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2 บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  ยุทธศาสตร์การพฒันาศัพยภาพคน แก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติตามศาสตร์พระราชา

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 1 การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม เลโคะ

    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 100,000   -  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นเลโคะ ม. 1 สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

(ซอยภายในหมู่บา้นเชื่อม ลดอุบติัเหตุทางถนน ลึก 0.15 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ต่ออาคารเอนกประสงค์) ยาว 90.00 เมตร

2 โครงการติดต้ังไฟกิ่งบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ติดต้ังไฟกิ่ง 180,000   -  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

เลโคะ  หมู่ที่ 1 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 20 ชุด มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ปลอดภยัในชีวติและ ชีวติที่ดี ปลอดภยัในชีวติ

ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

แบบ ผ. 02

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561  - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบายน้้า  - 155,000    -  -  - รางระบายน้้า ถนนบา้นเลโคะ กองช่าง

น้้าบา้นเลโคะ หมู่ที่ 1 ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ก่อสร้างแล้ว สามารถระบาย

ลดอุบติัเหตุทางถนน ลึก 0.40 เมตร เสร็จ 155.00 น้้าได้ดี ปอ้งกัน

หนา 0.15 เมตร  เมตร น้้าทว่มขัง

ยาว 155.00 เมตร

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร  - 370,000   370,000      -  - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นเลโคะ หมู่ที่ 1 ใหส้ามารถใช้งานได้ดี หนา 0.15 เมตร เสร็จจ้านวน สะดวกปลอดภยั 

(แยกภายในหมู่บา้นเลโคะ -  มีประสิทธภิาพปลอดภยั ยาว 134.00 เมตร 134.00 เมตร ลดอุบติัเหตุทาง

 -บา้นแม่ปอง) ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ถนน

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  - 80,000     80,000      -  - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นเลโคะ หมู่ที่ 1 ใหส้ามารถใช้งานได้ดี กวา้ง 3.00 เมตร เสร็จจ้านวน ปลอดภยั 

(แยกภายในหมู่บา้นเลโคะ- มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร 39.00 เมตร ลดอุบติัเหตุทาง

ซอยข้างวดัเลโคะ) ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 39.00 เมตร ถนน

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงถนน คสล.  -  - 200,000   -  - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น ถนนคสล.ใหม้ีสภาพดี จุด 1 บา้นนายเกรียงเดช แล้วเสร็จ สะดวกปลอดภยั 

เลโคะ หมู่ที่ 1 ปลอดภยัต่อผู้ใช้เส้นทาง ถึงบา้นนางหยดน้้า  จ้านวน 1 เส้น ลดอุบติัเหตุทาง

เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1 สัญจรระหวา่งวนั กวา้ง 2.50 ม.หนา 0.15 ม. ถนน

ยาว 62.00 เมตร 

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

จุด 2 ทางไปบอ่ขยะ 

กวา้ง 3.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ยาว 43.00 เมตร

7 โครงการซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา  - 500,000   300,000    200,000   - ระบบประปา ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ประปาบา้นเลโคะ หมู่ที่ 1 ระบบประปาบา้นเลโคะ จ้านวน 1 แหง่บา้น ซ่อมแซมแล้ว ด่ืมน้้าใช้เพื่อ

เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1 ใหส้ามารถใช้งานได้ เลโคะ หมู่ที่ 1 เสร็จ จ้านวน การอุปโภค

ตามปกติ ป ี62 ความยาว 1,780ม.  1 เส้น บริโภคในครัว

ป ี63  ความยาว 712 ม. เรือน

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงเส้นทางเข้า  -  -  - 200,000   - ถนนเข้าพื้นที่ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เข้าพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทางการเกษตร การเกษตรได้รับ ได้อย่างสะดวก

บา้นเลโคะ ใหส้ามารถใช้งานได้ดี จ้านวน 1 เส้น การปรับปรุง ปลอดภยั

เสนอโดยประชาคม ม.1 ขนส่งพชืผลทางการเกษตร จ้านวน 1 เส้น

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   -  -  -  - ถนนคสล.ก่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บา้นแม่คะตวน สะดวก ปลอดภยั ลดอุบติั จ้านวน 2 จุด สร้างแล้วเสร็จ ปลอดภยั 

จุดที่ 1 เส้นทางขึ้นพระธาตุ เหตุทางถนน จุดที่ 1 กวา้ง 4 เมตร จ้านวน 2 เส้น ลดอุบติัเหตุทาง

จุดที่ 2 เส้นทางระหวา่งหมู่บา้น หนา 0.15 เมตร ถนน

จุดที่ยากหน้าสนามกีฬา (เก่า) ยาว 16 เมตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร จุดที่ 2 กวา้ง 3 เมตร 240,000  240,000    -  -  - ถนนคสล.ก่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บา้นแม่คะตวน สะดวก ปลอดภยั ลดอุบติั หนา 0.15 เมตร สร้างแล้วเสร็จ ปลอดภยั 

หมู่ที่ 1 (ปากทางร้าน เหตุทางถนน ยาว 96 เมตร จ้านวน 1 เส้น ลดอุบติัเหตุทาง

ซ่อมรถถึงบา้นนายทองสุข สิงหภ์เูขา) ถนน

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล.  - 500,000   500,000      -  - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสลบา้นแม่คะตวน ใหส้ามารถใช้งานได้ดี กว้าง 3.00 เมตร เสร็จจ้านวน ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 2 (เส้นทางระหวา่ง มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร 270.00 ม. ปลอดภยั

บา้นนางจงกล สุกันทา – ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 270.00 เมตร

บา้นนางบญุเถิง พนัธจ์ันทร์)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร กอ่สร้างถนนคสล.  -  - 200,000      -  - ถนนคสล.ก่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่บา้นแม่คะตวน หมู่ที่ 2 สะดวก ปลอดภยัลดอุบติั ขนาด 3 เมตร หนา 0.15 สร้างแล้วเสร็จ ปลอดภยั 

(เส้นทางบา้นนายพนา ทุ่งทอ้งไร่เหตุทางถนน เมตร ยาว 108.00 เมตร จ้านวน 1 เส้น ลดอุบติัเหตุทาง

ถึงบา้นนางกุหลาบ แสงอรุณ) ถนน

เสนอโดยประชาคม ม.2

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 200,000      -  - ถนนคสล.ก่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

เข้าพระธาตุบา้นแม่คะตวน สะดวก ปลอดภยัลดอุบติั ขนาด 3 เมตร หนา 0.15 สร้างแล้วเสร็จ ปลอดภยั 

หมู่ที่ 2 ต.สบเมย เหตุทางถนน เมตร ยาว 108.00 เมตร จ้านวน 1 เส้น ลดอุบติัเหตุทาง

เสนอโดยประชาคม ม.2 ถนน

งบประมาณ
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82

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.  -  -  - 200,000   - ถนนคสล.ก่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ปากทางเข้าอ่างเก็บน้้าบา้น สะดวก ปลอดภยัลดอุบติั ขนาด 3 เมตร สร้างแล้วเสร็จ ปลอดภยั 

แม่คะตวน หมู่ที่ 2 เหตุทางถนน จ้านวน 1 เส้น จ้านวน 1 เส้น ลดอุบติัเหตุทาง

เสนอโดยประชาคม ม.2 ถนน

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.  -  -  - 200,000   - ถนนคสล.ก่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บา้นแม่คะตวน สะดวก ปลอดภยัลดอุบติั ขนาด 3 เมตร สร้างแล้วเสร็จ ปลอดภยั 

(ซอยข้างบา้นนายดี เขื่อนแก้ว เหตุทางถนน จ้านวน 1 เส้น จ้านวน 1 เส้น ลดอุบติัเหตุทาง

ถึงนายศุภวฒัน์ นันทนาเลิศ) ถนน

เสนอโดยประชาคม ม.2

16 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างคลองส่งน้้า  -  -  -  - 200,000   คลองส่งน้้า ประชาชนมีน้้า กองช่าง

