๔๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
เทศบาลตําบลบานธิ
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดา นโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
๑

๒

โครงการ

วัตถุประสงค

สํารวจและจัดทําแนว
เพื่อปองกันการบุกรุกทําลาย
เขตที่ดินสาธารณะ,ที่
และเขาไปทําประโยชนใน
สาธารณะประโยชน ,ปา ที่ดิน
ชุมชน

ปรับปรุงศูนยบริการ
สาธารณสุขชุมชน

เพื่อปรับปรุงสรางรั้วกั้น
บริเวณภายในศูนยบริการ
สาธารณสุขชุมชน

๒๕๕๖

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํารวจ,รังวัด,ปกหลักทําแนวเขตที่ดินสาธารณะ
,ที่สาธารณะประโยชน ,ปาชุมชน ภายในเขต
เทศบาล

สรางรั้วภายในและปรับปรุงอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุขชุมชน
บานศรีดอนชัย และบานใหมกาดเหนือ

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ผลลัพธทคี่ าด หนวยงาน
วา
ที่
รับผิดชอบ
จะไดรับ
มีแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ, ที่
สาธารณะ
ประโยชน ,ปา
ชุมชน ชัดเจน
สามารถปองกัน
การบุกรุก
มีรั้วภายใน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข
ชุมชน ๒ แหง
สรางระบบความ
ปลอดภัยใหกับ
สถานที่ราชการ

กองชาง

กองชาง

๔๔

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๓

กอสรางอาคารศาลผีขุน
น้ํา

เพื่อใชในการประกอบพิธีเลี้ยง
ผีขุนน้ํา

๔

โครงการปรับปรุงที่ดิน
สาธารณะและที่ปา
ชุมชน

เพื่อปรับปรุงที่ดินสาธารณะและ
ที่ปาชุมชนภายในตําบลใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด

๕

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคป ระจํา
หมูบาน

๒๕๕๖

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

อาคารศาลผีขุนน้ําพรอมแทนวางเครื่อง
สังเวย บริเวณอางเก็บน้ําแมธิ กวาง ๔
เมตร ยาว ๔ เมตร

๑) ปาชุมชนวัดดอยนอย หมูที่ ๑๓
๒) ปาชาผีดิบ หมูที่ ๑๕
๓) กูเฮือง หมูที่ ๘
๔) หมูที่ ๑๐ ที่ดินสาธารณะ
๕) หมูที่ ๒ ปาชุมชน
เพื่อใหเปนสถานที่ดําเนิน
๑) หมูที่ ๑๒ กวาง ๖ ม. ยาว๑๐ ม.สูง ๓.๕๐ ม.
กิจกรรมของหมูบาน ใหเก็บวัสดุ ๒) หมูที่ ๑ อาคารที่ทําการ อสม. ประจํา
อุปกรณตางๆ
หมูบาน
๓) หมูที่ ๒ อาคารเอนกประสงค ( ศูนยภูมิ
ปญญาชุมชน )
๔) หมูที่ ๓ อาคารเอนกประสงค ( ที่เก็บของ )
๕) หมูที่ ๕ อาคารตลาดชุมชน
๖) หมูที่ ๕ อาคารศูนยเรียนรู
๗) หมูที่ ๗ ตอเติมอาคารเอนกประสงค

๒๕๕๖
(บาท)
๑๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๘๕๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

มีสถานที่ในการ
ประกอบพิธีที่
ถาวร

กองชาง

ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมและ
สถานที่พักผอน
หยอนใจ
หมูบานมี
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรมและ
สถานที่จัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ

กองชาง

กองชาง

๔๕

๘) หมูที่ ๘ อาคารศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน
บานศรีดอนชัย
๙) หมูที่ ๑๐ ศาลาเอนกประสงค
๑๐) หมูที่ ๑๖ ศาลาเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑) หมูที่ ๑๙ ศาลาอเนกประสงคขางวัดปา
ตาล
๑๒) หมูที่ ๘ กอสรางอาคารเรียนรู
๑๓) หมูที่ ๑๔ กอสรางอาคารจําหนายสินคา
ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑,๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วา
จะไดรับ

๑๔) กอสรางอาคารศูนยจําหนายสินคาชุมชน
ตําบลบานธิ ( หมูที่ ๖ )

๖

ปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อปรับปรุงที่ดินสาธารณะและ
ที่ปาชุมชนภายในตําบลใหเกิด
ประโยชนมากที่สุดและเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจ

๑) แนวถนนเขาสํานักงานเทศบาลฯ
๒) แนวถนนบานธิ – ลําพูน ในเขตเทศบาล
๓) ที่ดินสวนแยกบานธิ หมูที่ ๖ (กูธาตุ)
๔) ขางลําน้ําแมธิบริเวณโบสถค ริสตจักร ม.๑๗
๕) บริเวณวัดปาสัก
๖) หมู ๑๐ ทําบันไดขึ้น – ลง ลําน้ํากวง
๗) ปาชา หมูที่ ๑๒
๘) วัดสันตนคา
๙) หมูที่ ๑๔ บริเวณศาลาเอนกประสงคและ
ถนนเลียบลําน้ําแมธิ
๑๐) หมูที่ ๑๖ ลานเอนกประสงค

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมและ
สถานที่พักผอน
หยอนใจ

กองชาง

๔๖

๗

กอสรางศาลาที่พัก ,
เทพื้นคอนกรีต

ที่

โครงการ

๘

กอสรางลานกีฬา

เพื่อใหเปนสถานที่ดําเนิน
กิจกรรมของหมูบาน

วัตถุป ระสงค
เพื่อใหเปนสถานที่ดําเนิน
กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพของ
หมูบาน

๑๑) หมูที่ ๑๗ ถนนสายบานธิ – ปากาง
๑๒) ซุมประตูหมูบานภายในตําบล
- หมู ๔
๑๓) บริเวณขางวัดปากอง
๑๔) ขางวัดศรีมูลบริเวณตนโพธ
๑๕) ปาชาหมู ๒
๑๖) ปาชาหมู ๘ , ๑๐
๑) ปาชา หมูที่ ๑๒ เทลานคอนกรีต กวาง ๒๑
X ๓๒ เมตร
๒) หมู ๗ ศาลาเอนกประสงค พรอมเทลาน
คอนกรีต
๓) หมูที่ ๑๕ เทลานคอนกรีตปาชา
๔) หมูที่ ๘ , ๑๐ เทลานคอนกรีต
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑) หมูที่ ๕ ลานกีฬาเอนกประสงค
๒) หมูที่ ๑๕ ลานกีฬาเอนกประสงค
๓) หมูที่ ๘ ปรับปรุงลานกีฬา
๔) หมูที่ ๓ ลานกีฬาเอนกประสงค
๕) หมูที่ ๒ ลานกีฬาเอนกประสงค
๖) หมูที่ ๖ สนามกีฬา
๗) หมูที่ ๑๔ สนามกีฬา
๘) สนามกีฬาประจําอําเภอ
๙) หมูที่ ๗ ลานกีฬาบานชางเพี้ยน

๒๕๕๘

๔๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖
(บาท)

๒๓๐,๐๐๐

หมูบา นมี
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรมได
สะดวก

งบประมาณ

ผลลัพธที่คาด
วา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หมูบานมี
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรม
เสริมสรางสุขภาพ

กองชาง

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

กองชาง

๔๗

๙

กอสรางหองน้ํา
สาธารณะ

๑๐ ปรับปรุงศาลา/อาคาร
เอนกประสงค/ที่ดิน
สาธารณะ

เพื่อเปนสถานที่ชุมชนไดใช
ประโยชนรวมกันเพื่อสุขภาวะ
อนามัยทีด่ ีของชุมชน

๑) หมูที่ ๑๐ บานสันมะนะ
๒) หมูที่ ๑๐ สะพานเหล็ก
๓) หมูที่ ๑๐ บานเดน
๔) หมูที่ ๑๐ ริมกวง
๕) หมูที่ ๑๓ ปาชา

๑๕๐,๐๐๐

เพื่อใหเปนสถานที่ดําเนิน
กิจกรรมของหมูบาน ใหเก็บวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่
ดี

๑) หมูที่ ๑๓ ศาลาเอนกประสงคฌาปนสถาน,
กอสรางหองน้ํา
๒) กอสรางกําแพงที่สาธารณะประโยชน
๓) หมูที่ ๑๕ ปรับปรุงสถานที่บริเวณปาชา

๔๐๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

สาย

๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๑๑ ปรับปรุงระบบเสียงตาม เพื่อรับปรุงระบบกระจายเสียง

