสร้างถนนทางเดินข้างบ้านอ.อุทัย

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวก

ถนนทางเดิน 1 สาย

150,000
งบ อปท.

-

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร
ลดการเกิดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

1 จุด

ป้องกันอุบัติเหตุ
รถตกคลอง

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนเดินทางสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

*หมายเหตุ ข้อ ๕4 พื้นที่กรมทางหลวง

๓๑

พัฒนาระบบจราจร และติดตั้ง บ้ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
ที่
1

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางแยก และทางโค้ง

กระจกโค้ง จ้านวน ๑๒ จุด

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

3
*

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑
80,000
งบ อปท.

80,000
งบ อปท.

80,000
งบ อปท.

ระบบไฟกิ่ง 1 จุด

-

รอไฟฟ้า
ประมาณการ

ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนสันป่าตอง – ล้าพูน เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า(ชุมชนช่างกระดาษ)
ส่องสว่าง

ระบบไฟส่องสว่าง

-

4

ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาล

สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้
สัญจรไปมาบนท้องถนน

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายในเขตเทศบาล

5

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ้าเป็นใช้
ในชุมชน

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ้าเป็นต้องใช้
ในงานต่างๆของชุมชน

2

กระจกโค้งบริเวณทางแยกในเทศบาล
-ชุมชนบ้านไร่ ๒ จุด
-ชุมชนบ้านหย่อนฯ ๓ จุด
-ชุมชนมะจ้าโรง ๑ จุด
-ชุมชนหลังอ้าเภอ ๑ จุด
-ชุมชนช่างกระดาษ ๕ จุด
และชุมชนอื่นที่มีความจ้าเป็น
ติดตั้งไฟกิ่งถนนเลียบคลองชลประทาน
ด้านใน (ชุมชนช่างกระดาษ)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1๒ จุด ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ และมี
ความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่าง

-

1 จุด

กองช่าง

เขตพื้นที่กรม
ทางหลวง

-

1 จุด

100,000
งบ อปท.

-

-

1 จุด

-

16,000
งบ อปท.

16,000
งบ อปท.

2 ชุด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนในชุมชนมี
อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในชุมชน

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

*หมายเหตุ ข้อ ๓ เขตพื้นที่กรมทางหลวง

๓๒

ที่
6

โครงการ
ติดตั้งไฟกระพริบในเขตเทศบาล

7

พัฒนาระบบจราจรทางหลวงชนบท

8
*
9

ติดตั้งไฟจราจร สี่แยกคลองชลประทาน
(ชุมชนบ้านไร่)
ท้าคลื่นลดความเร็วตามแยกต่างๆ
ในชุมชนบ้านไร่ (ชุมชนบ้านไร่)

10 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะในเขตเทศบาล
- แยกคลองชลประทาน ๑ จุด (บ้านไร่)
- ซอยข้างบ้านนายเพชรแก้ว ๑ จุด
(บ้านไร่)
- ซอยข้างบ้านนายจ้านง 3 จุด
(บ้านหย่อน)
-บริเวณซอยแยกถนนวัดกลางทุ่ง ๓ จุด
(บ้านนายณัฐนภธัช ) (บ้านไร่)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางแยก และทางโค้ง
เพื่อให้มีเครื่องหมาย
จราจรทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ตามถนนในพื้นที่
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางแยก
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางแยก

ระบบไฟกระพริบ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางแยก

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑
50,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.

ไฟจราจร

-

-

คลื่นลดความเร็ว

-

งบทางหลวง
ชนบท
๕๐,๐๐๐
งบ อปท.

ไฟกิ่งสาธารณะ ๘ จุด
-

-

งบทางหลวง
ชนบท

-

ถนนและแยกต่าง ๆ
ในเขตเทศบาลฯ

50,000

งบ อปท.
100,000
งบ อปท.

