รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๒/1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบ้านธิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล
ตาบลบ้านธิ

๑) เพื่อก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
2) เพื่อก่อสร้าง
อาคารอนุบาล
3) เพื่อก่อสร้าง
อาคารส้วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๒ หลัง

งบประมาณ และที่มา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

-

๘,๐๐๐,๐๐๐
(กรมส่งเสริม)
๘,๐๐๐,๐๐๐
(กรมส่งเสริม)

๒๕๖๔

๒๕๖5

๘๐๐,๐๐๐
(กรมส่งเสริม)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน โรงเรียน
อาคารที่ เทศบาล
ก่อสร้าง ตาบลบ้านธิ มี
อาคารเรียน
อาคาร
ประกอบที่
เพียงพอต่อ
จานวน
นักเรียน
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2

โครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐
ถนนสายสันมะ
การก่อสร้างถนนสาย
(จังหวัดลาพูน) (จังหวัดลาพูน) (จังหวัดลาพูน)
นะ – เทคโน
บ้านสันมะนะ –เทค
โน ให้มีสภาพถนนที่
ได้มาตรฐาน

จานวน
ปริมาณ
งานที่
ก่อสร้าง

ถนนสายบ้านสัน
มะนะ – เทคโนมี
สภาพถนนที่ได้
มาตรฐานตามที่
ทางราชการกาหนด

3

โครงการก่อสร้าง
ถนน สายบ้านสัน
มะนะ – บ้านช่าง
เพี้ยน

จานวน
ปริมาณ
งานที่
ก่อสร้าง

ถนนสายบ้านสัน
มะนะ – ช่าง
เพี้ยน มีสภาพ
ถนนที่ได้
มาตรฐานตามที่
ทางราชการ
กาหนด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
การก่อสร้างถนนสาย
(จังหวัดลาพูน) (จังหวัดลาพูน) (จังหวัดลาพูน) (จังหวัดลาพูน)
บ้านสันมะนะ – ช่าง
เพี้ยน ให้มีสภาพถนน
ที่ได้มาตรฐานตามที่
ทางราชการกาหนด
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

4

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัทติกท์
คอนกรีต สาย
เลียบคลอง
ชลประทาน สาย
11 R หลังที่ว่า
การอาเภอบ้านธิ
ถึง บ้านป่าเปา
หมู่ ๒

ที่

โครงการ

5

โครงการปรับปรุง
ซ้อมแซมถนน
แอสฟัทติกส์
คอนกรีตสายหน้า
ที่ว่าการอาเภอ
บ้านธิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน สายเลียบคลอง
การก่อสร้างถนนสาย ชลประทาน สาย หลัง
ที่ว่าการอาเภอบ้านธิ
สายเลียบคลอง
ชลประทาน สาย
หลังที่ว่าการอาเภอ
บ้านธิ ถึง บ้านป่า
เปา หมู่ ๒ ให้มี
สภาพถนนที่ได้
มาตรฐานตามที่
ราชการกาหนด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กว้าง 8 เมตร ยาว
ในการปรับปรุง
1,500 เมตร
ซ้อมแซมถนนแอส
ฟัทติกส์คอนกรีต
สายหน้าที่ว่าการ
อาเภอบ้านธิให้มี
สภาพถนนที่ได้
มาตรฐานตามที่ทาง
ราชการกาหนด

-

-

-

7,๐๐๐,๐๐๐
(จังหวัดลาพูน)

จานวน
ปริมาณ
งานที่
ก่อสร้าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ และที่มา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

-

-

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

-

7,000,000
(จังหวัด)

ถนนสายเลียบ
คลองชลประทาน
สาย หลังที่ว่าการ
อาเภอบ้านธิ ถึง
บ้านป่าเปา หมู่ ๒
มีสภาพถนนที่ได้
มาตรฐานตามที่
ทางราชการกาหนด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ถนนถนนแอสฟัท
จานวน
ปริมาณงาน ติกส์คอนกรีตสาย
ที่ก่อสร้าง
หน้าที่ว่าการ
อาเภอบ้านธิมี
สภาพถนนที่ได้
มาตรฐานตามที่
ทางราชการกาหนด
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กองช่าง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

6

โครงการปรับปรุง
ซ้อมแซมถนน
แอสฟัทติกส์
คอนกรีตสาย
บ้านธิหลวง – ที่
ทาการอาเภอ
บ้านธิ

ที่

โครงการ

7

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัทติกท์
คอนกรีต สาย
เลียบคลอง
ชลประทาน สาย
7R

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กว้าง 8 เมตร ยาว
ในการปรับปรุง
3,000 เมตร
ซ้อมแซมถนนแอส
ฟัทติกส์คอนกรีต
สายบ้านธิหลวง –
ทื่ทาการอาเภอ
บ้านธิให้มีสภาพ
ถนนที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ทางราชการ
กาหนด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กว้าง 5 เมตร ยาว 1
ในการก่อสร้างถนน กิโลเมตร
สายสายเลียบ
คลองชลประทาน
สาย 7 R ให้มี
สภาพถนนที่ได้
มาตรฐานตามที่
ราชการกาหนด

-

-

-

ถนนถนนแอสฟัท
14,000,000 จานวน
(จังหวัด)
ปริมาณงาน ติกส์คอนกรีตสาย
ที่ก่อสร้าง
บ้านธิหลวง – ที่
ทาการอาเภอ
บ้านธิมีสภาพถนน
ที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ทางราชการ
กาหนด