๑) หมูที่ ๕ บานสันทราย
ตามสายของหมูบาน ใหสามารถ ๒) หมูที่ ๙ บานดอยเวียง
รับทราบขอมูลขาวสารไดทั่วถึง ๓) หมูที่ ๑๐ บานสันมะนะ
และชัดเจน
๔) หมูที่ ๑๕ บานปาแดง
๕) หมูที่ ๑๖ บานบัวบก
๖) หมูที่ ๒๐ บานใหมกาดเหนือ

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

หมูบานมีสถานที่
ทีไ่ ดใชประโยชน
รวมกัน

กองชาง

หมูบานมี
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรมและ
สถานที่จัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ ๆ
ในสภาพที่ดแี ละ
ความปลอดภัย
ของสถานที่

กองชาง

ผลลัพธที่คาด
วา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
รับทราบขอมูล
ขาวสารไดทั่วถึง
และชัดเจนทุก
ครัวเรือน

กองชาง

๔๘

๑๒ กอสรางศูนยสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงสถานใหบริการแก
เทศบาลตําบลบานธิ

ที่

๑

ที่

ราษฎรในการรักษาพยาบาล
เบื้องตน

ศูนยสาธารณสุขเทศบาลตําบลบานธิ
บานศรีดอนชัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๒

๑,๕๐๐,๐๐๐

แนวทางที่ ๒ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน้ํา
๒.๑ การกอสรางถนน
เปาหมาย
งบประมาณ
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ๑) ถนนหินคลุก บดอัด ซอยโรงสีขาวถึงคลอง
๘๐,๐๐๐
หมู ๑ บานเตาปูน
และ ขนสงผลผลิต
ชลประทาน ๗ R
ทางการเกษตรไดสะดวก ๒) กอสรางถนน คสล. ซอย ๒/๑
รวดเร็ว และปลอดภัย
๓) กอสรางถนน คสล. ซอยโรงสีขาว ระยะทาง
๒๓๔,๐๐๐
๑๕๐ ม.
๔) กอสรางถนน คสล. ซอย ๔ ทะลุ ซอย ๖

โครงการ

กอสรางถนน

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร

๒๕๕๗

ราษฎรมารับ
บริการไดสะดวก

๒๕๕๘
(บาท)

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

งบประมาณ
๒๕๕๘

๑) ถนนลาดยาง สายชลประทาน ๗ R ถึง

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีถนน

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๔๙

หมู ๒ บานปาเปา

๓

๔

๕

และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กอสรางถนน
หมูที่ ๓ บานธิหลวง

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กอสรางถนน
หมู ๔ บานปาตาล

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กอสรางถนน
หมู ๕ บานสันทราย

คลองชลประทานสายใหญฝงซาย
๒) กอสรางถนน คสล. ซอย ๘ ถึงคลอง
ชลประทานสายใหญฝงซาย ทายซอย
๓) กอสรางถนน คสล. สายหัวดอยถึง
คลองชลประทานสายใหญฝงซาย
กวาง ๔ ม. ยาว ๔๙๕ ม.
๔) กอสรางถนน คสล.สายบวกควายเฒา
๑) ถนน คสล. สายขางวัดศรีมูล ถึง
บานเมืองยอง (ขางบาน ส.ท.บานเย็น)
กวาง ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม.
๒) กอสรางถนนลูกรังเชื่อมซอย ๑
๓) กอสรางถนนเลียบลําน้ําแมธิ จาก
สะพานวัดบานธิหลวงถึงสะพานวัดศรี
มูลและจากสะพานวัดศรีมูลเชื่อมตอไป
จนถึงบานนางณี เมืองยอง
๑) ถนน คสล. ซอยบานนายศรทอง
กวาง ๓ ม. ยาว ๓๕ ม.
๒) ถนน คสล. ซอย ลุงหวัน กวาง ๓ ม.
ยาว ๖๐ ม.
๑) ถนน คศล. ซอย ๕ ( เกษตรแอ็ด ) ถึง
หนาบานนายวิเชียร
๒) กอสรางถนนลูกรัง ซอย ตนมะขาม
ใหญขางบานนายศรีนวล
๓) กอสรางถนนลูกรังสายหนาบานนายแกว

เปาหมาย

ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

๑,๑๐๐,๐๐๐

๔๒๑,๐๐๐ ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

๕๖,๐๐๐
๙๗,๐๐๐
๑,๓๒๖,๐๐๐

งบประมาณ

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ผลลัพธทคี่ าดวา หนวยงาน

๕๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

จะไดรับ

๔) กอสรางถนนลูกรังทางเขาหนองสาธารณะ
๕) ถนน คศล. ซอยเขาบานลุงแถว โนชัย
๖) กอสรางถนนลูกรังซอยตนโพธิ์ บานแมต าล
๖

กอสรางถนน
หมู ๖ บานปาสัก

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

๑) ถนน คสล. คลองชลฯ ๗ R โรงพักเกา
– รพ.บานธิ
๒) ถนน คสล. ปาบงซอย ๒ กวาง ๓
ม. ยาว ๗๐ ม.
๓) ถนน คสล. ซอย ๒/๑
กวาง
๓ ม. ยาว ๓๐ ม.
๔) ถนน คสล. ซอย ๗ ถึงคลองชลประทาน
๕) ถนนหินคลุก ซอย ๓ ถึง ทายซอย

๗

กอสรางถนน
หมู ๗ บานชางเพี้ยน

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

๑) ถนน คสล. ซอย ๒
๒) ถนน คสล. ซอย ๓/๑

๘

กอสรางถนน
หมู ๘ บานศรีดอนชัย

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก

๑) ถนน คสล. ซอย ๒ กวาง ๓ ม.
ยาว ๔๘ ม.
๒) ถนน คสล. ซอย ๓ กวาง ๓ ม.

ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
๑๑๒,๐๐๐ ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

๔๘,๐๐๐
๒,๒๔๖,๔๐๐

๓๖,๐๐๐
๓๙,๐๐๐

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

๗๗,๐๐๐
๗๔,๐๐๐

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

๕๑

รวดเร็ว และปลอดภัย

ที่

โครงการ

ยาว ๔๖ ม.
๓) ถนน คสล. ซอยขางโรงงานลูกชิ้น
๔) ถนน คสล. ซอยบานฝรั่ง

และปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕) ถนน คสล. ซอย ๑/๑ แยกคลองไสไก
๖) ถนน คสล. ซอยบานลุงมา – ลุงหนอ
๗) ถนน คสล. ซอยลุงคํา
๘) ถนน คสล. ซอยลุงก่ํา
๙) ถนน คสล. ซอยนายหวัน
๑๐) ถนน คสล. ซอยนายจู
๑๑) ถนนลูกรังซอยขางวัด
๑๒) ถนนลูกรังถนนเรียบน้ํารองกวาน
๑๓) ถนนลูกรังซอยบานลุงสง
๙

กอสรางถนน
หมู ๙ บานดอยเวียง

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

ถนน คสล. ซอย ๕ ทายซอย
ถนน คสล. ซอย ๘ กวาง ๔ ม.ยาว ๖๘ ม.
ถนน คสล. ซอยประปา กวาง ๔ x ๑๒๐ ม.
ถนน คสล. ซอย ๗
ถนน คสล. ซอย ๓
ถนน คสล. ซอย ๕/๑
ถนน คสล. ซอย ๙

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

๙๕,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

๒๕๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

๕๒

๘) ถนน คสล. ตรงขามปมน้ํามันหยอดเหรียญ
๙) ถนนลูกรัง ซอย ๒ , ตรงขามซอย ๘
๑๐) ถนนลูกรัง ซอย ๒/๑
๑๑) ถนนลูกรัง ซอยฝายไมแดง
๑๒) ถนนลูกรัง ซอยบานแมคํา
๑๓) ถนนลูกรัง ซอย ๑/๑

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑๐ กอสรางถนน
หมู ๑๐ บานสันมะนะ

๑๑ กอสรางถนน
หมู ๑๑ บานแพะ

๐
๗๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๐
๘๐,๐๐๐

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ๑) ถนน คสล. ซอยบานลุงวราเทพ ขนาด ๓x
ไปมาสะดวก ขนสง
๑๕๐ ม.
ผลผลิตทางการเกษตรได ๒) ถนน คสล.ซอย ๔ กวาง ๓ ม. ยาว ๒๕ ม
สะดวกรวดเร็ว
๓) ถนน คสล.ซอย ๒ ขางวัด
๔) ถนน คสล.ซอย ๗
๕) ถนน คสล.ซอยเจเจ บานทหาร
๖) ถนน คสล.ซอยเขาบานลุงสุข
๗) ถนน คสล.ซอยบานฝรั่ง
๘) ถนน คสล.ซอยบานผูชวยแดง
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ๑) ถนน คสล. ซอยบานแมหลอน
ไปมาสะดวก ขนสง
๒) ถนน คสล.ทางเขาอุโบสถ
ผลผลิตทางการเกษตรได

