หน้า 22
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเดื่อ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ขนาดกว้าง 4.00 ม.
400,000
400,000 400,000 ถนนกว้าง 4.00 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง
หมู่ 1 ต่อจากบ้านนายทองคา อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 180 ม. หนา
ยาว 180 ม.
ติ๊บปละ
0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล
จานวน 1 เส้น
ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าสุสาน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ขนาดกว้าง 4.00 ม.
หมู่ 3
อยูใ่ นสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 155 ม. หนา0.15
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 560.00
ตร.ม.

350,000

350,000

350,000 ถนนกว้าง 4.00 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง
ยาว 140 ม.
จานวน 1 เส้น
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ขนาดกว้าง 4.00 ม.
400,000
400,000 400,000 ถนนกว้าง 4.00 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
ต๋อย -ป่าสุสาน หมู่ 4
อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 180 ม. หนา0.15
ยาว 202 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
จานวน 1 เส้น
น้อยกว่า 720.00
ตร.ม.
4 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ขนาดกว้าง 4.00 ม.
200,000
200,000 200,000 ถนนกว้าง 4.00 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
กฤษฎานุวฒ
ั น์ พรมเกษา - ที่ทา อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 90.00 ม.หนา
ยาว 81.00 ม.
การกลุ่มจักสานผู้สูงอายุ หมู่ 5
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
จานวน 1 เส้น
คสล. ไม่น้อยกว่า .
360.00 ตร.ม.6

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มต้นบ้าน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ถนนกว้าง 3.50 ม.
500,000
500,000 500,000 ถนนกว้าง 3.50 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง
นายศรีวรรณ เทพพรม หมู่ 6 อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 255.00 ม. หนา
ยาว 250.00 ม.
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
จานวน 1 เส้น
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 892.50 ตร.ม.
6 ขยายไหล่ทางบ้านนายสวัสดิ์
อุ่นหล้า -นายต่วน วงศ์งาม ,
นางวัชราภรณ์ อ่อนแก้ว
นายโสพันธ์ สุริยะ หมู่ 15

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
สะดวกขึ้น

ขนาดกว้าง 0.70 ม.
ยาว 824 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 576.80 ตร.ม.

400,000

400,000

400,000 ไหล่ทางกว้าง0.70 มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง
ม. ยาว 824 ม.
จานวน 1 เส้น
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ขนาดกว้าง 4.00 ม.
200,000
200,000 200,000 ถนนกว้าง 4 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง
ซอยปากทางเข้าหอ
อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 90.00 ม. หนา
ยาว 90.00 ม.
ประชุมหมู่บาน หมู่ 18
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
จานวน 1 เส้น
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 360.00 ตร.ม.
8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอบปากทาง เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ขนาดกว้าง 5.00 ม.
เข้าป่าสุดสานบ้านไม้ยา หมู่ 7 อยูใ่ นสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 60.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 300.00 ตร.ม.

200,000

200,000

200,000 ถนนกว้าง 5 ม.
ยาว 60.00 ม.
จานวน 1 เส้น

มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น กองช่าง
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ขยายถนน 4 เลน สาย 1174
เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ถนนกว้าง 14 เมตร
20,000,000
20,000,000 20,000,000 ถนนกว้างขึ้น
มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
(กม.6 - กม.13)
อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ตั้งแต่ (กม.6 - กม.13)
14 เมตร
ตาบลไม้ยา
จานวน 1 เส้น
10 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยสายลาเหมือง เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ถนนกว้าง 4 เมตร
340,000
340,000 340,000 ถนน กว้าง 4 เมตร มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
-ร่องคั๊ว บ้านห้วยก้างใหม่ ม.13 อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 3,200 ม.
จานวน 1 เส้น
11 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเหมืองกลาง หนองติ้ว ม.2
เชื่อมตาบลงิว้ อาเภอเทิง
12 ลงดินพร้อมปรับเลกี่ยสายบ่อตื้น
บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ถนนกว้าง 4 เมตร
อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 500 ม.
เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ถนนกว้าง 3.50 เมตร
อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 1,000 ม.