-

ตัวชี้วัด

(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

10 จุด ประชาชนสัญจรปลอดภัย
พื้นที่จราจรเพิม่ ขึ้น
3 ครั้ง มีเครื่องหมายจราจรที่เป็น
มาตรฐานตามถนนสาย
ต่าง ๆ
ไฟจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย

กองช่าง

คลื่นลด ประชาชนสัญจรปลอดภัย
ความเร็ว

กองช่าง

๑ จุด

๘ จุด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

*หมายเหตุ ข้อ ๘ งบทางหลวงชนบท

๓๓

๑.๒ แนวทางพัฒนา แหล่งน้้าและก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ ก่อสร้างถังกรองน้้าประปา
ขนาด 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง
(ชุมชนบ้านไร่ )
๒ เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค
* (ต้นผึ้ง,หลังอ้าเภอ,บ้านหย่อน,หลังตลาด,
มะจ้าโรง)
3 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
(เทศบาล,ต้นผึ้ง,หลังอ้าเภอ,
บ้านหย่อน)
4 ขุดลอกล้าเหมืองและแผ้วถางหญ้าในเขต
เทศบาลต้าบลสันป่าตอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
สะอาดในการอุปโภคและ
บริโภค
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าอุปโภค บริโภค
ของประชาชน
เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
อุปโภค บริโภคของ
ประชาชน
เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

5 จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างระบบประปาและ
โรงเก็บของชุมชน
(ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี)
6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้้าประปา
(ชุมชนช่างกระดาษ)

เพื่อให้มีสถานที่ก่อสร้าง ที่ดิน 1 แปลง เพื่อสร้าง
ระบบประปาและโรงเก็บ สาธารณะประโยชน์
ของของชุมชน
เพื่อซ่อมแซมระบบ
ระบบประปาช่างกระดาษ
ประปาที่ช้ารุด

7 ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ระบบ
ประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล

เพื่อซ่อมแซมระบบ
ประปาที่ช้ารุด

8 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย(บ้านไร่)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าเน่า
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 1 จุด
เสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

ถังกรองน้้าประปา ๑ แห่ง
350,000
ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมหลังคา งบ อปท.
ครอบ
เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วลึก 800,๐๐๐
ประมาณ 300 ม.
งบ อปท./
จ้านวน 3 แห่ง
หน่วยงานอื่น
ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
4 แห่ง
คู คลอง ล้าเหมือง รางระบาย
น้้า ในเขตเทศบาล

ระบบประปาหมูบ่ ้าน ในพื้นที่
เทศบาล จ้านวน 5 แห่ง

-

800,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
3,500,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
งบ อปท
งบ อปท.

ตัวชี้วัด

(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

-

1 จุด

ประชาชนมีน้าสะอาดใน
การอุปโภคและบริโภค

กองช่าง

800,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
10,500,๐๐๐
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
๓๐๐,๐๐๐
งบ อปท.

1 จุด

มีน้าสะอาด และเพียงพอ
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้

กองช่าง

1 จุด

มีน้าสะอาด และเพียงพอ
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้

กองช่าง

1 จุด

คู คลอง สามารถระบาย
น้้าได้ดี

กองช่าง

-

-

300,000
งบ อปท.

1 จุด

มีสถานที่ก่อสร้างระบบ
ประปาและโรงเก็บของ

กองช่าง

-

500,000
งบ อปท.

-

1 จุด

ระบบประปาสามารถ
ใช้ได้ปกติ

กองช่าง

250,000
งบ อปท.

250,000
งบ อปท.

250,000 5 แห่ง
งบ อปท.

ระบบประปาสามารถ
ใช้ได้ปกติ

กองช่าง

-

500,000
งบ อปท.

หมดปัญหาน้้าเน่าเหม็น
มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่

กองช่าง

-

1 จุด

*หมายเหตุ ข้อ ๒ ยังไม่มีพื้นที่ดา้ เนินการ

๓๔

๑.๓ แนวทางพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างอาคารศาลเจ้าสลีบัวตองและ
ที่เก็บของ
(ชุมชนหลังอ้าเภอ)

เพื่อปรับปรุงอาคารหลัง
เดิมที่ทรุดโทรม

อาคารกว้าง 3 ม.
ยาว 3.50 ม.
พื้นที่รวม 10.50 ตร.ม.

2 ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีอรุณเป็นโรงเรียน
นวัตกรรมผูส้ ูงอายุ
(ชุมชนบ้านไร่)

เพื่อใช้เป็นสถานที่ท้า
กิจกรรมต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุ

3 สร้างหูช้าง(ผนังกันดิน) หมู่บ้านเลิศวลี
(ชุมชนหลังอ้าเภอ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(KPI)

650,000
งบ อปท.

-

-

1 หลัง อาคารและภูมิทัศน์มี
ความสวยงาม

กองช่าง

ปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับ
การท้ากิจกรรมผูส้ ูงอายุ

-

๕๐๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

1 หลัง สถานที่สะดวกส้าหรับการ
ท้ากิจกรรมผู้สูงอายุ

กองช่าง

ป้องกันตลิ่งพัง

ผนังกันดิน ยาว๑๒๓ ม.
ลึกเฉลีย่ ๒.๕๐ ม.