๒๕๕๖
(บาท)
๒๘๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๔๐,๐๐๐

๕๔๖,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

๕๓

๑๒ กอสรางถนน
หมูที่ ๑๒ บานสันตนคา

๑๓ กอสรางถนน
หมูที่ ๑๓ บานปาเหียง

๑๔ กอสรางถนน
หมู ๑๔ บานศรีมูล

ที่

โครงการ

สะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
ไปมาสะดวก ขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
ไปมาสะดวก ขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
ไปมาสะดวก ขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็ว

๑) ถนน คสล.บานลุงรอดถึงบานแมคํามูล กวาง
๓ ม. ยาว ๔๖ ม.
๒) ถนน คสล. ตอจากหนาวัดถึงคลอง
ชลประทาน
๑) ถนน คสล. ซอย ๔
๒) ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย ๙
๓) ถนน คสล. ซอย ๑/๑

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

๕๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐

๑) ถนน คสล. ซอยบานอายเถียร

๒๕๕๖
๑๕ กอสรางถนน
หมู ๑๕ บานปาแดง

๗๔,๐๐๐

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๑) ถนนลาดยาง จากบานนายถนอม ถึง ที่วา
การ อําเภอบานธิ กวาง ๔ ม. ยาว ๑,๙๕๐
ม. (ปาตาล – ปาแดง)
๒) ถนน ลูกรังบดอัด จากปาชาปาตาล ถึง ปาชา
ผีดิบ กวาง ๔ ม. ยาว ๑,๒๙๐ ม.
๓) ถนนลาดยางสายบานพักตํารวจ – บานปา
เปา หมู ๒
๔) ถนน ลูกรังซอย ๑/๑

๒๕๕๖
(บาท)
๒,๘๘๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๔๖๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

และปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๕๔

๑๖ กอสรางถนน
หมู ๑๖ บานบัวบก

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

๑) ถนน คสล. ซอย ๗ บานรองกองขาวและบาน
ยุพา
๒) ถนน คสล. ทางเขาสนามบินนกซอย ๘
๓) ถนน คสล. ซอยบานแมใฝ

๑๗ กอสรางถนน
หมู ๑๗ บานปาป

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

๑) ถนน คสล. ซอย ๑ ขนาด ๓ x ๖๗ ม.
๒) ถนนลูกรังบดอัด ซอยขางสะพาน ไป
หมู ๒ กวาง ๔ ม ยาว ๔๐ ม.
๓) ถนน คสล. ซอยขางสวนนางฟองจันทร สุยะ
ใหญ
๔) ถนน คสล. ขางบานผูชวยสําเริง

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

๑) ถนน คสล. เลียบลําน้ําแมธิขางบานนายประวิช
๒) ถนน คสล. ซอยบานนายเจริญ จันทรเปง
๓) ถนน คสล. ซอยบานแมนวล

๑๘ กอสรางถนน
หมู ๑๘ บานทาตุม

ที่

โครงการ

๑๑๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑๙ กอสรางถนน หมู ๑๙
บานปาตาลฮองแฮ

๑๐๘,๐๐๐
๘๖,๐๐๐

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ๑) ถนน คสล. ซอย ๕/๒
และ ขนสงผลผลิต
๒) กอสรางถนนซอยแดงหมี ( ทําตอ )
ทางการเกษตรไดสะดวก ๓) ถนน คสล.บานนายอเนก อภิวงคงามและ
รวดเร็ว และปลอดภัย
นายไพฑูรย อภิวงคงาม

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๕๕

๔) ถนนขางวัดปาตาลถึงสี่แยกตลาดตรงขาม
บานลุงสมไทย
๕) ถนนลาดยางสายใหมจากฮองแฮถึงคลอง
ชลประทาน
๖) ถนนลาดยางสายคลองชลประทานหลัง ร.ร.
ปาตาลบานธิพิทยาถึงปอมตํารวจปาแดง
๗) ขยายถนนจากวัดปาตาลถึงบานนายอิ่นสอ
๘) ขยายถนน คสล. หลัง ร.ร.ปาตาลบานธิ
พิทยาถึงบานฮองแฮ

๖๓๐,๐๐๐

๖๓๐,๐๐๐
๒๐ กอสรางถนน
หมู ๒๐ บานใหมกาด
เหนือ

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

ถนน คสล. เขาลานกีฬา

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒.๒ การปรับปรุงและซอมแซมถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

งบประมาณ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๕๖

(บาท)
๑

ซอมแซมถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

๑) หมู ๓ โอเวอรเลยถนนสายหนาวัดศรีมูล ถึง
กลางบาน กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
๒) หมู ๓ โอเวอรเลยถนนสายหนาบานดาบหวัน
ถึง สะพานเมืองยอง
๓) หมู ๕ ถนนทางเขาสระน้ําสาธารณะหมูบาน
๔) หมู ๑๔ โอเวอรเลยซอยบานแมแสง ถึง
บานผูชวยขาน กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘
เมตร
๕) หมู ๑ สายหัวบานถึงสะพานน้ําแมธิ
๖) หมู ๕ ปรับปรุงถนนซอย ๒
๗) หมู ๖ ปรับปรุงระนาบถนนซอย ๑๒
๘) หมู ๗ ซอมแซมถนนสายชางเพี้ยนถึงสันมะ
นะ
๑๐) หมู ๑๑ โอเวอรเลยถนนสายบานแพะ –
ปาลาน
๑๑) หมู ๑๑ โอเวอรเลยถนน ซอย ๒ และ
ซอย ๖
๑๒) หมู ๑๕ ซอมแซมถนนลูกรังจากบานปา
แดง – ปาชาผีดิบ
๑๓) หมูที่ ๑๐ ถนนสายสันมะนะ – เทคโน
๑๔) ถนนสายบานปาเปา – ดอยเวียง
๑๕) ถนนสายบานธิ – ปาแดด
๑๖) ถนนสายสันมะนะ – ชางเพี้ยน
๑๗) ถนนสายปาตาล – สันมะนะ ลพ ๓๐๓๒
หมูที่ ๔ , ๕ , ๘ ขนาด ๓,๐๐๐ ตร.ม.

(บาท)
๒๘๐,๐๐๐
๘๖๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

(บาท)
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

๕๗

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

๒๕๕๖
๒

๓

ซอมแซมถนนลูกรัง ภายใน เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
ตําบล
และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
กระจกสองทางโคงและ
ปายจํากัดความเร็ว

๒๕๕๗

งบประมาณ

๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๑) ภายในตําบลบานธิ
๒) ถนนสายสันมะนะ – เทคโน ฯ
๓) ถนนสายสันมะนะ – ชางเพี้ยน

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมา ๑) กระจกสองทางโคงภายในตําบลบานธิ
ไดรับรับความปลอดภัยในการ ๒) ปายจํากัดความเร็วภายในตําบลบานธิ
ใชรถ ใชถนน

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถ ใชถนน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

๒.๓ การกอสรางรางระบายน้าํ และวางทอคอนกรีต พรอมบอพัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

กอสรางรางระบายน้ําและวาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอคอนกรีตพรอมบอพัก หมู บานเรือนของราษฎร
๑ บานเตาปูน

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๑) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๔ ทะลุ ซอย ๖
๒) รางระบายน้าํ คสล. ซอย ๑ ( บริเวณ
ศาลา )
๓) รางระบายน้ํา คสล. จากหัวบานถึงศาลา

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ
น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๕๘

กลางบาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒

๓

๔

กอสรางรางระบายน้ําและวาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอคอนกรีตพรอมบอพัก หมู บานเรือนของราษฎร
๒ บานปาเปา

กอสรางรางระบายน้ําและวาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอคอนกรีตพรอมบอพัก หมู บานเรือนของราษฎร
๓ บานธิหลวง

กอสรางรางระบายน้ําและวาง เพือ่ แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอคอนกรีตพรอมบอพัก หมู บานเรือนของราษฎร
๔ บานปาตาล