เพื่อการเกษตรบา้นแม่คะตวน น้้าใช้เพื่อการเกษตร คสล.จ้านวน 1 เส้น ก่อสร้างแล้ว ใช้เพื่อการเกษตร

หมู่ที่ 2 เสร็จจ้านวน

เสนอโดยประชาคม ม.2 1 เส้น

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  -  -  -  - 200,000   ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจร กองช่าง

บดอัดภายในหมู่บา้น สะดวก ปลอดภยัลดอุบติั จ้านวน 1 เส้นทาง บดอัดก่อสร้าง ปลอดภยั 

แม่คะตวน หมู่ที่ 2  เหตุทางถนน แล้วเสร็จ ลดอุบติัเหตุทาง

(เส้นทางระหวา่งปา่ไม้ถึงแม่ละม)ู จ้านวน 1 เส้น ถนน

เสนอโดยประชาคม ม.2

งบประมาณ
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83

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการก่อสร้างหอกระ เพื่อใช้เผยแพร่ประชา ก่อสร้างหอกระจายข่าว 200,000  200,000    - 200,000   - หอกระจาย ประชาชนได้รับ กองช่าง
จายข่าวภายในหมู่บา้นแม่ สัมพนัธข์่าวสารใหก้ับ จ้านวน 1 แหง่ พร้อม บา้นแม่สองแคว ข้อมูลข่าวสาร
สองแคว หมู่ที่ 3 ประชาชนภายในหมู่บา้น เคร่ืองเสียงครบชุด ก่อสร้างแล้ว ผ่านทางหอกระ

1 แหง่ จายข่าว
19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 200,000  200,000    -  -  - ถนนคสล.ก่อ ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นขุนแม่คะตวน - บา้น สะดวก ปลอดภยัลดอุบติั กวา้ง 4.00 เมตร สร้างแล้วเสร็จ ได้อย่างสะดวก

แม่สองแคว หมู่ที่ 3 เหตุทางถนน หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 เส้น ปลอดภยั

ยาว 90.00 เมตร

20 โครงการขุดถนนดินเข้าพื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง ขุดถนนดินขนาดกวา้ง 200,000  200,000   ถนนดินก่อสร้าง ประชาชนสัญจร กองช่าง

ทางการเกษตรบา้นขุนแม่คะ สัญจรเข้าพื้นที่ทางการเกษตร3.00 เมตร หนา 0.15 ม. แล้วเสร็จ ได้อย่างสะดวก

ตวน หมู่ที่ 3 ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั ยาว 200.00 ม. จ้านวน 1 แหง่ ปลอดภยั

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า ปรับปรุงระบบประปา 220,000  220,000   ประปาก่อสร้าง ประชาชนมีน้้ากิน กองช่าง

ประปาบา้นแม่สองแคว กินน้้าใช้เพื่อการอุปโภค ยาว 2,400 เมตร แล้วเสร็จ น้้าใช้อย่างเพยีง

หมู่ที่ 3 บริโภค จ้านวน 1 แหง่ พอ

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  - 500,000   500,000     -  - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นขุนแม่คะตวน ใหส้ามารถใช้งานได้ดี กวา้ง 4.00 เมตร เสร็จจ้านวน ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 3 (เส้นทางเชื่อมต่อ มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร 193.00 เมตร ปลอดภยั

ระหวา่งม.ขุนแม่คะตวน - ม.หว้ยต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 193.00 เมตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  -  - 250,000   -  - ถนนซ่อม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.ภายในหมู่บา้น ใหส้ามารถใช้งานได้ดี กวา้ง 4.00 เมตร หนา แซมเสร็จ ได้อย่างสะดวก

ขุนแม่คะตวนหมู่ที่ 3 มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั 0.15 เมตร ยาว 95.00 ม. จ้านวน 1 เส้น ปลอดภยั

(เสนอโดยประชาคม ม.3) ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั

24 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า เพื่อใช้เก็บน้้าภายใน ก่อสร้างถังเก็บน้้าขนาด  -  - 300,000      -  - ถังเก็บน้้า ประชาชนมีน้้า กองช่าง

คสล.ภายในหมู่บา้นขุน หมู่บา้นและจ่ายไปยัง กวา้ง 5.00 x 6.00 คสล.จ้านวน ใช้อย่างเพยีงพอ

แม่คะตวน หมู่ที่ 3 บา้นเรือนประชาชน เมตร สูง 2.50 เมตร 1 ถัง

 เสนอโดยประชาคม ม.3 พร้อมทอ่ส่งน้้า

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  -  -  - 200,000   - ถนนได้รับ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.หมู่บา้น ใหส้ามารถใช้งานได้ดี คสล.จ้านวน 1 สาย การซ่อมแซม ได้อย่างสะดวก

ขุนแม่คะตวนหมู่ที่ 3 มีประสิทธภิาพ จ้านวน 1 สาย ปลอดภยั

 (เส้นทางไปโบสน์บา้นขุนแม่คะตวนถึงปากทาง)

เสนอโดยประชาคม ม.3

26 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบประปา  -  -  - 200,000   - ประปาหมู่บา้น ประชาชนมี กองช่าง

ประปาบา้นขุนแม่คะตวน ประปาบา้นขุนแม่คะตวน จ้านวน 1 สาย ขุนแม่คะตวน น้้าใช้อย่างเพยีง

หมู่ที่ 3 ใหอ้ยู่ในสภาพดีใช้งาน ได้รับการ พอ

เสนอโดยประชาคม ม.3 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ปรับปรุง

จ้านวน 1 สาย

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า เพื่อใช้เก็บน้้าภายใน ก่อสร้างถังเก็บน้้าขนาด  -  -  -  - 200,000   ถังเก็บน้้า ประชาชนมีน้้า กองช่าง

คสล.ภายในหมู่บา้นแม่ หมู่บา้นและจ่ายไปยัง กวา้ง 5.00 x 6.00 คสล.จ้านวน ใช้อย่างเพยีงพอ

สองแควหมู่ที่ 3 บา้นเรือนประชาชน เมตร สูง 2.50 เมตร 1 ถัง

เสนอโดยประชาคม ม.3 พร้อมทอ่ส่งน้้า

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 200,000  200,000    -  -  - ถนนคสล.ได้รับ ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นหว้ยกองมูล หมู่ที่ 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภยั กวา้ง 4.00 เมตร การก่อสร้าง ได้อย่างสะดวก

หนา 0.15 เมตร แล้วเสร็จ ปลอดภยั

ยาว 90.00 เมตร จ้านวน 1 สาย

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบาย 200,000  200,000    -  -  - รางระบายน้้า หมู่บา้นหว้ยกอง กองช่าง

คสล.บา้นหว้ยกองมลู หมู่ที่ 4 ปอ้งกันน้้าทว่มขัง น้้าขนาดกวา้ง 0.40 ม. คสล.ได้รับการ มูล สามารถระบาย

(เส้นทางภายในหมู่บา้น) หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างแล้ว น้้าจากถนน

ยาว 280.00 เมตร จ้านวน 1 สาย ปอ้งกันน้้าทว่มขัง

30 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปา 200,000  200,000    -  -  - ระบบประปา ประชาชนมีน้้า กองช่าง
ประปาเพื่อการเกษตรบา้น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรจ้านวน ได้รับการก่อ ส้าหรับการ
หว้ยกองมูล หมู่ที่ 4 ในครัวเรือน  1 แหง่ สร้างแล้วเสร็จ อุปโภคบริโภค

จ้านวน 1 สาย ในครัวเรือน

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  - 500,000   500,000      -  - ประชาชนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นหว้ยกองมูล ใหส้ามารถใช้งานได้ดี กวา้ง 4.00 เมตร คุณภาพชีวติ ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 4 (เส้นทางเชื่อมต่อจุด มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร ที่ดี ปลอดภยั

ชมววิบา้นหว้ยกองมูล - ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 198.00 เมตร