1,000,000

200,000

1,000,000 1,000,000 ถนนกว้าง
มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
6 เมตร
จานวน 1 เส้น
200,000 200,000 ถนนกว้าง 3.50 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง/
กรมทางหลวง
ชนบท
กองช่าง

กองช่าง/
กรมทางหลวง
ชนบท
กองช่าง
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยเคียน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ถนนกว้าง 3.50 ม. 2,300,000
2,300,000 2,300,000 ถนนกว้าง 3.50 ม. มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
ใต้ หมู่ 8 -เชื่อมบ้านสันหนองบัว อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 3,900 เมตร
ยาว 3,900 เมตร
ตาบลสันทรายงาม อาเภอเทิง
จานวน 1 เส้น
14 ขยายถนนลาดยางเส้นทางจาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
ถนนกว้าง 6 เมตร 20,000,000
20,000,000 20,000,000 ถนนกว้าง 6 เมตร มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
ป้อมตารวจตาบลไม้ยา -บ้าน
สะดวกขึ้น
ยาว 6,000 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
สันทรายงาม ตาบลสันทรายงาม
จานวน 1 เส้น
อาเภอเทิง
15 ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การ
เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้ ถนนกว้าง 4 เมตร
460,000
460,000 460,000 ถนนกว้าง 4 เมตร มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น
เกษตร สายลาเหมือง หมู่ 11
อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
ยาว 3,500 เมตร หนา
ยาว 3,500 เมตร
ต.ไม้ยา -บ้านสันทรายทอง หมู่ 6
เฉลี่ย0.30 เมตร หรือมี
จานวน 1 เส้น
ต.สันทรายงาม
ปริมาตรดินรวมไม่น้อย
กว่า 4,200 ลบ.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง/
กรมทางหลวง
ชนบท
กองช่าง/
กรมทางหลวง
ชนบท
กองช่าง /
อบจ.
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้าในชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.บ้าน เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้ ขนาดกว้าง 0.50 ม.ลึก 500,000
500,000 500,000 รางระบายน้า
ระบบการระบายน้ามี กองช่าง
นายเทิง อินตา -บ้านนายอนันต์ อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 0.50 ม. หนา 0.10 ม.
กว้าง 0.50 ม. ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
ขัตติยะ หมู่ 2
ยาว 164 ม. ตามแบบ
ยาว 245 ม.
งพื้นที่
ทางหลวงชนบทกาหนด
จานวน 1 เส้น

2 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.จาก เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้ ขนาดกว้าง 0.50 ม.ลึก
บ้านนายประทับ ดวงดี -ถึงบ้าน อยูใ่ นสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 0.50 ม. หนา 0.08 ม.
นายมา คาม้าว หมู่ 5
ยาว 263 ม. ตามแบบ
เทศบาลตาบลไม้ยา

350,000

350,000

350,000 รางระบายน้า
กว้าง 0.50 ม.
ยาว 250 ม.
จานวน 1 เส้น

ระบบการระบายน้ามี กองช่าง
ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
งพื้นที่

หน้า 29
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้าในชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.จาก เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้ ขนาดกว้าง 0.50 ม.
600,000
600,000 600,000 รางระบายน้ากว้าง ระบบการระบายน้ามี กองช่าง
สวนนางทองสาย วงศ์ปญ
ั ญา- อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึก 0.50 ม. หนา
0.50 ม. ยาว 440 ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
บ้านนายจรัส มาละวัง
0.08 ม. ยาว 451.00
เมตรจานวน 1เส้น งพื้นที่
เมตร ตามแบบเทศบาล
ตาบลไม้ยากาหนด
4 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. จาก เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้ ขนาดกว้าง 1.50 ม.
บ้านนายส่อง อิ่นคา- ลาห้วยเคียน อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึก 1.50 ม. หนา
หมู่ 8
0.10 ม. ยาว 142.00
เมตร ตามแบบเทศบาล
ตาบลไม้ยากาหนด

500,000

500,000

500,000 รางระบายน้ากว้าง ระบบการระบายน้ามี กองช่าง
1.50 ม. ยาว 710 ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
เมตรจานวน 1เส้น งพื้นที่
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้าในชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ซอย 4 หมู่ 9

เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึก 0.50 ม. หนา
0.08 ม. ยาว 164.00 ม.
ตามแบบทางหลวงชนบท
6 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.จาก
เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
โรงปุ๋ย -บ้านนายสนั่น หลวงใจ
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึก 0.50 ม. หนา
หมู่ 10
0.08 ม. ยาว 263.00 ม.
ตามแบบทต.ไม้ยากาหนด
7 รางระบายน้า คสล. บ้ายห้วยก้างใหม่ เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้
ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ม.13 จากศพด. หมู่ 13 - บ้านนาย อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึกเฉลี่ย 0.25-0.45 ม.
ประเสริฐ ลาวแก้ว
หนา 0.08 ม. ยาว
260.00 ม. ตามแบบทต.
ไม้ยากาหนด

500,000

350,000

300,000

500,000

350,000

300,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

500,000 รางระบายน้า
ระบบการระบายน้ามี
กองช่าง
ลึก 0.50 ม. ยาว ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
476.00 ม.
พื้นที่
จานวน 1 เส้น
350,000 รางระบายน้า
ระบบการระบายน้ามี
กองช่าง
ลึก 0.50 ม. ยาว ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
232.00 ม.
พื้นที่
จานวน 1 เส้น
300,000 รางระบายน้า
ระบบการระบายน้ามี
กองช่าง
กว้าง 0.30 ม.
ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
ลึกเฉลี่ย0.25-0.45ม.พื้นที่
ยาว 260 ม.
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้าในชุมชน
ที่
8

9

10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างรางระบายน้าถนนทาง
เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
500,000
500,000
500,000 รางระบายน้า
ระบบการระบายน้ามี
กองช่าง
หลวง จากปากทางเข้าอ่างเก็บน้า อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึก 0.50 ม. หนา
ลึก 0.50 ม. ยาว ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
ห้วยก้าง หมู่ 14
0.08 ม.ยาว 376.00 ม.
392.00 ม.
พื้นที่
ตามแบบ ทต.ไม้ยากาหนด
จานวน 1 เส้น
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.จุดที่ เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
500,000
500,000
500,000 รางระบายน้า
ระบบการระบายน้ามี
กองช่าง
วัดห้วยก้าง - บ้านนายสง่า ศรีภมู ิ อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึก 0.50 ม. หนา
ลึก 0.50 ม. ยาว ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
หมู่ 17
0.08 ม. ยาว 376.00 ม.
116.00 ม.
พื้นที่
ตามแบบ ทต.ไม้ยากาหนด
จานวน 1 เส้น
ขุดวางท่อระบายน้าลงสู่ลาน้าห้วยก้างเพื่อพัฒนาระบบระบายน้าให้อยู่ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์
300,000
300,000
300,000 วางท่อขนาด0.80 ม. ระบบการระบายน้ามี
กองช่าง
บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 14
ในสภาพดี
กลาง 0.80 ม. จานวน
จานวน 110 ท่อน ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
110 ท่อน
พื้นที่
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้าในชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ก่อสร้างรางะระบายน้า จุดบ้าน เพื่อพัฒนารางระบายน้าให้ ขนาดกว้าง 0.50 ม.
200,000
200,000 200,000 รางระบายน้า
ระบบการระบายน้ามี กองช่าง
นายสมบุญ ก้างออนตา - ถึง อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ลึก 0.50 ม. หนา
ลึก 0.50 ม. ยาว ความสะดวก น้าไม่ทว่ ม
บ้านนายถวิล แก้วกาวี หมู่ 16
0.08 ม. ยาว 150.00
116.00 ม.
งพื้นที่
เมตร ตามแบบเทศบาล
จานวน 1 เส้น
ตาบลไม้ยากาหนด
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เปลี่ยนท่อประปาในหมู่บา้ น
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา 500,000
500,000 500,000 สภาพการใช้งาน ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 1
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
ได้ดีดังเดิม
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

2 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
บริโภค

500,000

500,000

500,000 สภาพการใช้งาน ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
ได้ดีดังเดิม
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันสะอาด เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น เจาะบ่อบาดาล ขนาด
200,000
200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 4
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค 6 นิ้ว ชั้น 13.5
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค
4 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น เจาะบ่อบาดาล ขนาด
200,000
200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
รัฐ หมู่ 6
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค 6 นิ้ว ชั้น 13.5
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค
5 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา 500,000
500,000 500,000 สภาพการใช้งาน ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 6
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
ได้ดีดังเดิม
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

หน้า 35
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา 300,000
300,000 300,000 สภาพการใช้งาน ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 7
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
ได้ดีดังเดิม
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
7 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันโค้ง
หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น เจาะบ่อบาดาล ขนาด
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค 6 นิ้ว ชั้น 13.5
บริโภค