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๑) ซอย ๑ เชื่อม ซอย ๒ วางทอ คสล. ๒๖๐,๐๐๐
ขนาด ๐.๔๐ x ๑๑๕ ม.
๒) ซอย ๒ ถึงคลองชลประทาน ( ที่ยังคาง
อยู )
๓) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๕ เชื่อม
๓๕๐,๐๐๐
ซอย ๖ ลงลําน้ําแมธิ
๑) ซอย ๑ ถึงคลองชลประทาน รางระบายน้ํา
๑๑๐,๐๐๐
ตัว U ขนาด ๐.๗๐ ม. ยาว ๖๔ เมตร
๒) แนวถนนบานธิ – ปากาง จากวัดศรีมูล
๑๕๐,๐๐๐
– ทางแยกเขาปาชาหลวง
๓) รางระบายน้ํา คสล. จากลานกีฬาถึง
๓๐๐,๐๐๐
คลองชลประทาน
๑,๕๐๐,๐๐๐
๔) รางระบายน้ํา คสล. จากฝายทายวัดถึง
หมู ๑๘
๑) แนวถนนสายปาตาล – สันมะนะ
๓๐๐,๐๐๐
๒) รางระบายน้ํา คสล. จากหนาบาน
สารวัตรสมบัติถึงสะพานเกษตรลงลําน้ํา

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ
น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง
บานเรือนราษฎร

น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง
บานเรือนราษฎร

น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

๕๙

๕

ที่

กอสรางรางระบายน้ําและวาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอคอนกรีตพรอมบอพัก หมู บานเรือนของราษฎร
๕ บานสันทราย

โครงการ

วัตถุประสงค

แมธิ
๓) รางระบายน้ํา คสล. บานแมซอนถึงบาน
นายแกว ( สุดซอย )
๔) ซอมแซมรางระบายน้ํา พรอมประตูเปด
– ปด น้ําภายในหมูบานที่ชํารุด
๑) รางระบายน้ํา คสล. ไปตามถนนสาย
รพช. ( บานใต )
๒) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๑ ( ฝงขวา )

กอสรางรางระบายน้ําและวาง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอคอนกรีตพรอมบอพัก หมู บานเรือนของราษฎร
๖ บานปาสัก

๖๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง
บานเรือนราษฎร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๖

บานเรือนราษฎร

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑) ซอย ๘ รางระบายน้ํา ตัว U ขนาด
๐.๔๐ x ๑๑๖ ม.
๒) หนาบานพอหลวงสงรางระบายน้ํา ตัว U
ขนาด ๐.๔๐ x ๑๐๐ ม.
๓) รางระบายน้ํา คสล. หนารานกวยเตี๋ยว
ถึงคลองชลประทาน
๔) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๑๐
๕) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๑๑
๖) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๑ ปาบง
๗) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๔
๘) รางระบายน้ํา คสล. ซอย ๗/๒
๙) ปรับปรุงรางระบายน้ํา ซอย ๑ , ๒

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

๒๕๕๘
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐ น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
๒๐๐,๐๐๐ ไมทวมขัง
บานเรือนราษฎร

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๖๐

๗

๘

กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๗ บานชางเพี้ยน
กอสรางรางระบายน้ําแบบ
ตัว V หมู ๘ บานศรีดอน
ชัย

๙

กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๙ บานดอยเวียง

ที่

โครงการ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) ซอย ๕ ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ ม.
บานเรือนของราษฎร
๒) ซอย ๖ ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ ม.
๓) ซอยลุงหนานมี
๔) ซอย ๓
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) ถนนสายปาตาล – สันมะนะ โครงการ
บานเรือนของราษฎร
ตอเนือ่ ง
๒) เหมืองไสไกขางวัด ( ตอจากเดิมไปจน
สุด )
๓) บานสันขวาง
๔) ซอย ๔ ตลอดสาย
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) ตั้งแตรานพี่ทองถึงสะพานบานนายวี
บานเรือนของราษฎร
๒) ซอย ๑ หวยน้ําขุน
๓) ทอระบายน้ําทั้งหมูบ าน
เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๑ กอสรางรางระบายน้ําและ

น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง

๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว

น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
งบประมาณ

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) แนวถนนปาตาล – สันมะนะ จาก ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ น้ํามีการไหลเวียน
บานเรือนของราษฎร
โรงงานลูกชิ้น ถึง ลําน้าํ แมกวง ยาว
ไดสะดวกรวดเร็ว
๔๐๐ เมตร
ไมทวมขัง
๒) วางทอระบายน้าํ พรอมบอพัก บานสัน
ขวาง
๓) วางทอระบายน้าํ ถนนสายสันมะนะ –
ชางเพี้ยน
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) เชื่อมซอย ๑ , ๕ ตอรางระบายน้ํา
๒๐๐,๐๐๐
น้ํามีการไหลเวียน
๒๕๕๖

๑๐ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๐ บานสันมะนะ

๔๕๐,๐๐๐
๔๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗

๒๕๕๘

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

๖๑

วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๑ บานแพะ

บานเรือนของราษฎร

บานนายสุทศั น ซอย ๕
๒) ปรับระดับรางระบายน้ํากลางหมูบาน
๓) วางทอระบายน้าํ สายกลางบานตอจาก
รางเดิม

ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง

๑๒ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๒ บานสันตนคา

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) เลียบถนนสายบานธิ – ปาแดด
บานเรือนของราษฎร
๒) วางทอระบายน้ําซอยบานลุงรอด

๑๓ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๓ บานปาเหียง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) จากหัวบาน ถึง ทายบาน รางระบายน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ น้ํามีการไหลเวียน
บานเรือนของราษฎร
ตัว U ขนาด ๐.๔๐ ยาว ๑๐๓ เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
๒) ซอย ๕
น้ําไมทวมขัง
๓) ลําเหมืองกลาง
บานเรือนราษฎร
๔) เหมืองกลางบานหนาบานนายอํานวย
๕) ฝงตะวันออก หนาบาน ส.จ.วรชาติ
๔๐๐,๐๐๐
๖) ซอย ๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑๔ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๔ บานธิศรีมูล
๑๕ กอสรางรางระบายน้ําและ

น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) จากตลาดเชา ถึง บานแมแสง ลงลําน้ํา
บานเรือนของราษฎร
แมธิ ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ ยาว ๒๕๖
เมตร
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) จากหนาบานนายศรีวรรณ ถึง ลําน้ํา

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

๒๕๕๘
(บาท)
๕๑๐,๐๐๐ น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
น้ําไมทวมขัง
๒๓๔,๐๐๐
น้ํามีการไหลเวียน

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๖๒

วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๕ บานปาแดง
๑๖ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๖ บานบัวบก

บานเรือนของราษฎร

๑๗ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมูที่ ๑๗ บานปาป

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) จากบานนายวัชรินทร ถึง หมูที่ ๑๑
บานเรือนของราษฎร
ยาว ๑๐๖ ม.
๒) รางระบายน้ําหางบาน – ศาลากลางบาน

๑๘ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมูที่ ๑๘ บานทาตุม

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) เลียบถนนสายบานธิ – สันปาฝาย ( ตอจาก
บานเรือนของราษฎร
หนาบาน อ. สนิท ถึง โรงสีขาวสหกรณ

๑๙ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๑๙ บานปาตาลอองแฮ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) ซอย ๑ รางระบายน้าํ คสล. ยาว ๑๕๐
บานเรือนของราษฎร
เมตร
๒)ซอย ๔ รางระบายน้ําคสล.ยาว๑๕๔ ม.
๓) ซอย ๖ วางทอ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x
๓๐๐ ม.