ภายในบา้นหว้ยกองมูล)

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 200,000   -  - ประชาชนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นหว้ยกองมูลหมู่ที่ 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภยั กวา้ง 4.00 เมตร หนา คุณภาพชีวติ ได้อย่างสะดวก

(จุดปากทางบา้นหว้ยกองมูล) 0.15 เมตร ที่ดี ปลอดภยั

เสนอโดยประชาคม ม. 4 (2563) ยาว 78.00 เมตร

33 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟ ติดต้ังไฟกิ่งจ้านวน 5  -  - 45,000     45,000     - ประชาชน ปอ้งกันอันตราย กองช่าง
(ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บา้น ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น จุด มีคุณภาพ จากจุดเส่ียง
หว้ยกองมูล หมู่ที่ 4 ) ปอ้งกันอันตรายจาก ชีวติที่ดีขึ้น จุดล่อแหลม
จ้านวน 5 จุด  จุดที่ 1 จุดเส่ียง จุดล่อแหลม
หน้าบา้นมีปอง จุดที่ 2 หน้าบา้นแขะโพ
จุดที่ 3 หน้าบา้นฉ่วยกอง
จุดที่ 4 หน้าบา้นชัยวฒัน์
จุดที่ 5 หน้าบา้นนะโย
เสนอโดยประชาคม ม. 4

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าจากถนน รางระบายจ้านวน 1 สาย  -  -  - 200,000   - ประชาชนมี สามารถระบาย กองช่าง
บา้นหว้ยกองมูล หมู่ที่ 4 ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ขนาด 0.40 x 0.15 x คุณภาพชีวติ น้าจากถนน 
เสนอโดยประชาคม ม. 4 98.00 เมตร ที่ดี ลดอุบติัเหตุ

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.  -  -  - 200,000   - ประชาชนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหว้ยกองมูล หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก จ้านวน 1 เส้น คุณภาพชีวติ ได้อย่างสะดวก
(จุดหน้าบา้นวชิรชัย ) ปลอดภยั ขนาด 4.00 x 0.15 x ที่ดี ปลอดภยั
เสนอโดยประชาคม ม. 4 90.00 เมตร ลงอุบติัเหตุ

36 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร บดอัดลูกรังเข้าพื้นที่  -  -  -  - 200,000   ประชาชนมี ประชาชนขนส่ง กองช่าง
บดอัดเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เข้าพื้นที่เกษตรได้อย่าง ทางการเกษตรจ้านวน คุณภาพชีวติ พชืผลทางการ
บา้นหว้ยกองมูล หมู่ที่ 4 สะดวก รวดเร็ว 1 เส้นทาง ที่ดี เกษตรได้อย่าง
เสนอโดยประชาคม ม. 4 ปลอดภยัต่อการใช้รถ ขนาด 3.00 x 0.15 สะดวก รวดเร็ซ

37 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพื่อซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมประปาจ้านวน  -  -  - 200,000     200,000   ประชาชนมี ประปาบา้น กองช่าง
บา้นหว้ยกองมูล หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยกองมูลใหใ้ช้ 1 แหง่ คุณภาพชีวติ หว้ยกองมูล
เสนอโดยประชาคม ม.4 งานได้ดี มีประสิทธภิาพ ที่ดี มีประสิทธภิาพ

ดี ใช้งานได้จริง
38 โครงการปรับปรุงสถานที่ เพื่ออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างหอ้งน้้า 130,000  130,000    -  -  - นักทอ่งเที่ยว สร้างงาน สร้าง กองช่าง

ทอ่งเที่ยวหว้ยแม่แสด ใหก้ับนักทอ่งเที่ยวในการ กวา้ง 2.00 เมตร เพิ่มขึ้น รายได้ในครัวเรือน

ใหบ้ริการ ยาว 4.00 เมตร

39 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า เพื่อแก้ไขปญัหาด้าน ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000  200,000    -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง
บา้นแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 การขาดแคลนน้้า จ้านวน 1 แหง่ คุณภาพชีวติ ส้าหรับท้าการ

อุปโภคและการท้าเกษตร ชีวติที่ดีขึ้น เกษตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ระบบประปาบา้น กองช่าง
ประปาภเูขาบา้นแม่ ใหส้ามารถใช้งานได้ดี จ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ แม่ทะลุสามารถ
ทะลุ หมู่ที่ 5 มีประสิทธภิาพ ชีวติที่ดีขึ้น ใช้งานได้ดี

41 โครงการก่อสร้างศาลาปา่ช้า เพื่อใช้เปน็สถานที่ ก่อสร้างศาลาปา่ช้า 200,000  200,000    -  -  - ร้อยละ 100 บา้นแม่ทะลุ กองช่าง
เอนกประสงค์บา้นแม่ทะลุ ประกอบกิจทางศาสนา จ้านวน 1 หลัง ใช้ศาลาปา่ช้า มีสถานที่
หมู่ที่ 5 ใหก้ับประชาชนบา้น ในการประกอบ ประกอบกิจ

แม่ทะลุ กิจทางศาสนา ทางศาสนา
42 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้า เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ ก่อสร้างพนังกั้นน้้า 240,000  240,000   200,000   -  - ประชาชนร้อย สามารถปอ้งกัน กองช่าง

ล้าหว้ยแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ตล่ิง จากล้าหว้ยแม่ สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 ม. ละ 100 ใช้ น้้ากัดเซาะตล่ิง

ทะลุ ยาว 38.00 เมตร เส้นทางดังกล่าว

43  โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน เพื่อปอ้งกันการทรุดตัว ก่อสร้างพนังกั้นดิน 450,000   450,000  ประชาชน สามารถปอ้งกัน กองช่าง

บา้นแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ของดิน พื้นที่ 360.00 ตร.ม. มีคุณภาพ น้้ากัดเซาะตล่ิง

พร้อม คสล.116.00 ตร.ม. ชีวติที่ดีขึ้น

44 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้า เพื่อกั้นน้้าจากล้าหว้ย ก่อสร้างพนังกั้นน้้า  - 500,000   500,000      -  - ประชาชน สามารถปอ้งกัน กองช่าง

ล้าหว้ยแม่ทะลุกลาง หมู่ที่ 5 แม่ทะลุกลางไม่ใหไ้หลบา่เข้าขนาดสูง 2.00 เมตร มีคุณภาพ น้้ากัดเซาะตล่ิง

บา้นแม่ทะลุ ร่วมพชืผลทางการเกษตร ยาว 96.00 เมตร ชีวติที่ดีขึ้น

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล  -  - 300,000      -  - ประชาชนมี ประชาชนใช้เส้น กองช่าง
บา้นแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 เส้นทางไปปา่ช้าในการ กวา้ง 3.00 เมตร คุณภาพชีวติ ทางดังกล่าวในการ
(จุดทางเข้าปา่ช้า) ประกอบกิจทางศาสนา กวา้ง 0.15 เมตร ที่ดี ประกอบกิจ
เสนอโดยประชาคม ม.5 ทางศาสนา

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.  -  -  - 200,000   - ประชาชนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง
บา้นแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3.00 เมตร คุณภาพชีวติ ได้อย่างสะดวก
(จุดบา้นนายแชแด  ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ที่ดี ปลอดภยั
เสือทยาชล ถึง ล้าหว้ยค้า)
เสนอโดยประชาคมม. 5

47 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ ก่อสร้างคลองส่งน้้า  -  -  - 200,000   - ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง
เพื่อการเกษตรบา้นแม่ทะลุ น้้าส้าหรับการท้าเกษตร จ้านวน 2 จุด คุณภาพชีวติ ส้าหรับการท้า
เสนอโดยประชาคมม. 5 จุดที่ 1 ล้าหว้ยแม่ทะลุ ที่ดี เกษตร