200,000

200,000

8 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว 200,000
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค ท่อกรุ ชั้น 13.5
บริโภค

200,000

200,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค
200,000 สภาพการใช้งาน ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
ได้ดีดังเดิม
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

หน้า 36
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 เจาบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างนาล้อมเพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว 200,000
200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 11
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค ท่อกรุ ชั้น 13.5
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค
10 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีชุม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น เจาะบ่อบาดาล ขนาด
200,000
200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 10
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค 6 นิ้ว ชั้น 13.5
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค
11 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา 400,000
400,000 400,000 สภาพการใช้งาน ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 12
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
ได้ดีดังเดิม
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
หน้า 37

ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา 500,000
500,000 500,000 การใช้งานได้ดี ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 17
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
ดังเดิม
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

13 ก่อสร้างประปาประจาหมู่บา้ น
ลูกใหม่ หมู่ 18

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ก่อสร้างประปาขนาด
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค 10 ลบ.ม.พื้นที่หมู่ 18
บริโภค
(ตามแบบ อบต.
กาหนด)

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค

หน้า 38
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 ก่อสร้างประปาภูเขาจากอ่างเก็บ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น
ก่อสร้างระบบ
500,000
500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
น้าไม้ยา บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15 ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค
ประปาภูเขา
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
จานวน 1 แห่ง
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค
15 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา 500,000
500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง
หมู่ 11
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
16 โครงการสารวจธรณีฟสิ ิกส์โดยวิธี เพื่อพัฒนาน้าบาดาล สาหรับ บ่อน้าบาดาลในพื้นที่
วัดความต้านทานทางไฟฟ้า
การอุปโภคบริโภค

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 70 ได้ ได้ทราบความลึกของ
ปริมาณน้าตามที่ ระดับน้าบาดาลเพื่อ
กาหนด
ประกอบการเจาะบ่อ

กองช่าง

หน้า 39
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 วางท่อ PE จากอ่างเก็บน้าห้วยก้างเพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างท่อส่งน้า
500,000
500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมีน้ากองช่าง/
สู่พื้นที่การเกษตร
การอุปโภคบริโภค และการ สู่พื้นที่การเกษตร
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สาหรับการอุปโภค กรมทรัพยากร
เกษตร
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ น้าฯ
บริโภค
18 โครงการทดสอบและวิเคราะห์น้า เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด ระบบน้าประปาของ
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ90
ประชาชนในพื้นที่มีน้า กองช่าง
บาดาล
เป็นด่างและความสะอาดของ หมู่บา้ นในเขตพื้นที่
ของน้าประปา สาหรับการอุปโภค
น้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ตาบลไม้ยา
ที่มีคุณภาพ
บริโภค
ในชีวติ ประจาวัน
19 โครงการเป่าล้างและทดสอบน้า เพื่อให้เป็นบ่อน้าบาดาล
เป่าล้างบ่อในเขตตาบล
30,000
30,000
30,000 ร้อยละ 90 ของบ่อ ประชาชนในพื้นที่มีน้า กองช่าง
บาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ ไม้ยา
บาดาลสะอาดและ สาหรับการอุปโภค
4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี
มีประสิทธิภาพ บริโภค
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 วางท่อ PE สู่พื้นที่การเกษตร 3จุด เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างท่อส่งน้า 10,000,000
10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในหมู่บ้านมีน้าใช้ กองช่าง/
-อ่างเก็บน้าห้วยเดื่อ
การอุปโภคบริโภค และการ สู่พื้นที่การเกษตร
ครัวเรือนมีน้า สาหรับการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากร
-อ่างเก็บน้าไม้ยา
เกษตร
สาหรับการอุปโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ น้า
-อ่างเก็บน้าห้วยก้าง
บริโภค
21 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อให้ประชาชนได้มีแสง มีไฟฟ้าส่องสว่าง
500,000
500,000 500,000 พื้นที่ไฟฟ้าส่อง ประชาชนได้มีแสงสว่าง กองช่าง
จากสามแยกบ้านไม้ยา สว่างในการคมนาคมได้อย่าง ตลอดเส้นทาง
สว่างเพิ่มขึ้น
ในการคมนาคมได้อย่าง
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา สะดวกและปลอดภัย
สะดวกและปลอดภัย
22 ขยายเขตไฟฟ้าภายในตาบลไม้ยา เพี่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน 500,000
500,000 500,000 ระยะเขตไฟฟ้า
ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า กองช่าง
หมู1่ ,2,4,5,6,7,8,9,10,12,14,17 อย่างทั่วถึง
ภูมิภาคอาเภอเทิง
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
อย่างทั่วถึง