ที่

โครงการ

แมธิ ยาว ๑๗๓ เมตร
๒) หัวบานปาแดงลงฮองกวานตลอดแนว
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) หนาวัดบัวบก
บานเรือนของราษฎร
๒) ซอย ๓
๓) ขยายรางระบายน้าํ ซอย ๑ , ๒
๔) ซอย ๔

วัตถุประสงค

๓๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ไดสะดวกรวดเร็ว
น้ําไมทวมขัง
น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง
บานเรือนราษฎร
น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง
บานเรือนราษฎร
น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
ไมทวมขัง
บานเรือนราษฎร
๓๐๐,๐๐๐ น้ํามีการไหลเวียน
ไดสะดวกรวดเร็ว
๓๑๐,๐๐๐ ไมทวมขัง
๔๘๐,๐๐๐ บานเรือนราษฎร

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๖๓

๒๐ กอสรางรางระบายน้ําและ
วางทอคอนกรีตพรอมบอพัก
หมู ๒๐ บานใหมกาดเหนือ

๔) บานนายอุทัย ถึง ตลาด เชื่อม ซอย ๗
๓๔๐,๐๐๐ น้ํามีการไหลเวียน
รางระบายน้ํา คสล. ยาว ๑๗๐ เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
๕) ซอย ๗ – ๙ ที่คงคางอีกดาน
ไมทวมขัง
๖) หนาบานนายศรียรู ถึง หนาบานนาย
บานเรือนราษฎร
ศรีวรรณ ซอย ๑๒
๗) หนาบานนางอารียร ัตน ปนชัย
๘) ซอย ๓/๑ บานอินแกว
๙) หนาบานนายนิคม กองยศสืบ – หนาบาน
นายถวิล สินธุยี
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ๑) หนาบานนายวิชยั ถึง วัดบานธิหลวง ๑,๗๕๐,๐๐๐
น้ํามีการไหลเวียน
บานเรือนของราษฎร
ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ ยาว ๓๙๕ เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
๒) ซอย ๓
๓๓๐,๐๐๐
ไมทวมขัง
๓) ซอย ๔
๒๐๐,๐๐๐
บานเรือนราษฎร
๔) ซอยบานนายมนตรี
๔๕๐,๐๐๐
๕) ถนนสายบานใหม – ดอยเวียง ( ที่คาง )

กองชาง

กองชาง

๒.๔ การกอสรางปรับปรุงสะพาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๔ บาน
ปาตาล

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

กอสรางราวกันตกคอสะพานพรอมปรับปรุง
พื้นผิวใตสะพานใหเปนระนาบเดียวกัน หนา
บาน อ. บัณฑูรย ตันมณี

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง

๖๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒

๓

กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๗ บาน
ชางเพี้ยน
กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๙

๔

กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑๒
บานสันตนคา

๕

กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑๖
บานบัวบก

๖

กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑๘
บานทาตุม

๗

กอสรางสะพานคอนกรีต

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๑) ขามลําน้ําแมหาด ขางบานนายถนอม
วงคคม ขนาด ๕ x ๙ เมตร
๒) ขามลําน้ําแมหาด ขางบานแมตอย
ขนาด ๕ x ๙ เมตร
๑) ซอย ๕ กวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๒ ม. สูง
๒.๕๐ ม.
๒) ซอย ๗ กวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๒ ม. สูง
๒.๕๐ ม.
๓) กอสรางราวกันตก ซอย ๕/๑
ขามบานนางยุพา จรอุโมงค

เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เสริมคอสะพาน ซอย ๗ บานรองกองขาว
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร
ขามน้ําแมธิ ซอยโรงเรียนกุลภัทร ขนาด ๕
และ ขนสงผลผลิตทางการ
x ๑๒ เมตร
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
ขามน้ําแมธิหลังวัดปาตาล
เพื่อใหประชาชนใชสัญจร

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

หนวยงาน
ผลลัพธทคี่ าดวา
ที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)
๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
๔๕๐,๐๐๐ ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน
๖๐๐,๐๐๐ ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนน
ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ประชาชนมีถนน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๖๕

เสริมเหล็ก หมูที่ ๑๙
บานปาตาลฮองแฮ

และ ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ใชในการสัญจรไป
ไดสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

๒.๕ การกอสรางทอลอด – ทอลอดเหลี่ยม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๑

กอสรางทอลอด
หมู ๑ บานเตาปูน

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

ซอย ๒

๒

กอสรางทอลอด
หมู ๓ บานธิหลวง

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

๑) ซอย ๑ วางทอ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๖
ม.
๒) ผานถนนหมูที่ ๓ – อําเภอบานธิ วางทอ
คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑๒ ม.
๓) วางทอหนาบานดาบหวัน – สะพานเมือ ง
ยอง
๔) ซอย ๓ , ๖ , ๗ , ๘

๓

กอสรางทอลอด
หมู ๔ บานปาตาล

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

สวนนายกองแกว - ลําน้ําแมธิ
วางทอ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๘๐ ม.

๑๓๐,๐๐๐

๔

กอสรางทอลอด
หมู ๖ บานปาสัก

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

๑) หนาบานพอหลวงสงวางทอ คสล. ขนาด
๐.๔๐ x ๑๕ ม.

๒๕,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

๕๐,๐๐๐ สามารถระบายน้ําได
๑๐๐,๐๐๐ อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง
สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน

กองชาง

กองชาง

๖๖

๒) กอสรางทอเชื่อมคลองชลประทานหนา
รพ.บานธิ
๓) ขยายทอลอดคลองหมาดวงซอย ๗
๕

ที่

กอสรางทอลอด
หมู ๗ บานชางเพี้ยน

โครงการ

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

วัตถุประสงค

ปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสาย
ชางเพี้ยน – สันมะนะ ( ขางปอมตํารวจ )

สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๖

กอสรางทอลอด
หมู ๘ บานศรีดอนชัย

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

ปรับปรุงทอลอดเหลี่ยมถนนสายปาตาล –
สันมะนะ บริเวณโรงงานลูกชิ้นที่นาลุงปน

๓๐,๐๐๐

สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

๗

กอสรางทอลอด
หมู ๙ บานดอยเวียง

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

๑) ซอย ๔ วางทอ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑๙
เมตร
๒) เปลี่ยนทอลอดหนาบานนายดวงจันทร
มหาไม
๓) กอสรางทอลอดหนาบานแมละเอียด
๔) กอสรางทอลอด ซอย ๓

๓๐,๐๐๐

สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

๑๐๐,๐๐๐ สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

๘

กอสรางทอลอด
หมู ๑๐ บานสันมะนะ

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

ผานถนนสันมะนะ – ชางเพี้ยน บริเวณ โรง
อิฐเกาวางทอ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๒๙
เมตร

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๖๗

๙

กอสรางทอลอด
หมู ๑๒ บานสันตนคา

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

๑) ทอลอดเหลี่ยมถนนสายหนาวัดสันตนคา
ขนาด ๒ x ๑.๕ เมตร
๒) ทอลอดผาน ถนน สายบานธิ – ปาแดด
ปากทางเขาวัดสันตนคา ขนาด ๐.๔๐ x
๑๒ เมตร

๑๐ กอสรางทอลอด
หมู ๑๓ บานปาเหียง

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

ขามถนน รพช.
ขนาด  ๐.๐๖ ม.
ยาว ๑๕ ม.
(จุดศาลาอานหนังสือพิมพ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕๐,๐๐๐ สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
๒๕,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง

๔๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๑ กอสรางทอลอด
หมู ๑๔ บานศรีมูล

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

๑) ถนนเลียบลําน้ําแมธิ บริเวณบานนายขัน
แกว ลงน้ําแมธิ
๒) บริเวณหนาบานนายคร ลงลําน้ําแมธิ

๑๒ กอสรางทอลอด
หมู ๑๕ บานปาแดง

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

ผานถนนทางหลวง สาย ๑๑๔๗
หนาโรงแรมบานธิอิน
วางทอ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑๕ ม.

๑๓ กอสรางทอลอด

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได

๑) ผานถนนทางหลวง สาย ๑๑๘๗ ตรงซอย

สามารถระบายน้ํา
ออกจากชุมชนอยาง
รวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวม

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๔๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐ สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวม

กองชาง

๔๐,๐๐๐

สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวม

กองชาง

สามารถระบายน้ําได

กองชาง

๖๘

หมู ๑๖ บานบัวบก

อยางรวดเร็ว

๒) วางทอ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑๕ ม.
๒) ขยายทอลอด ซอย ๔ ( ถนนเสนเกา )
๓) เพิ่มทอลอด ซอย ๗ บานรองกองขาว

๑๔ กอสรางทอลอด
หมู ๑๗ บานปาป

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

๑) วางทอระบายน้ํา ซอย ๖/๑
๒) วางทอระบายน้ํา ซอย ๔

๑๕ กอสรางทอลอด
หมู ๑๘ บานทาตุม

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

ผานถนนทางหลวง สาย ๑๑๔๗ หนาราน
บะหมี่เกี๊ยว – หนารานวัชรินทร
วางทอ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑๕ ม.
๑) เปลี่ยนทอลอดบริเวณหนาโรงสีนายสุเธียร

๑๖ กอสรางทอลอด
เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
หมู ๒๐ บานใหมกาดเหนือ อยางรวดเร็ว

อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวม

๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวม
สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวม
สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็วปองกัน
ปญหาน้ําทวม

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ราษฎรในหมูบานมี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ตลอดป
ราษฎรในหมูบานมี