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

งบประมาณ และที่มา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

-

-

-

-

3,๐๐๐,๐๐๐
(จังหวัดลาพูน)

จานวน
ปริมาณงาน
ที่ก่อสร้าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ถนนสายเลียบ
คลองชลประทาน
สาย 7 R มีสภาพ
ถนนที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ทางราชการ
กาหนด
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8

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่วงวัฒนธรรม
บ้าน 3 ไต

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ข่วงวัฒนธรรม
บ้าน 3 ไต ให้มี
ความร่มรื่นสวยงาม
และใช้เป็นสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
และประชาชน

1) ปลูกต้นไม้ใหญ่
2) ปูตัวหนอน
3) ก่อสร้างลานน้าพุ
4) ก่อสร้างฟุตบาทรอบ
สระน้า
5) ปลูกดอกไม้และปูหญ้า
6) ก่อสร้างศาลาพักร้อน
๗) ก่อสร้างซุ้มประตูป้าย
ข่วงวัฒนธรรม 3 ไต

2,000,000
(จังหวัดลาพูน)

จานวน
ปริมาณงาน
ที่ดาเนินการ
ก่อสร้าง

ข่วงวัฒนธรรม
บ้าน 3 ไต มี
สภาพแวดล้อมที่
ร่มรื่นสวยงาม
เป็นที่พักผ่อนและ
จัดกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล และ
ประชาชน

กองช่าง

9

โครงการก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างลาน
1) โรงเรียนเทศบาลตาบล
ลานกีฬา
กีฬา คสล. ให้
บ้านธิ
เอนกประสงค์
สาหรับประชาชนได้ 2) บ้านสามไต
ใช้ในการออกกาลัง
กายและจัดกิจกรรม
ต่างๆ

2,000,000
(จังหวัด)

จานวน
ปริมาณงาน
ที่ดาเนินการ
ก่อสร้าง

ประชาชนมีลาน
กีฬาได้ใช้ในการ
ออกกาลังกายและ
จัดกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
10 โครงการวางท่อ เพื่อก่อสร้างวางท่อ ท่อขนาด 4 นิ้ว
ระบบส่งน้าเพื่อ ระบบส่งน้าเพื่อ
ยาว 10,000
การอุปโภค และ การอุปโภค และ เมตร จากอ่าง
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
เก็บน้าแม่ธิ ถึง
ให้กับประชาชนใน เขตชุมชนใน
เขตตาบลบ้านธิ
ตาบลบ้านธิ

งบประมาณ และที่มา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

5,000,000
(กรมชลฯ)

5,000,000
(กรมชลฯ)

๒๕๖5

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 จานวน
(กรมชลฯ) ปริมาณงาน
ที่ดาเนินการ
ก่อสร้าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนใน
เขตตาบลบ้านธิ
มีน้าสาหรับใช้
ในการอุปโภค
และเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรง
สถานีสูบน้าพลัง
ไฟฟ้าเทศบาล
ตาบลบ้านธิ

เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงโรงสถานี
สูบน้าพลังไฟฟ้า
เทศบาลตาบล
บ้านธิ ให้สภาพการ
ใช้งานได้ปกติ

โรงสถานีสูบน้า
พลังไฟฟ้า
เทศบาลตาบล
บ้านธิ

12 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่
หมู่ 6 บ้านป่าสัก

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ รายละเอียด
ตามรูปแบบ ที่ทาง
ราชการกาหนด

ประปาบาดาล
ขนาดใหญ่มาก
ความจุ
45,5000
ลูกบาศก์เมตร

13 ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้าเพื่อ
การเกษตร หมู่
13 บ้านป่าเหียง

เพื่อปรับปรุงพัฒนา สระน้า
แหล่งกักเก้บน้า
สาธารณะบ้าน
เพื่อใช้สาหรับ
ป่าเหียง
การเกษตร ให้มีน้า
เพียงพอต่อ
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕๐๐,๐๐๐
(ชลประทาน)

๕๐๐,๐๐๐
(ชลประทาน)

๕๐๐,๐๐๐
(ชลประทาน)

๕๐๐,๐๐๐
(ชลประทาน)

๕๐๐,๐๐๐ จานวน
(ชลประทาน) งบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

โรงสถานีสูบน้า
พลังไฟฟ้า
เทศบาลตาบล
บ้านธิได้รับการ
บารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

กองช่าง

2,200,000
(กรมส่งเสริม)

จานวน
ปริมาณงาน
ที่ดาเนินการ
ก่อสร้าง

ประชาชน มีน้า
สาหรับใช้ในการ
อุปโภค และ
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่ง
กักเก้บน้า เพื่อใช้
สาหรับ
การเกษตร มี
ปริมาณน้าพียง
พอตลอดทั้งปี

กองช่าง

470,000
(กรมส่งเสริม)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖5

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

14 โครงการสร้าง
ฝายชะลอน้า

เพื่อก่อสร้างฝาย
ชะลอน้าแบบ
ผสมผสาน

1) ร่องโจ้ ขนาดกว้าง
1. เมตร ยาว 11
เมตร
2) ร่องกว้าน หมู่ 8
3.) ร่องหมาด้วง
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ปริมาณ
งานที่
ดาเนิน
การ
ก่อสร้าง

ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้าเพื่อใช้
สาหรับการเกษตร
ในช่วงนอกฤดูฝน
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