-

-

700,000
งบ อปท.

๑ จุด

ป้องกันตลิ่งพัง และ
ระบายน้้าได้สะดวก

กองช่าง

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดกลางทุ่ง
(ชุมชนป่าลาน)

เพื่อให้สถานที่สวยงาม

พื้นที่ ๑,๗๙๐ ม.

๙๐๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

-

๑ สาย

ทัศนียภาพสวยงาม

กองช่าง

5 เสริมขอบคันหิน ปูตัวหนอน
* สวนสาธารณะ บริเวณริมชลประทาน ฯ
(ชุมชนหลังตลาด)
6 ปรับปรุงลานขนถ่ายขยะเพื่อใช้เป็น
สถานที่ออกก้าลังกาย หรือร้านค้าชุมชน

เพื่อให้สถานที่สวยงาม

ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๗๔๔ ม.
พื้นที่ ๑,๔๘๘ ตร.ม

380,000
งบ อปท.

-

-

๑ จุด

ทัศนียภาพสวยงาม

กองช่าง

-

1,500,000
งบ อปท.

-

1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ออก
ก้าลังกายหรือขายสินค้า

กองช่าง

7 ติดตั้งไฟฟ้าประติมากรรมตั้งแต่
แยกจิตรช่าง-ซอย๒ (ฝั่งซ้าย)
(ชุมชนบ้านพักป่าไม้)
8 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้านนายเฉลิมพร้อม
เครื่องออกก้าลังกาย
(ชุมชนสันป่าตอง)

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างและ
ทัศนียภาพสวยงาม

สูง ๔ ม.

900,000
งบ อปท.

-

-

๑๐ ต้น ไฟส่องสว่างและ
ทัศนียภาพสวยงาม

กองช่าง

เพื่อให้สถานที่สวยงาม

พื้นที่รวม ๑๒๙ ตร.ม

๙๘,๐๐๐
งบ อปท.

-

-

๑ จุด

กองช่าง

เพื่อให้มีสถานที่ออกก้าลัง พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง
กาย หรือขายสินค้า
1 แห่ง

*หมายเหตุ ข้อ ๕ พื้นที่ก่อสร้างเป็นของกรมชลประทาน(ธนารักษ์)

ทัศนียภาพสวยงาม

๓๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการจัดท้าป้ายเทศบาลและปรับปรุง
ภูมิทัศน์

เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณหน้าส้านักงานเทศบาล

10 โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน้า
เทศบาลต้าบลสันป่าตอง

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่องาน,บุคลากรมี
สถานที่จอดรถ
เพื่อความสวยงามและ
เป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ป้องกันตลิ่งพัง

บริเวณหน้าส้านักงานเทศบาล

13 ติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแยกคลอง
ชลประทาน
(ชุมชนบ้านไร่)
14 เสริมขอบล้าเหมืองร้องกุ่ม
(ชุมชนบ้านไร่)
15 แก้ไขน้้าท่วมขังและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียนวัดศรีอรุณ
(ชุมชนบ้านไร่)
16 ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ
(ชุมชนหลังตลาด/ต้นผึ้ง-สันคะยอม)

11 สร้างซุ้มประตูถนนเข้าหมู่บา้ นต้นผึ้ง
(ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม)
12 ผนังกันดินล้าเหมืองแม่กุ้งข้างวัดป่าลาน
(ชุมชนป่าลาน)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕6๑
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(KPI)
1 แห่ง ป้ายเทศบาลและ

กองช่าง

1 แห่ง ประชาชนที่มาติดต่องาน,

กองช่าง

200,000
งบ อปท.

-

200,000
งบ อปท.

-

ประตูถนนเข้าหมู่บ้านต้นผึ้ง

-

๕๐๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

ผนังกันดิน ยาว ๒๑ ม.
ลึกเฉลีย่ ๒ ม.

-

๓๗๐,๐๐๐
งบ อปท.

-

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ราวกันตก ยาว ๔๑ ม.

-

120,000
งบ อปท.

-

๑ จุด

เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพัง

สูง 0.50 ม. ยาว 117 ม.
หนา 0.12 ม.

-

115,000
งบ อปท.

-

1 จุด

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และมีสถานที่สวยงาม

พื้นที่บริเวณข้างโรงเรียน
วัดศรีอรุณ

-

-

200,000
งบ อปท.