ที่นานายสุรศักด์ิ โชคฤทยัวลัย์

จุดที่ 2 ที่นานายบญุช่วย ฟา้อร่ามศณี 

ถึงที่นานางวไิล ผดุงธรรมชาติ

48 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟ ติดต้ังไฟกิ่ง จ้านวน 10  -  -  -  - 90,000  ประชาชน ปอ้งกันอันตราย กองช่าง
(ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บา้น ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น จุด มีคุณภาพ จากจุดเส่ียง
แม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ) ปอ้งกันอันตรายจาก ชีวติที่ดีขึ้น จุดล่อแหลม
จ้านวน 10 จุด  จุดเส่ียง จุดล่อแหลม
จุดที่ 1 แม่ทะลุใต้ 4 จุด
จุดที่ 2 หนองควาย  3 จุด
จุดที่ 3  บา้นกลาง 3 จุด
เสนอโดยประชาคมม. 5

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า เพื่อใช้เก็บน้้าภายใน ก่อสร้างถังเก็บน้้าขนาด  -  -  -  - 200,000   ถังเก็บน้้า ประชาชนมีน้้า กองช่าง

คสล.ภายในหมู่บา้นแม่ทะลุ หมู่บา้นและจ่ายไปยัง กวา้ง 5.00 x 6.00 คสล.จ้านวน ใช้อย่างเพยีงพอ

เสนอโดยประชาคม ม.5 บา้นเรือนประชาชน เมตร สูง 2.50 เมตร 1 ถัง

50 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปา 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
ประปาภายในหมู่บา้น ส้าหรับการอุปโภค จ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ ส้าหรับการ
ซ่ือมื่อ หมู่ที่ 6 ในครัวเรือน ชีวติที่ดีขึ้น อุปโภคบริโภค

ในครัวเรือน
51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา 240,000  240,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ระบบประปาบา้นซ่ือมื่อ ใหส้ามารถใช้งานได้ดี ระยะทาง 3,420 เมตร มีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค

ม.6 มีประสิทธภิาพ ชีวติที่ดีขึ้น บริโภคอย่าง

ทั่วถึง

52 โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อซ่อมแซมศาลาเอนก ซ่อมแซมศาลาเอนก  - 250,000   250,000      -  - ประชาชนบา้น กองช่าง

เอนกประสงค์บา้นซ่ือมื่อ ประสงค์บา้นซ่ือมื่อให้ ประสงค์บา้นซ่ือมื่อ ซ่ือมื่อมีสถานที่

น้อย หมู่ที่ 6 อยู่ในสภาพดี ปลอดภยั จ้านวน 1 แหง่ ใช้ส้าหรับประกอบ

ป ี63 เสนอโดยประชาคมม.6 ต่อการใช้งาน กวา้ง 5.00 เมตร กิจกรรม

ยาว 12.00 เมตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ เพื่อปรับปรุงบอ่ขยะที่ ปรับปรุงบอ่ขยะ จ้านวน  - 35,000     35,000      -  - บอ่ขยะได้รับ บอ่ขยะรองรับ กองช่าง

บา้นซ่ือมื่อหลวง หมู่ที่ 6 ต้ืนเขินใหลึ้กยิ่งขึ้น 1 แหง่ การปรับปรุง ขยะได้มากยิ่งขึ้น

(จุดข้างสนามบอลบา้นซ่ือมื่อ) สามารถรองรับขยะได้มาก กวา้ง 6.00 เมตร จ้านวน 1 บอ่ สามารถปอ้งกัน

ป ี63 เสนอโดยประชาคมม.6ยิ่งขึ้น ถูกสุขลักษณะ ลึก 2.50 เมตร โรคติดต่อได้

ยาว 6.00 เมตร

54 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟ ติดต้ังไฟกิ่งจ้านวน 10  -  -  - 90,000     - ประชาชน ปอ้งกันอันตราย กองช่าง
(ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บา้นซ่ือมื่อส่องสวา่งภายในหมู่บา้น จุด มีคุณภาพ จากจุดเส่ียง
หมู่ที่ 6) ปอ้งกันอันตรายจาก ชีวติที่ดีขึ้น จุดล่อแหลม
จ้านวน 10 จุด  จุดเส่ียง จุดล่อแหลม
จุดที่ 1 ซ่ือมื่อหลวง 5 จุด
จุดที่ 2 ซ่ือมื่อน้อย 5 จุด
เสนอโดยประชาคม ม.6

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  -  - 350,000   - ประชาชน บอ่ขยะรองรับ กองช่าง

ถนนคสล.บา้นซ่ือมื่อ หมู่ที่ 6 ได้อย่างสะดวก คสล.กวา้ง 3.00 เมตร มีคุณภาพ ขยะได้มากยิ่งขึ้น

เสนอโดยประชาคม ม.6 ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร ชีวติที่ดีขึ้น

56 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.  -  -  -  - 200,000   ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นซ่ือมื่อ  หมู่ที่ 6 ได้อย่างสะดวก ขนาด 3.00 เมตร มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

(จุดทางไปสนามกีฬา) ปลอดภยั จ้านวน 1 เส้นทาง ชีวติที่ดีขึ้น ปลอดภยั

เสนอโดยประชาคมม.6

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา  -  -  -  - 200,000   ประชาชน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ประปาภเูขาบา้นซ่ือมื่อ น้้าใช้อย่างเพยีงพอ จ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 6 เสนอโดยประชาคม ชีวติที่ดีขึ้น ในครัวเรือน

58 โครงการขุดถนนดินเข้า เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ขุดถนนดินขนาดกวา้ง 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ทางการเกษตรได้ 3.00 เมตร หนา 0.15 ม. มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

บา้นแม่ลามา หมู่ที่ 7 อย่างสะดวก ปลอดภยั ยาว 200.00 ม. ชีวติที่ดี ปลอดภยั

59 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ เพอื่ปรับปรุงบอ่ขยะ ปรับปรุงบอ่ขยะจ้านวน 100,000   -  -  -  - ประชาชนมี หมู่บา้นแม่ลามา กองช่าง

บา้นแม่ลามาหมู่ที่ 7 ใหลึ้กยิ่งขึ้นรองรับขยะ 1 บอ่ คุณภาพชีวติ มีสถานที่ทิ้ง

ได้มากขึ้น ที่ดี ขยะ

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา 218,000  218,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ระบบประปา บา้นแม่ลามา ใหส้ามารถใช้งานได้ดี ระยะทาง  2,800 เมตร มีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค

หมู่ที่ 7 มีประสิทธภิาพ ชีวติที่ดี บริโภคอย่างทั่วถึง

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  - 450,000   450,000  200,000   - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นแม่ลามา ใหส้ามารถใช้งานได้ดี บา้นแม่ลามา กวา้ง เสร็จจ้านวน ได้อย่างสะดวก

(เส้นทางเชื่อมต่อระหวา่ง มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั 3.00 เมตร หนา 0.15 211.00 เมตร ปลอดภยั

บา้นแม่ลามาหลวง - บา้นแม่ ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั เมตร ยาว 211.00 เมตร

ลามาน้อย) ป ี64 เสนอโดยประชาคม

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 โครงการขุดลอกบอ่กักเก็บน้้า เพื่อขุดลอกบอ่กักเก็บน้้า ขุดลอกฝายเก็บน้้า  - 450,000   300,000      -  - ฝายเก็บน้้า ฝายเก็บน้้า กองช่าง

บา้นแม่ลามา หมู่ที่ 7 ใหลึ้กยิ่งขึ้นรองรับน้้า จ้านวน 1 แหง่ 1 แหง่ สามารถรองรับ

ป ี63 ข้อเสนอจากประชาคม จากแหล่งน้้าตามธรรม ป ี62 ขุดลอกกวา้ง 25.00 ม. ปริมาณน้้าเพิ่ม

และน้้าฝน ลึก 2.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ขึ้น

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม  -  - 200,000      -  - ศาลาเอนกประ ประชาชนใช้ กองช่าง