งานกิจการ
ประปา

กองชาง

กองชาง

แนวทางที่ ๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระบบไฟฟา ,ไฟฟาสาธารณะ,ไฟฟาเพื่อการเกษตร,
๓.๑ ปรับปรุงและซอมแซมระบบประปาหมูบา น
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑

กอสรางระบบประปา
หมูบานขนาดใหญ

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค ตลอดป

๑) สํานักงานเทศบาลฯ
๒) บานสันตนคา หมูที่ ๑๒

๒

ปรับปรุงระบบผลิตน้ํา

เพื่อเพิ่มปริมาณการสงน้ําให

๑) บานปาเปา หมูที่ ๒

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๖๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๑,๙๐๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

งานกิจการ

๖๙

ประปา
๓

ที่

ปรับปรุงและวางระบบทอ
สงน้ํา

โครงการ

ประชาชนสามารถใชน้ําในการ
อุปโภคบริโภคไดอยางพอเพีย ง
เพื่อเพิ่มปริมาณการสงน้ําให
ประชาชนสามารถใชน้ําในการ
อุปโภคบริโภคไดอยางพอเพีย ง

วัตถุประสงค

๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล หมูที่ ๔
๓) หมูที่ ๑๗ ระบบกรองน้ําใส
๑) หมูที่ ๙ ระยะทาง ๒,๖๕๖ ม. ทอขนาด ๒
นิ้ว
๒) หมูที่ ๙ เชื่อม หมูที่ ๒ ระยะทาง ๑,๘๒๐
ม. ทอขนาด ๒ นิ้ว
๓) หมูที่ ๑๑ ระยะทาง ๒,๑๐๐ ม. ทอขนาด ๒
นิ้ว
๔) หมูที่ ๑๒ ระยะทาง ๕,๖๔๘ ม.
ทอขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ ม.
ทอขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๒๑๒ ม.
๖) หมูที่ ๑๙ เชื่อม หมูที่ ๔ ระยะทาง ๑,๑๐๔
ม. ทอขนาด ๒ นิ้ว
๗) หมูที่ ๑๙ ระยะทาง ๒,๕๐๔ ม. ทอขนาด
๒ นิ้ว
๘) หมูที่ ๗ ขยายทอสงน้ําระบบประปาไปปา
ชา
๙) หมูที่ ๘ ปรับปรุงระบบประปาและขยายทอ
สงน้ําบริเวณบานทหาร
๑๐) หมูที่ ๙ ขยายทอเขตประปา ซอย ๓ , ๓/
๑ , ๓/๒ , ๓/๓
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๑) หมูที่ ๑๐ ขยายเขตทอประปาบานสัน
ขวางถึงเทคโนโลยีหมูบานครู

๕๕๗,๐๐๐

น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ตลอดป
ราษฎรในหมูบานมี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ตลอดป

๗๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๑๕๖,๗๐๐

ประปา
งานกิจการ
ประปา

๒๒๘,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

๙๕,๐๐๐
๒๓๘,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ราษฎรในหมูบานมี
น้ําสําหรับอุปโภค

งานกิจการ
ประปา

๗๐

๔

กอสรางและปรับปรุง
ระบบผลิตน้ําประปา

๕

ติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณน้ํา
ขนาดใหญและอุปกรณ
ประปา

เพื่อเพิ่มปริมาณการสงน้ําให
ประชาชนสามารถใชน้ําในการ
อุปโภคบริโภคไดอยางพอเพีย ง
เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ํา
สูญเสียของแตละจุด

๑๒) หมูที่ ๑๒ ขยายทอประปาทั้งหมูบาน
๑๓) หมูที่ ๑๓ ขยายเขตทอประปาจากบาน
ฮองแฮถึงโรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา
๑๔) หมูที่ ๑๐ ขยายทอสงน้ําประปาในหมูบาน
ทหาร
กอสรางโรงงานผลิตน้ําดื่มการประปา
เทศบาลตําบลบานธิ จํานวน ๑ แหง

บริโภค ตลอดป
๖๐๐,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

๑) ติดตั้งมิเตอรวัดน้ําขนาดใหญ ณ จุดจายน้ํา
ของแตละจุดผลิต จํานวน ๑๖ จุด
๒) ซัมเมสธ พรอมอุปกรณ

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ราษฎรในหมูบานมี
น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ตลอดป
สามารถตรวจสอบ
ปริมาณน้ําสูญเสีย
ของแตละจุดได

งานกิจการ
ประปา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

งานกิจการ
ประปา

๓.๒ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ,ไฟฟาเพื่อการเกษตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
หมู ๑ บานเตาปูน

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑) ไฟฟาสาธารณะ
๒) ไฟฟาสาธารณะ
และกิ่งโคมไฟ
๓) ไฟฟาสาธารณะ
๔) ไฟฟาสาธารณะ
๕) ไฟฟาสาธารณะ

งบประมาณและที่มา

๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ซอย ๕ ระยะทาง ๔๐ เมตร
ซอย ๖ ระยะทาง ๖๐ เมตร

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

ซอย ๒
ซอย ๑ ( กิ่งโคมไฟ )
ซอย ๓ ( กิ่งโคมไฟ )

๓๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๗๑

๒๕๕๖
๒

๓

๔

๕

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
หมู ๒ บานปาเปา

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑) ไฟฟาเพื่อการเกษตร จากซอย ๘ ถึง บวกควาย
เฒา ระยะทาง ๑,๓๐๐ ม.
๒) ไฟฟาเพื่อการเกษตร เลียบคลองชลประทาน ๑๑
R จาก หมูที่ ๒ ถึง อําเภอบานธิ ระยะทาง
๒,๖๐๐ ม.
๓) ไฟฟาสาธารณะ หมูที่ ๒ ถึง ซอย ๒ ของหมูที่ ๑
ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
๔) ไฟฟาสาธารณะ ซอยในดง
๑) ไฟฟาสาธารณะ ถนนสายบานธิหลวง ถึง อําเภอ
บานธิ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร
๒) ไฟฟาสาธารณะ ขางวัดบานธิหลวง ระยะทาง
๕๐ เมตร
๓) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๖

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
หมู ๓ บานธิหลวง

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
หมู ๔ บานปาตาล

เพื่อใหประชาชนมี
๑) ไฟฟาสาธารณะ ซอยบานลุงหวัน ระยะทาง ๘๐
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
เมตร
สวาง ใชในการดําเนิน
๒) ไฟฟาสาธารณะโคงบานแมซอน – บานผูชวยสุรชัย
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
( โคมไฟกิ่ง )
การประกอบอาชีพการเกษตร ๓) ไฟฟาสาธารณะโคงบานแมซอน – บานแมทา (
โคมไฟกิ่ง )

เพื่อใหประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน

๑) ไฟฟาสาธารณะ ซอยพอบาน ระยะทาง ๑๖๐
เมตร

๒๕๕
๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)
๗๘๕,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ประชาชนมีกระแสไฟฟา
และไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สราง
รายได ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร

กองชาง

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๘๖,๐๐๐

ประชาชนมีกระแสไฟฟา
และไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สราง
รายได ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร
๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีกระแสไฟฟา
และไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สราง
รายได ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร
ประชาชนมีกระแสไฟฟา
และไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๗๒

ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การเกษตร
หมู ๕ บานสันทราย การประกอบอาชีพการเกษตร
ที่

โครงการ

ชีวิตประจําวัน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค
๒๕๕๖

๖

๘

๗

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ ๖ บานปาสัก

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๑) ไฟฟาสาธารณะ เลียบคลองชลประทาน ๗ R
จากถึง รพ.บานธิ ถึง ถนน สายปาแดด
ระยะทาง ๔๘๐ ม.
๒) ไฟฟาเพื่อการเกษตร เลียบคลองชลประทาน ๗ R
จากถนนสายปาแดด - บานธิ ถึง บานสันทราย
ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร
๓) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๑ ปาบง
๔) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๑ ปาสัก
๕) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๔
๖) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๗/๑
๗) ไฟฟาสาธารณะขางทีอ่ านหนังสือพิมพ
เพื่อใหประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟา
๑) ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) ซอยบานนายครรชิต
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง ๒) ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) ซอยคลองชลประทาน
สวาง ใชในการดําเนิน
การเกษตร
๓) ไฟฟาสาธารณะเขาหมูบ านทหาร
หมูที่ ๘ บานศรีดอน ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน ๔) เพิ่มกําลังสงกระแสไฟฟาขางโรงงานลูกชิน้
การประกอบอาชีพการเกษตร
ชัย
เพื่อใหประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟา
๑) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๓ กิ่งโคมไฟ จํานวน ๔๐
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
ชุด