1 จุด

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ใน
โอกาสร่วมท้ากิจกรรม
ชุมชน

ห้องน้้าสาธารณะ 2 แห่ง

-

-

20๐,๐๐๐
งบ อปท.

1 หลัง มีห้องสุขาสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้บริการ

ทัศนียภาพที่สวยงาม

-

บุคลากรมีสถานที่จอดรถ
สะดวก
1 แห่ง ป้ายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/
วัดและทัศนียภาพ
สวยงาม
๑ จุด ป้องกันตลิ่งพัง และ
ระบายน้้าได้สะดวก

กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร
ป้องกันปัญหาตลิ่งพัง
อย่างถาวร

กองช่าง

ภูมิทัศน์สวยงาม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๓๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(KPI)

17 ก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต้าบลสันป่าตอง

เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐาน

อาคารกว้าง 6.50 ม.
ยาว 30.20 ม. พร้อมอุปกรณ์

-

7,600,๐๐๐ 1 แห่ง
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
600,000 1 แห่ง
งบ อปท.

18 ก่อสร้างสถานที่ออกก้าลังกายพร้อม
ห้องเก็บอุปกรณ์
(ชุมชนช่างกระดาษ)
19 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประปาหมู่บ้าน
(ชุมชนช่างกระดาษ)

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก้าลังกาย

กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่รวม 72 ตร.ม.

-

-

เพื่อให้สถานที่สวยงาม

ภูมิทัศน์บริเวณประปาหมู่บ้าน
ช่างกระดาษ

-

-

200,000
งบ อปท.

20 สร้างซุ้มประตูชุมชนสันป่าตอง
(ปากซอยสันป่าตองหลวง)
(ชุมชนสันป่าตอง)
21 ก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้ควัน
(ชุมชนบ้านป่าลาน )

เพื่อความสวยงามและ
เป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
และกลิ่นจากการเผา

ซุ้มยาว 5 ม. สูง 7.50 ม.

-

-

200,000
งบ อปท.

เตาเผาศพแบบไร้ควัน 1 แห่ง

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐ 1 แห่ง
งบ อปท./
หน่วยงานอื่น
พืน้ ที่
1,050
ตร.ม
55,000
5 จุด
งบ อปท.

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างคลองชลประทาน
เพื่อให้มีทัศนียภาพที่
ฝั่งธกส.(ก่อสร้างถนน)(ชุมชนช่างกระดาษ) สวยงาม

ขนาดกว้าง 3.5 ม.
ยาว 300 ม.

600,000
งบ อปท.

-

23 จัดท้าป้ายหมูบ่ ้าน/ชุมชน/วัด
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ป้ายขนาดกว้าง 1.00 ม.
ยาว 2.50 ม. จ้านวน 4 แห่ง
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองชลประทานตั้งแต่
ลานขนถ่ายขยะไปจนถึง
แยกบ้านไร่
แผนที่/ข้อมูลระบบผังเมือง

110,๐๐๐
งบ อปท.

55,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000 100,000
งบ อปท. งบ อปท.

(บ้านพักป่าไม้,บ้านหย่อน,หลังตลาด,บ้านไร่)

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองชลประทานตั้งแต่
ลานขนถ่ายขยะไปจนถึงแยกบ้านไร่
25 จัดวางผังเมืองรวมในพื้นที่เทศบาลต้าบล
สันป่าตอง

เพื่อให้มีป้ายบอกชื่อ
หมู่บ้าน/ชุมชน/วัดและ
ทัศนียภาพสวยงาม
เพื่อให้สถานที่สวยงาม
เพื่อรองรับบริการจัดการ
ผังเมืองในพื้นที่เทศบาล

100,000 100,000 100,000
งบ อปท./
งบ อปท./ งบ อปท./
หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น

ประชาชนได้บริโภค
เนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

มีสถานที่ออกก้าลังกาย
ส้าหรับประชาชน

กองช่าง

1 แห่ง

สถานที่สวยงาม

กองช่าง

1 แห่ง

มีซุ้มประตูที่สวยงามเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน

กองช่าง

พื้นที่บริเวณป่าช้ามี
อากาศสดใส

กองช่าง

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

กองช่าง

มีป้ายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/
วัดและทัศนียภาพ
สวยงาม
สถานที่สวยงามมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

การใช้พื้นที่เป็นไปตาม
ระบบผังเมือง

กองช่าง

1 แห่ง
1 ผัง

กองช่าง

๓๗