หน้า 41
ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว 200,000
200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนในหมู่บา้ นมี กองช่าง
หมู่ 10
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค ท่อกรุ ชั้น 13.5
ครัวเรือนมีน้า
น้าใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภค
สาหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
บริโภค
24 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
หมู่ 2,5,9,10,13,14,15,16

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น ซ่อมแซมระบบประปา
ได้มีน้าใช้สาหรับการอุปโภค และท่อส่งที่ชารุด
บริโภค

500,000

500,000

500,000 สภาพการใช้งาน ประชาชนในหมู่บา้ นมี กองช่าง
ได้ดีดังเดิม
น้าใช้สาหรับการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาอาคารและที่สาธารณะประโยชน์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด. บ้านห้วย เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ปรับปรุงห้องน้า,ทาสี
100,000
100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ ศพด.มีอาคารทีได้
ก้างใหม่ หมู่ 13
เล็กให้ได้มาตรฐาน
อาคาร,ก่อสร้างที่แปรง
ศพด.มีอาคารเรียน มาตรฐานมากขึ้น
ฟันเด็ก
ที่ได้มาตรฐาน
2 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด. บ้านห้วย เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ปรับปรุงเฉลียง ,ประตู 100,000
100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ ศพด.มีอาคารทีได้
ก้างปูล้าน หมู่ 14
เล็กให้ได้มาตรฐาน
ผนัง
ศพด.มีอาคารเรียน มาตรฐานมากขึ้น
ที่ได้มาตรฐาน
3 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด.
เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ปรับปรุงซ่อมแซม
100,000
100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ ศพด.มีอาคารทีได้
บ้านร่องกอก หมู่ 3
เล็กให้ได้มาตรฐาน
ประตู หน้าต่าง
ศพด.มีอาคารเรียน มาตรฐานมากขึ้น
ที่ได้มาตรฐาน
4 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด.
เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ปรับปรุงซ่อมแซมประตู 100,000
100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ ศพด.มีอาคารทีได้
ชุมชนห้วยก้าง หมู่ 17
เล็กให้ได้มาตรฐาน
ห้องน้า , ระบบประปา
ศพด.มีอาคารเรียน มาตรฐานมากขึ้น
ที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ผ.01
รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561 )
เทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 1 - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาอาคารและที่สาธารณะประโยชน์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ปรับปรุงซ่อมแซมศพด.
เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ก่อสร้างทางเดินเชื่อม
100,000
100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ ศพด.มีอาคารทีได้
กองการศึกษา
ชุมชนไม้ยา หมู่ 2
เล็กให้ได้มาตรฐาน
จากตัวอาคารเรียนไป
ศพด.มีอาคารเรียน มาตรฐานมากขึ้น
โรงอาหาร จานวน2จุด
ที่ได้มาตรฐาน
6 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์พื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ 90,000
90,000
90,000 ร้อยละ 90 ของพื้นที่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ งานส่งเสริม
สาธารณประโยชน์ตาบลไม้ยา ประโยชน์ให้เป็นสถานที่ทอ่ ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สาธารณประโยชน์ ได้รับการปรับปรุง
การเกษตร
เที่ยว สถานที่พกั ผ่อน สถานที่ เทศบาลตาบลไม้ยา
ได้รับการปรับปรุง
ออกกาลังกาย และแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
7 โครงการปรับปรุงพระธาตุภคู า เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์วดั พระ วัดพระธาตุภคู า
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 90 ของพื้นที่ สถานที่วัดพระธาตุภคู า งานส่งเสริม
ธาตุภคู าให้สะอาดเหมาะสม
พระธาตุภคู าได้รับ มีความสะอาดและเหมาะ การเกษตร
เป็นสถานที่ปฏิบตั ิธรรม
การปรับปรุง
กับการปฏิบตั ธิ รรมมากขึ้น