ศาลาเอนกประสงค์บา้นแม่ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาเอนกประสงค์ สงค์ได้รับการ ศาลาเอนก

ลามาหมู่ที่ 7 บา้นแม่ลามาใหอ้ยู่ใน จ้านวน 1 หลัง ปรับปรุงซ่อม ประสงค์ในการ

ข้อเสนอจากประชาคม ม.7 สภาพดี มีความปลอดภยั กวา้ง 6.00 เมตร แซม จ้านวน จัดท้ากิจกรรม

ต่อการใช้งานและจัด ยาว 14.00 เมตร 1 หลัง ภายในหมู่บา้น

กิจกรรมในหมู่บา้น

64 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟ ติดต้ังไฟกิ่งจ้านวน 10  -  -  - 90,000     - ประชาชน ปอ้งกันอันตราย กองช่าง

(ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บา้น ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น จุด มีคุณภาพ จากจุดเส่ียง

แม่ลามา หมู่ที่ 7) ปอ้งกันอันตรายจาก ชีวติที่ดีขึ้น จุดล่อแหลม

จ้านวน 10 จุด  จุดเส่ียง จุดล่อแหลม

จุดบา้นแม่ลามา จ้านวน 7 จุด

จุดบา้นน้อย จ้านวน 3 จุด

ข้อเสนอจากประชาคม ม.7
65 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมี ปรับปรุงระบบประปา  -  -  -  - 200,000   ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

ประปาภายในหมู่บา้น น้้าใช้อย่างเพยีงพอ จ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ น้้าใช้อย่างเพยีง

แม่ลามา หมู่ที่ 7 ชีวติที่ดีขึ้น พอต่อการอุปโภค

ข้อเสนอจากประชาคม ม.7 บริโภค

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 โครงการก่อสร้างหอ เพื่อใช้เผยแพร่ประชา ก่อสร้างหอกระจาย 100,000  100,000    -  -  - ประชาชน มีสถานที่เผย กองช่าง
กระจายข่าวภายใน สัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร ข่าวจ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ แพร่ข้อมูล
หมู่บา้นหว้ยไชยยงค์ ภายในหมู่บา้น พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุด ชีวติที่ดีขึ้น ข่าวสาร
หมู่ที่ 8

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบายน้้า 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

คสล.บา้นหว้ยไชยยงค์ ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ลด คสล.ขนาดกวา้ง 0.40ม. มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

หมู่ 8 อุบติัเหตุทางถนน ลึก 0.40 ม.หนา 0.10 ม. ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ยาว 280.00 เมตร

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบายน้้า 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

คสล.บา้นหว้ยทยีาเพอ ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ลด คสล.ขนาดกวา้ง 0.40ม. มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

หมู่ 8 อุบติัเหตุทางถนน ลึก 0.40 ม.หนา 0.10 ม. ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ยาว 280.00 เมตร

69 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 200,000  250,000   250,000      -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

ต่อระหวา่งหมู่บา้นทยีาเพอ- อย่างสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4.00 เมตร มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

หว้ยไชยยงค์) ปอ้งกันและลดอุบติั หนา 0.15 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ป ี63 เสนอโดยประชาคม  ทางถนน ยาว 122.00 เมตร

งบประมาณ
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95

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ซ่อมแซมถนน คสล.  - 450,000   450,000      - 200,000   ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนน คสล.บา้นทยีาเพอ ใหส้ามารถใช้งานได้ดี กวา้ง 4.00 เมตร เสร็จจ้านวน ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 8 (เส้นทางเชื่อมต่อ มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร 158.00 เมตร ปลอดภยั

ระหวา่งบา้นทยีาเพอ - ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 158.00 เมตร

 หว้ยไชยยงค์) 65 เสนอโดยประชาคม

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  - 450,000   450,000      - 200,000   ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นหว้ยไชยยงค์ ใหส้ามารถใช้งานได้ดี จุดที่ 1 กวา้ง 4.00 เมตร เสร็จจ้านวน ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 8 (จุดบา้นหว้ยไชยยงค์ มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร 210.00 เมตร ปลอดภยั

 - บา้นเลโคะ) ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 117.00 เมตร

65 ข้อเสนอประชาคม จุดที่ 2 ยาว 40.00 เมตร

72 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบายน้้า 200,000  200,000   300,000      -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

น้้า คสล.บา้นหว้ยไชยยงค์  ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ลด คสล.ขนาดกวา้ง 0.40ม. มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ป ี63 เสนอโดยประชาคม  อุบติัเหตุทางถนน ลึก 0.40 ม.หนา 0.10 ม. ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ยาว 280.00 เมตร

73 โครงการก่อสร้างบอ่ขยะบา้น เพอืปรับปรุงบอ่ขยะ ก่อสร้างบอ่ขยะ จ้านวน  -  -  - 100,000   - ประชาชนมี หมู่บา้นหว้ยไชย กองช่าง

หว้ยไชยยงค์ หมู่ที่ 8 ใหลึ้กยิ่งขึ้นรองรับขยะ จ้านวน 1 บอ่ คุณภาพชีวติ ยงค์มีสถานที่

เสนอโดยประชาคม ม.8 ได้มากขึ้น ที่ดี ทิ้งขยะ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

74 โครงการก่อสร้างบอ่ขยะบา้น เพื่อใหป้ระชาชนบา้น ก่อสร้างบอ่ขยะ   -  -  - 100,000   - ประชาชนมี หมู่บา้นทยีาเพอ กองช่าง

ทยีาเพอ หมู่ที่ 8 ทยีาเพอ หมู่ที่ 8 มีสถาน จ้านวน 1 บอ่ คุณภาพชีวติ มีสถานที่ทิ้ง

ที่ทิ้งขยะภายในหมู่บา้น ที่ดี ขยะ

75 โครงการขุดถนนดินภายใน เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ ขุดถนนดินขนาดกวา้ง 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่บา้นน้้าออกฮู หมู่ที่ 9 อย่างสะดวก ปลอดภยั 3.00 เมตร หนา 0.15 ม. มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ยาว 200.00 ม. ชีวติที่ดี ปลอดภยั

76 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบายน้้า 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน บา้นน้้าออกฮู กองช่าง

คสล.บา้นน้้าออกฮู หมู่ที่ 9 ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ลด คสล.ขนาดกวา้ง0.40ม. มีคุณภาพ ระบายน้้าจากถนน

อุบติัเหตุทางถนน หนา 0.15 เมตร ชีวติที่ดี ได้ดี ปอ้งกันน้้าทว่ม

ยาว 128.00 เมตร ขัง

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 200,000  200,000   200,000     200,000      - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นหว้ยน้้าใส หมู่ที่ 9 ได้อย่างปลอดภยั กวา้ง 3.00 เมตร มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ป ี61 จุดที่ยาก หนา 0.15 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ป ี62 - 63 (จุดบา้นหว้ยน้้าใส 61 ยาว 96.00 เมตร

เก่าเชื่อมต่อทางไปโรงเรียนบา้น

หว้ยน้้าใส) 

ป ี64 (จุดทางไปบอ่ขยะบา้นหว้ยน้้าใส) เสนอโดยประชาคมม.9

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

78 โครงการก่อสร้างบอ่ขยะบา้น ก่อสร้างบอ่ขยะเพื่อรอง ก่อสร้างบอ่ขยะ   -  - 100,000      -  - ประชาชนมี หมู่บา้นน้้าออกฮู กองช่าง

น้้าออกฮู หมู่ที่ 9 รับปริมาณขยะที่เพิ่ม จ้านวน 1 บอ่ คุณภาพชีวติ มีสถานที่ทิ้ง

เสนอโดยประชาคม ม.9 ขึ้น ที่ดี ขยะ

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบประปา  - 62,000     62,000     200,000   - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ระบบประปา บา้นหว้ยน้้าใส ประปาใหส้ามารถใช้ จ้านวน 1 เส้น มีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค

หมู่ที่ 9 งานได้ดีมีประสิทธภิาพ ชีวติที่ดี บริโภคอย่างทั่วถึง

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบประปา  -  -  - 200,000   - ประชาชน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ระบบประปา บา้นน้้าออกฮู ประปาใหส้ามารถใช้ จ้านวน 1 เส้น มีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค

หมู่ที่ 9 เสนอโดยประชาคม ม.9 งานได้ดีมีประสิทธภิาพ ชีวติที่ดี บริโภคอย่างทั่วถึง

81 โครงการก่อสร้างถนนคสล เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 200,000  200,000    -  - 200,000   ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นน้้าออกฮู หมู่ที่ 9 อย่างสะดวก ปลอดภยั 3.00 เมตรหนา 0.15 ม. มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ปี 62-63 (จุดภายในหมู่บ้านที่ยาก)ลดอุบติัเหตุทางถนน ยาว 128.00 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ป ี65 จุดทางไปบอ่ขยะ 

เสนอโดยประชาคมม.9

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงระบบซ่อม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ  - 62,000     62,000     200,000   - ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

ระบบประปาบา้นหว้ยน้้าใส แซมระบบประปาหว้ย ประปาบา้นหว้ยน้้าใส มีคุณภาพ น้้าใช้ในครัวเรือน

หมู่ที่ 9 น้้าใสใหม้ีสภาพดี จ้านวน 1 เส้น ชีวติที่ดี อย่างเพยีงพอ

ป ี64 เสนอโดยประชาคม  ใช้งานได้อย่างมี ระยะทาง 2,000 เมตร

งบประมาณ
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98

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  - 450,000   450,000      -  - ประชาชนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

 คสล.บา้นน้้าออกฮู หมู่ที่ 9 ใหส้ามารถใช้งานได้ดี กวา้ง 3.00 เมตร คุณภาพชีวติที่ดี ได้อย่างสะดวก

 (เส้นทางหลังวดัน้้าออกฮู) มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร ปลอดภยั

ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 217.00 เมตร

84 โครงการขยายเขตไฟฟา้ (ติดต้ังเพื่อใหป้ระชาชนมีไฟ ติดต้ังไฟกิ่งจ้านวน 10  -  -  -  - 90,000  ประชาชน ปอ้งกันอันตราย กองช่าง
ไฟกิ่งภายในหมู่บา้นน้้าออกฮู ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น จุด มีคุณภาพ จากจุดเส่ียง
บา้นหว้ยน้้าใส หมู่ที่ 9 ปอ้งกันอันตรายจาก ชีวติที่ดีขึ้น จุดล่อแหลม
จ้านวน 10 จุด  จุดเส่ียง จุดล่อแหลม
บา้นหว้ยน้้าใส  6 จุด
บา้นน้้าออกฮู  4 จุด
ข้อเสนอจากประชาคม ม.9

85 โครงการก่อสร้างถนนคสล เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 100,000   -  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นหว้ยยาก หมู่ที่ 10 สะดวก ปลอดภยั 3.00 เมตรหนา 0.15 ม. มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ลดอุบติัเหตุทางถนน ยาว 128.00 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

86 โครงการก่อสร้างถนนคสล เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 100,000  200,000   250,000      -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บา้นปู่แก้ว หมู่ที่ 10 ได้สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3.00 เมตร มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ป ี63 ข้อเสนอประชาคม ลดอุบติัเหตุทางถนน หนา 0.15 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ยาว 128.00 เมตร

งบประมาณ

98



99

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมระบบประปา ซ่อมแซมระบบประปา 88,000    88,000      -  - 100,000   ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ระบบประปาบา้นทชีะ บา้นทชีะใหอ้ยู่ในสภาพ ระยะทางยาว 1,000 เมตร มีคุณภาพ ใช้อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 10 ดีใช้งานได้ตามปกติ ชีวติที่ดี

ป ี65 ข้อเสนอประชาคม

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนคสล.บา้นซ่อมแซมถนนคสล.  - 500,000   500,000     100,000   - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นปแูก้ว ปู่แก้วใหอ้ยู่ในสภาพดี ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร เสร็จจ้านวน ได้อย่างสะดวก

บา้นปู่แก้ว หมู่ที่ 10 มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร 1 เส้นทาง ปลอดภยั

(เส้นทางเชื่อมต่อภายในหมู่บา้นปู่แก้ว) ยาว 250.00 เมตร

ป ี64 ข้อเสนอประชาคม

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ซ่อมแซมถนน คสล.  - 450,000   450,000     200,000   - ถนนซ่อมแซม ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นหว้ยยาก หว้ยยากใหอ้ยู่ในสภาพดี ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร เสร็จ ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 10 (เส้นทางเชื่อมต่อบา้น มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร จ้านวน 214 เมตรปลอดภยั

หว้ยยาก - บา้นหว้ยทชีะ) ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 227.00 เมตร

ป ี64 ข้อเสนอประชาคม

90 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อก่อสร้างระบบประ ก่อสร้างระบบประปา  -  - 200,000      -  - ก่อสร้างระบบ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ประปาเพื่อการเกษตร ปาเพื่อใช้ในการเกษตร จ้านวน 1 แหง่ ประปาเพื่อ ใช้เพื่อการเกษตร

บา้นทชีะ หมู่ที่ 10 บา้นทชีะ การเกษตร

เสนอโดยประชาคม ม.10 จ้านวน 1 แหง่

งบประมาณ
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100

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

91 โครงการก่อสร้างบอ่ขยะ ก่อสร้างบอ่ขยะเพื่อรอง ก่อสร้างบอ่ขยะ  -  -  - 150,000   - ประชาชนมี หมู่ที่ 10 ทั้ง กองช่าง

ประจ้าหมู่ที่ 10 รับปริมาณขยะที่เพิ่ม จ้านวน 3 บอ่ คุณภาพชีวติ 3 หย่อมบา้น

เสนอโดยประชาคม ม.10 ขึ้น 1. ปู่แก้ว ที่ดี มีที่ทิ้งขยะ

2. หว้ยยาก 

3. ทชีะ

92 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ซ่อมแซมระบบประปา  -  -  -  - 100,000   ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า

ประปาบ้านห้วยยาก หมู่ที่ 10 ได้อย่างปลอดภยั ระยะทางยาว 1,000 เมตร คุณภาพชีวติ ใช้อย่างเพยีงพอ

ป ี65 ข้อเสนอประชาคม ที่ดี

93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ซ่อมแซมระบบประปา  -  -  -  - 100,000   ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า

ประปาบา้นทชีะ หมู่ที่ 10 ได้อย่างปลอดภยั ระยะทางยาว 1,000 เมตร คุณภาพชีวติ ใช้อย่างเพยีงพอ

ป ี65 ข้อเสนอประชาคม ที่ดี

94 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ ก่อสร้างถังเก็บน้้า  -  -  -  - 200,000   ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า

คสล.บา้นหว้ยยาก หมู่ที่ 10 ในฤดูแล้ง ขนาดมาตรฐาน คุณภาพชีวติ ใช้อย่างเพยีงพอ

ป ี65 ข้อเสนอประชาคม จ้านวน 1 ถัง ที่ดี

95 โครงการปรับเกล่ียถนนดิน เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ปรับเกล่ียถนนดินขนาด 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

เข้าปา่ช้าประจ้าหมู่บา้น ได้สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4.00 เมตร มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ทฮืีอลือ หมู่ที่ 11 หนา 0.15 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ยาว 1,666 เมตร

งบประมาณ

100



101

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

96 โครงการก่อสร้างศาลาเอนก เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชน กองช่าง
ประสงค์บา้นทฮืีอลือ ม.11 เปน็แหล่งเรียนรู้และเผย จ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ มีสถานที่จัด

แพร่ผลการด้าเนินงาน ชีวติที่ดีขึ้น กิจกรรม

97 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างถังเก็บน้้าขนาด 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
พร้อมทอ่ส่งบา้นทฮืีอลือ ส้าหรับการอุปโภค 5 x 5 เมตร จ้านวน 1 ถัง มีคุณภาพ ส้าหรับการ
ม.11 ในครัวเรือน พร้อมทอ่ขนาด 2 นิ้ว ชีวติที่ดีขึ้น อุปโภคบริโภค

ในครัวเรือน
98 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนลูกรังกวา้ง 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บดอัดเชื่อมต่อระหวา่ง สะดวก ปลอดภยั 4.00 เมตร หนา 0.15 มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

หมู่บา้นทฮืีอลือ-หมู่บา้นแม่ ลดอุบติัเหตุทางถนน เมตร ยาว 1,481 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

ปอง หมู่ที่ 11

99 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบายน้้า 115,000  115,000    -  -  - ประชาชนมี ปอ้งกันน้้าทว่มขัง กองช่าง

น้้าบา้นทฮืีอลือ ม.11 ปอ้งกันน้้าทว่มขัง กวา้ง 0.40 เมตร  คุณภาพชีวติ ลดอุบติัเหตุทาง 

สูง 0.40 เมตร ที่ดี ถนน

หนา 0.10 เมตร

ยาว 80.00 เมตร

งบประมาณ
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102

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

100 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ถนน คสล.กวา้ง 4.00 ม. 80,000    80,000      -  -  - ประชาชนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนดิน เชี่อมต่อระหวา่งหมู่ ได้อย่างปลอดภยั หนา 0.15 เมตร คุณภาพชีวติ ได้อย่างสะดวก

บา้นทฮืีอลือ ถึงหมู่บา้นแม่ปอง หมู่ที่ 11 ยาว 400.00 เมตร ที่ดี ปลอดภยั

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ซ่อมแซมถนน คสล.  - 450,000   450,000   -  - ถนนซ่อมแซมเสร็จประชาชนสัญจร กองช่าง

คสล.บา้นทฮืีอลือ หมู่ที่ 11 ทฮืีอลือ ใหอ้ยู่ในสภาพดี ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร จ้านวน 163.00 ได้อย่างสะดวก

 (เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแยก มีประสิทธภิาพ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร เมตร ปลอดภยั

ทฮืีอลือ - บา้นทฮืีอลือ) ต่อผู้ใช้เส้นทางระหวา่งวนั ยาว 163.00 เมตร

ป ี63 ข้อเสนอประชาคมม.11 

102 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา  -  - 300,000      -  - ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง

เข้าพื้นที่ทางการเกษตรบา้น เข้าพื้นที่ทางการเกษตร จ้านวน 1 แหง่ คุณภาพชีวติ ใช้เพื่อการเกษตร

ทฮืีอลือ หมู่ที่ 11 ใหก้ับประชาชนบา้น ที่ดี

ข้อเสนอของประชาคม ม.11 ทฮืีอลือ  

103 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา  -  -  - 200,000   - ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง

เข้าพื้นที่ทางการเกษตรบา้น เข้าพื้นที่ทางการเกษตร จ้านวน 1 แหง่ คุณภาพชีวติ ใช้เพื่อการเกษตร

แม่ปอง หมู่ที่ 11 ใหก้ับประชาชนบา้น ที่ดี

ข้อเสนอของประชาคม ม.11 ทฮืีอลือ  

งบประมาณ
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103

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

104 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง  -  - 450,000  200,000   - ประชาชนมี ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนน คสลบ้านทีฮือลือ หมู่ที่ 11 อย่างสะดวก ปลอดภยั 4.00 เมตร หนา 0.15 คุณภาพชีวติ ได้อย่างสะดวก

(เส้นทางภายในหมู่บา้น) ลดอุบติัเหตุทางถนน เมตร ยาว 163.00 เมตร ที่ดี ปลอดภยั

105 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม . เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 350,000   - 200,000   ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ถนน คสล.แม่ปอง หมู่ที่ 11 อย่างสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 ม. คุณภาพชีวติ ใช้เพื่อการเกษตร

(เส้นทางภายในหมู่บา้น) ลดอุบติัเหตุทางถนน ยาว 125.00 เมตร ที่ดี

106 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังกวา้ง 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร กองช่าง

บดอัดเชื่อมต่อระหวา่ง ได้สะดวก ปลอดภยั 4.00 เมตร หนา 0.15 มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก

ม.กลอโคะ ม.12 - บา้น ลดอุบติัเหตุทางถนน เมตร ยาว 1,481 เมตร ชีวติที่ดี ปลอดภยั

แม่ลามา ม.7-บ.เลโค๊ะ ม.1

107 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อระบายน้้าจากถนน ก่อสร้างรางระบายน้้า 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน สามารถระบายน้้า กองช่าง
น้้า คสล.บา้นกลอโคะ ม.12 ปอ้งกันน้้าทว่มขัง กวา้ง 0.30 เมตร มีคุณภาพ จากถนนได้ดี

หนา 0.10 เมตร ชีวติที่ดี ปอ้งกันน้้าทว่มขัง
ยาว 230.00 เมตร

108 โครงการซ่อมแซมระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปา 200,000  500,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง
ประปาหมู่บา้นกลอโคะ ส้าหรับการอุปโคบริโภค จ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ ส้าหรับการ
หมู่ที่ 12 ในครัวเรือน ป ี61 ความยาวรวม 900 เมตร ชีวติที่ดีขึ้น อุปโภคบริโภค

ป ี62 ความยาวรวม 2,400 เมตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

109 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุซอล เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน สนามฟตุซอลจ้านวน 1 แหง่ 200,000  200,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนมีสถาน กองช่าง

บา้นกลอโค๊ะ หมู่ที่ 12 ที่ออกก้าลังกายและเล่น กวา้ง 14.00 เมตร มีคุณภาพ ที่ออกก้าลังกาย

กีฬา หนา 0.10 เมตร ยาว 26.00 เมตร ชีวติที่ดีขึ้น และเล่นกีฬา

110 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะบา้น เพื่อปรับปรุงบอ่ขยะ ปรับปรุงบอ่ขยะจ้านวน 28,177    28,177      -  -  - ประชาชน บอ่ขยะสามารถ กองช่าง

กลอโคะ หมู่ที่ 12 ที่เต็มใหส้ามารถรองรับ 1 แหง่ ปริมาณงาน มีคุณภาพ ใช้งานได้ดี

ขยะได้ดี มีประสิทธภิาพ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว ชีวติที่ดีขึ้น มีประสิทธภิาพ

6.00 เมตร ลึก 2.50 ม.

111 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ซ่อมแซมถนน คสล.  - 500,000   500,000      - 200,000   ซ่อมแซมถนน ประชาชนสัญจร กองช่าง

ถนนคสล.บา้นกลอโค๊ะ บา้นกลอโคะ หมู่ที่ 12 ขนาดกวา้ง 3.00เมตร คสล. ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 12  (เส้นทางเชื่อมต่อ ใหอ้ยู่ในสภาพดี มีประสิทธิหนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 เส้น ปลอดภยั

ระหวา่งบา้นกลอโค๊ะ- ภาพต่อผู้ใช้เส้นทาง ยาว 223.00 เมตร

เส้นทางอุทยานกลอโคะ) ระหวา่งวนั

ป ี65 ข้อเสนอประชาคม

112 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ  -  - 250,000      -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

ระบบประปาเพื่อการเกษตร ประปาใหส้ามารถใช้ ประปาระยะทางยาว คุณภาพชีวติ น้้าใช้อย่างเพยีง

บา้นกลอโคะ หมู่ที่ 12 งานได้ดี มีประสิทธภิาพ 1,712 เมตร ที่ดี พอในการท้า

ป ี63 ข้อเสนอของประชาคม เกษตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

113 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - 300,000      -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนลูกรังใหส้ามารถ จ้านวน 1 สาย คุณภาพชีวติ สามารถขนส่ง

บา้นกลอโคะ หมู่ที่ 12 ใช้งานได้ดี มีประสิทธภิาพ ที่ดี พชืผลทางการ

ข้อเสนอของประชาคม ม.12 เกษตรได้อย่าง

รวดเร็ว ปลอดภยั

114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงศาลา ปรับปรุงศาลาเอนก  -  -  - 200,000   - ประชาชนมี ประชาชนมีสถาน กองช่าง

ศาลาเอนกประสงค์บา้น เอนกประสงค์ใหส้ามารถ ประสงค์จ้านวน 1 หลัง คุณภาพชีวติ ที่จัดกิจกรรมภาย

กลอโคะ หมู่ที่ 12 ใช้งานได้ดี มีประสิทธภิาพ ที่ดี ในหมู่บา้นได้

ข้อเสนอของประชาคม ม.12 ปลอดภยัในการท้ากิจกรรม อย่างปลอดภยั

115 โครงการกอ่สร้างโรงเรือนเพาะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างโรงเรือนเพาะ  -  -  - 200,000   - ประชาชนมี ประชาชนมีสถาน กองช่าง

ปลูกพชืผลทางการเกษตร โรงเรือนเพาะช้าพชืผล ปลูกพชืผลทางการ คุณภาพชีวติ ที่ปลูกพชืผล

บา้นกลอโคะ หมู่ที่ 12 ทางการเกษตร เกษตรจ้านวน 1 หลัง ที่ดี ทางการเกษตร

ข้อเสนอของประชาคม ม.12

116 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงหอกระจาย ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระ  -  -  -  - 100,000   ประชาชนมี ประชาชนสามารถ กองช่าง

หอกระจายข่าวภายในหมู่บา้น ข่าวใหส้ามารถใช้งานได้ จายข่าว จ้านวน 1 แหง่ คุณภาพชีวติ รับฟงัข้อมูลข่าว

กลอโคะ หมู่ที่ 12 ดีมีประสิทธภิาพ ที่ดี สารผ่านทาง
ข้อเสนอของประชาคม ม.12 หอกระจายข่าว

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

117 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างเมรุเผาศพจ้านวน  -  -  - 500,000   - ประชาชน ประชาชนบา้น กองช่าง

บา้นเลโคะ หมู่ที่ 1  สถานที่เผาศพอย่างถูก 1 แหง่ ตามแบบมาตรฐาน มีคุณภาพ เลโคะมีสถาน

ต้องตามมาตรฐาน ชีวติที่ดี เผาศพที่ได้

ด้านสาธารณสุข และยัง มาตรฐาน

สามารถปอ้งกันและควบคุม ปลอดภยั

โรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธภิาพ

119 โครงการก่อสร้างถังกรองน้้า เพื่อก่อสร้างถังกรอง ก่อสร้างถังกรองน้้า  -  -  -  -  - ประชาชน ประชาชน กองช่าง

ในหมู่บา้นเลโคะ หมู่ที่ 1 ผลิตน้้าด่ืมที่ปลอดภยั จ้านวน 1 แหง่ มีคุณภาพ มีน้้าด่ืมสะอาด

ได้มาตรฐานและสามารถ ภายในหมู่บา้นเลโคะ ชีวติที่ดี ส้าหรับใช้

น้าไปใช้ในครัวเรือนได้ ตามแบบมาตรฐาน ในครัวเรือน

119 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ เพื่อขุดลอกอ่างเก็บ ขุดอ่างเก็บน้้าแม่คะตวน  -  -  -  - 5,000,000    ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง

น้้าบา้นแม่คะตวน หมู่ที่ 2 น้้าที่ต้ืนเขินใหลึ้กกวา่เดิม จ้านวน 1 อ่าง คุณภาพชีวติ ใช้อย่างเพยีงพอ

สามารถรองรับปริมาณ ที่ดี

น้้าฝน และแหล่งน้้าจาก

ที่อื่นได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
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120 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา  -  -  -  - 1,000,000    ประชาชน ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ภายในหมู่บา้นแม่คะตวน ที่ได้มาตรฐานไวใ้ช้ใน ตามแบบมาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาดใช้ในครัว

หมู่ที่ 2 ครัวเรือน ชีวติที่ดี เรือน

121 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างสะพานตาม  -  - 1,000,000    -  - ประชาชน ประชาชนใช้ กองช่าง

ข้ามหว้ยแม่ทะลุ (จุดข้างบา้น ใหป้ระชาชนได้สัญจร แบบมาตรฐาน จ้านวน มีคุณภาพ เส้นทางดังกล่าว

นายสุรศักด์ิ พจน์พนาเลิศ) อย่างปลอดภยั 1 แหง่  ชีวติที่ดี ได้อย่างสะดวก

เสนอโดยประชาคม ม.5 มีความปลอดภยั

122 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอบต.สบเมย ปรับปรุงอบต.สบเมย 200,000  200,000    - 200,000  200,000   ร้อยละความ ประชาชนมี กองช่าง

อาคารทีท่้าการอบต. ให้สามารถบริการ จ้านวน 1 คร้ัง พงึพอใจของ ความพงึพอใจ

สบเมย ประชาชนได้อยา่งมี ประชาชน ในการรับบริการ

123 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. เพือ่กอ่สร้างถนนคสล. ก่อสร้างถนนคสล.จ้านวน  - 300,000    -  -  - ประชาชนมี ประชาชนใช้ กองช่าง

เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้ดี มีความ กว้าง 3.00 เมตร คุณภาพชีวิต เส้นทางดังกล่าว

เลโคะ หมู่ที ่1 - บ้านแม่ ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้น หนา 0.15 เมตร ทีดี่ ได้อย่างสะดวก

ปอง หมู่ที ่11 ทางสัญจร ป้องกนัและ มีความปลอดภยั

124 โครงการกอ่สร้างฝายชะ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 337,700       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

ลอน้้าบ้านเลโคะ หมู่ที ่1 การท้าเกษตร จ้านวน 4 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
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125 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 243,144       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านแม่คะตวน หมู่ที ่2 การท้าเกษตร จ้านวน 2 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

126 โครงการซ่อมแซมระบบ เพือ่ปรับปรุงระบบประ ปรับปรุงระบบประปา  -  - 200000  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

ประปาบ้านเลโคะ หมู่ที ่1 ปาบา้นเลโคะใหส้ามารถ จ้านวน 1 แห่ง คุณภาพชีวิต น้้าใช้อย่างเพยีง

ใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ ทีดี่ พอในครัวเรือน

127 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 135,080       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านห้วยกองมูล หมู่ที ่4 การท้าเกษตร จ้านวน  1 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

128 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 135,080       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านแม่ทะลุ หมู่ที ่5 การท้าเกษตร จ้านวน 4 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

129 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 607,860       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านแม่ลามา หมู่ที ่7 การท้าเกษตร จ้านวน 3 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

130 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร กอ่สร้างถนนคสล.ขนาด  - 200,000     200,000      - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

บ้านห้วยไชยยงค์ หมู่ที ่8 ได้สะดวก ปลอดภัย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ต่อการเดินทาง ยาว 108.00 เมตร ทีดี่ เกษตร

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

132 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 162,096       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านห้วห้วยไชยยงค์ การท้าเกษตร จ้านวน 2 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

หมู่ที ่9 ทีดี่ เกษตร

132 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 283,688       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านห้วยน้้าใส หมู่ที ่9 การท้าเกษตร จ้านวน 2 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

133 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 216,128       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านห้วยทีชะ หมู่ที ่10 การท้าเกษตร จ้านวน 2 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

134 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ เพือ่กกัเกบ็น้้าไว้ในการ กอ่สร้างฝายชะลอน้้า  - 405,240       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง

น้้าบ้านทีฮือลือ หมู่ที ่11 การท้าเกษตร จ้านวน 3 จดุ คุณภาพชีวิต น้้าใช้เพื่อการ

ทีดี่ เกษตร

รวม  134 โครงการ 8,079,177  #VALUE! 13,204,000 4,930,000  #VALUE!
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