๒๕๕
๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑๘๐,๐๐๐

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
๑,๕๐๐,๐๐๐ ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
สรางรายได ใน
การประกอบ
อาชีพการเกษตร

๔๐๐,๐๐๐
๒๗,๐๐๐

กองชาง

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ

กองชาง

๗๓

การเกษตร
หมูที่ ๙ บานดอย
เวียง

ที่

โครงการ

สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

๒) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๔ ระยะทาง ๑๐๐ ม. กิ่งโคม
ไฟ จํานวน ๒ ชุด
๓) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๕ ระยะทาง ๑,๗๑๕ ม. กิ่งโคม
ไฟ จํานวน ๑๙ ชุด
๔) ไฟฟาสาธารณะ ซอย แมคํา ระยะทาง ๒๐๐ ม. กิ่ง
โคมไฟ จํานวน ๒ ชุด

๒๕๕๖

๖๐,๐๐๐
๘,๕๐๐

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๕) ไฟฟาสาธารณะ ซอยฝายไมแดง ระยะทาง ๑๒๐ ม.
กิ่งโคมไฟ จํานวน ๒ ชุด
๖) ไฟฟาเพื่อการเกษตร ซอย ๑ หวยน้ําขุน
๗) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๑/๑
๘) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๒/๑
๙) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๗
๑๐) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๓/๑ ( ทายซอย )
พรอมโคมไฟกิ่ง
๑๑) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๓/๓ ( ทายซอย )
๑๒) ไฟฟาสาธารณะตั้งแตหวยน้ําขุน ถึงคลอง
ชลประทานสายใหญ

๘ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
หมูที่ ๑๐ บานสัน
มะนะ

๑๕๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค

ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

เพื่อใหประชาชนมี
๑) ไฟฟาสาธารณะ ระยะทาง ๑ กม. ซอยคาย
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
ทหาร
สวาง ใชในการดําเนิน
๒) ไฟฟาสาธารณะ ซอยบานผูช วยแดง
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน

๓) ไฟฟาสาธารณะ ซอยบานพอหนานอาย

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน

กองชาง

๘๙๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๗๔

การประกอบอาชีพการเกษตร ๔) ไฟฟาสาธารณะ ซอยบานลุงสุข

ชีวิตประจําวัน
สรางรายได ใน
การประกอบ
อาชีพการเกษตร

๕) ไฟฟาสาธารณะ ซอยบานฝรัง่
๖) ไฟฟาสาธารณะ บนสะพานเหล็ก
๗) ไฟฟาเพือ่ การเกษตรสวนพี่ทองยอย
๙ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๑ บานแพะ
ที่

โครงการ

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

๑) ไฟฟาสาธารณะ ทางเขาพระอุโบสถ
ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร
๒) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๒ ระยะทาง ๕๐
เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค
๒๕๕๖

๑๐ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๒ บานสัน
ตนคา
๑๑ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๓ บานปาหี
ยง

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

๒๕๕๗

๑๘,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๑) ไฟฟาสาธารณะ ซอยเขาสุสานสันตนคา
ระยะทาง ๓๓๐ เมตร ( โคมไฟกิ่ง )
๒) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ขางวัดสันตนคา ระยะทาง
๔๘๐ ม.

เพื่อใหประชาชนมี
๑) ไฟฟาสาธารณะถนนเลียบคลองชลประทาน ถึง
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
วัดดอยนอย ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร
สวาง ใชในการดําเนิน
๒) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๓ ( หนาบานพอขัน )
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
๓) ไฟฟาสาธารณะ จากหัวบาน – วัดดอยนอย
การประกอบอาชีพการเกษตร

( โคมไฟกิ่ง )

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

๖๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

๗๕

๑๒ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๔ บานศรี
มูล

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

๑๓ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๕ บานปา
แดง

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

ที่

โครงการ

๔) ไฟฟาสาธารณะ หนาบานนายปรีชา ( โคมไฟกิ่ง )
๑) ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) ซอยแมสขุ อุทศิ
ระยะทาง ๑๒๐ ม.
๒) ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) ซอยอายเถียร
๓) ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) ซอยครูศรี
พรรณ
๔) ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) หนาบานพี่ยวง
๑) ไฟฟาสาธารณะ ถนนเลียบคลองชลประทานสาย
๑๑ R จาก ปอมตํารวจ ถึง อําเภอบานธิ
ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม.
๒) ไฟฟาสาธารณะจากอําเภอบานธิ ถึง ดอยยาว
ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม.
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑๔ ขยายเขตไฟฟา

เพื่อใหประชาชนมี

๒๕๕๗

๖๐,๐๐๐

๖๖๕,๐๐
๐
๘๐๗,๐๐
๐
งบประมาณและที่มา

๒๕๕๘

๓) ไฟฟาเพื่อการเกษตร ซอย ๑/๑
๔) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๒/๑
๕) ไฟฟาสาธารณะ จากหัวบานปาแดง – คลอง
ชลฯ
๖) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๔
ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) ภายในหมูบา น

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗ ๒๕๕๘
(บาท) (บาท)
๑๕๐,๐๐๐

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

ผลลัพธที่คาด
วา
จะไดรับ

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กองชาง

๙๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
ประชาชนมี

กองชาง

๗๖

สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๖ บาน
บัวบก
๑๕ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๗ บานปา
ป
๑๖ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ไฟฟา
เพื่อการเกษตร
หมูที่ ๑๙ บานปา
ตาลฮองแฮ

ที่

โครงการ

กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสาธารณะ จากหัวสะพานบานปาเปา – สวน
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง นายสมัย
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
กระแสไฟฟา และ
ไฟฟาแสงสวาง ใช

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมี
กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
สวาง ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร

๑) ไฟฟาเพือ่ การเกษตร ซอยลุงหมอน ถึง ซอย ๑๐ ระยะทาง
๔๐๐ เมตร
๒) ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) จากปอมตํารวจปาแดง – วัด
สูงธรรมาราม
๓) ไฟฟาสาธารณะ ตอจากซอย ๗ – บานแมวรรณา
๔) ไฟฟาเพือ่ การเกษตร สายฮองทราย
๕) ไฟฟาเพือ่ การเกษตร สายฮองเหมืองกลาง
๖) ไฟฟาเพือ่ การเกษตร ซอย ๑๐
๗) ไฟฟาสาธารณะ ซอย ๕/๒
๘) ไฟฟาสาธารณะเลียบลําน้ําแมธิ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค
๒๕๕๖

๑๗ ขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนมี
สาธารณะ ไฟฟาเพื่อ กระแสไฟฟา และไฟฟาแสง
การเกษตร
สวาง ใชในการดําเนิน

๒๕๕๗

ไฟฟาสาธารณะ ( โคมไฟกิ่ง ) ซอย ๓

๑๓๕,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๗๗

หมูที่ ๒๐ บานใหมกาด
หนือ
๑๘ ปรับปรุงระบบจําหนาย
ไฟฟา สนง. เทศบาลฯ
๑๙ ติดตั้งระบบจําหนาย
ไฟฟา ลานกําจัดขยะ
เทศบาลตําบลบานธิ

ชีวิตประจําวัน สรางรายได ใน
การประกอบอาชีพการเกษตร
เพื่อเพิ่มกําลังกระแสไฟฟาให เพิ่มขนาดระบบจําหนายไฟฟา สํานักงานเทศบาลฯ
เพียงพอตอความตองการใช
เพื่อนํากระแสไฟฟาใชใน
ติดตั้งระบบจําหนายไฟฟา ลานกําจัดขยะเทศบาลตําบลบานธิ
กิจการการกําจัดขยะ และ
จํานวน ๑ จุด
ไฟฟาแสงสวาง

ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
มีกระแสไฟฟาใช
อยางเพียงพอ
มีกระแสไฟฟาใช
ในกิจการการ
กําจัดขยะ และ
ไฟฟาแสงสวาง

๕๑๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

กองชาง
กองชาง

แนวทางที่ ๔ แนวทางปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้าํ
๔.๑ ปรับปรุง , ซอมแซม, จัดหารแหลงน้าํ เพือ่ การเกษตร เพือ่ การอุปโภคบริโภค
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑

ที่

กอสรางและซอมแซมผนัง
กันดินปองกันตลิ่งพัง
ภายในตําบล

โครงการ

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ํา ๑) ม. ๖ บริเวณสวนแมนวล, สะพานปาบง ยาว
ลนตลิ่ง และปองกันตลิ่งพัง
๒๕๐ เมตร
๒) ม. ๘ สะพานรองกวาน, ที่นานายแกว ยาว
๖๐ เมตร
๓) ม. ๑๕ หัวสะพานปูโน, หลังบาน อ.กองคํา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)
๖๒๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าด หนวยงาน
วา
ที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
สามารถปองกัน
และแกไขปญหา
น้ําลนตลิ่ง และ
ปองกันตลิ่งพังได
อยางถาวร

ผลลัพธทคี่ าด
วา

กองชาง

หนวยงาน
ที่

๗๘

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๔) ม.๑๘ หัวสะพาน, ฝายกั้นน้ํา, บาน ผช.แดง
ยาว ๔๕๐ เมตร
๕) ม. ๑ บานนายแสงมา
๖) ม. ๒ ตลอดสองแนวฝงลําน้ําแมธิ
๗) ม. ๓ ตลอดสองแนวฝงลําน้ําแมธิ
๘) ม. ๔ ซอมแซมตลิ่งพังหลังบานแมตา
๙) ม. ๔ จากบานายบุนนาค – บานนายคําซาว
เชื่อมตอบานแมตาตลอดสองฝง
๑๐) ม. ๘ ปรับปรุงบริเวณโรงงานยาหมอง
๑๔) ม. ๑๔ ตลอดสองแนวฝงลําน้ําแมธิ
๑๕) ม. ๑๕ ฮอ งแมคําฮอม
๑๖) ม. ๑๗ จากโบสถคริสตจักร – หมู ๒๐
๑๗) ม. ๒๐ บานนายปา โปธา – บานนายถนอม
สมพงษ
๑๘) ม. ๒๐ จากสะพานหมู ๒๐ – หมู ๑๔ ( ฝง
ซาย )
๑๙) หมูที่ ๑๕ หลังบานนายวิเชียร
๒๐) หมูที่ ๑๕ หลังบานนางทอง
๒๑) หมูที่ ๑๕ สรางดาดคอนกรีตเลียบทางสายปา
แดด – บานนายถนอม
๒๑) หมูที่ ๑๕ แนวปองกันน้ําทวมถนนทางเขา
เทศบาล
๒๒) หมูที่ ๑๕ แนวปองกันน้ําทวมบานหาง
๒๓) หมูที่ ๑๘ คอสะพานบานพอหมา

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

จะไดรับ

รับผิดชอบ

๗๙

๒๔) หมูที่ ๑๘ บานพอถา
๒๕) หมูที่ ๑๘ ฝายบานนายสนั่น
๒๖) หมูที่ ๑๘ ซอยบานพอหลวงเปง

ที่

โครงการ

๕๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๗) หมูที่ ๑๙ หินเรียงแนวขอบหนองสาธารณะ
๒๘) หมูที่ ๑๙ หินเรียงแนวขางสวนนายทอง
๒๙) หมูที่ ๑๐ ตลอดลําน้ําที่ยังไมมี
๓๐) หมูที่ ๒ กอสรางเรีย งหินยาแนวลําน้ําแมธิ
๓๑) หมูที่ ๔ กอสรางเรีย งหินยาแนวลําน้ําแมธิ
๓๒) หมูที่ ๑๙ กอสรางเรียงหินยาแนวลําน้ําแมธิ
๒

๓

ปรับปรุงซอมแซมลําเหมือง เพื่อแกไขปญหาแหลงน้ํา
ไสไกภายในตําบล
เพือ่ การเกษตร

๑) ม. ๔ เสน ๐๔-๗๒
๑๐๐,๐๐๐
๒) ม. ๗ เสนหลังบานชางเพี้ยน ถึง ตลาดศรี
ยนต
๓) ม. ๘ เสนหนาวัดกูปาลาน
๔) หมูที่ ๘ สายหัวนาสันขี้เหล็ก
๕) หมูที่ ๑๖ เทคอนกรีตรองหมาดวง ขางบาน
นางอุดและนายสามารถ

กอสรางและซอมแซม
ปรับปรุงฝายน้ําลนภายใน
ตําบล

๑) ม. ๓ หนาวัดศรีมูล ขนาด ๑๒ x ๓ เมตร
๒) ม.๖ ฝายปาบง, เหมืองรองเครื่อง, ขนาด
๑๒ x ๓ เมตร
๓) ม.๑๔ หนาวัดบานธิหลวง ขนาด ๑๒ x ๓

เพื่อแกไขปญหาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าด หนวยงาน
วา
ที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐

เกษตรกรมีน้ําใช
ในการทําเกษตร
ตลอดป

กองชาง

เกษตรกรมีน้ําใช
ในการทําเกษตร
ตลอดป

กองชาง

๘๐

๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

ที่

โครงการ

เมตร
ม.๑๖ รองหมาดวง ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร
ม.๒๐ บริเวณสนามกีฬา ขนาด ๑๒ x ๓
เมตร
ม.๘ ตรงฝายพอหนานดวง , ที่นานายใจ
หมูที่ ๑๕ รองกวาน และ ฮองหา
หมูที่ ๘ ขยายฝายสันกอคา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๔

๕

กอสรางประตูน้ํา

จัดหาแหลงน้ําผิวดิน
สํารอง

เพื่อแกไขปญหาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

เพื่อใชเปนแหลงน้ําดิบใน
การ ผลิตน้ํา ประปาใน
อนาคต

๗๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๑) หมู ๗ บริเวณหอพักพี่ตอย กั้นน้ําแมหาด
ขนาด ๘ x ๒ เมตร
๒) หมูที่ ๘ ฝายหัวสะพานรองกวาน กวาง ๔ ม.
สูง ๒ ม
๓) หมูที่ ๑ บริเวณฝายโปง ขนาด ๑ x ๑.๕
เมตร
๔) หมูที่ ๘ บริเวณฟารมหมู
๕) หมูที่ ๘ ตรงฝายพอหนานดวง , ที่นานายใจ
๖) หมูที่ ๑๗ เหมือ งฝายบง
ในเขตเทศบาลตําบลบานธิ

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๓๕๐,๐๐๐

๑,๙๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าด หนวยงาน
วา
ที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีน้ําใช
๒๕๐,๐๐๐ ในการทําเกษตร
๘๕,๐๐๐ ตลอดป

กองชาง

มีแหลงน้ําดิบใน
การผลิต
น้ําประปาแกไข
ปญหาน้ําประปา
ขาดแคลน

กองชาง

๘๑

๖

๗

๘

ที่

กอสรางถังพักน้ําดิบ

เพื่อใชเปนแหลงพักน้ําดิบ
ใน การผลิตน้ํา ประปาใน
อนาคต
กอสรางกาลักน้ําและทอสง เพื่อเก็บน้ําดิบสํารอง
น้ํา
สําหรับ
ผลิตน้ําประปา

กอสรางหอถังสูงสง
น้ําประปาขนาด ๔๕ คิว

โครงการ

หมูที่ ๙ บานดอยเวียง ขนาดกวาง ๔ ม. ยาว ๔ ม.
ลึก ๑๕ ม.
กอสรางกาลักน้ําและทอสงน้ําจากอางแมธิ
มายังอางประปา

กอสรางหอถังสูงสง
น้ําประปาขนาด ๔๕ คิว

ลง ๖๐๐,๐๐๐

เพื่อทดแทนหอถังสูงประปา กอสรางหอถังสูงสงน้ําประปา ขนาด๔๕ คิว หมู ๘๐๐,๐๐๐
เดิมที่ชํารุด
ที่ ๑๖ บานบัวบก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๙

๖๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

มีแหลงเก็บน้ํา
ดิบในการผลิต
น้ํา ประปา
มีแหลงน้ําดิบใน
การผลิตน้ํา
ประปา

กองชาง

มีถังเก็บน้ํา
สะอาดใน
ขบวนการผลิต
น้ํา ประปา

กองชาง

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพื่อทดแทนหอถังสูงประปา กอสรางหอถังสูงสงน้ําประปา ขนาด๔๕ คิว หมู ๘๐๐,๐๐๐
เดิมที่ชํารุด
ที่ ๑๖ บานบัวบก

มีถังเก็บน้ําสะอาด
ในขบวนการผลิต
น้ํา ประปา

กองชาง

๑๐ กอสรางถังกรองพรอมบอ
น้ําใส

เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ําประปา
ใหไดคุณภาพ

๔๕๐,๐๐๐

มีถังกรองน้ํา
สะอาดในการผลิต
น้ํา ประปา

กองชาง

๑๑ โครงการยายหอสูงสงน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

๔๕,๐๐๐

มีถังเก็บน้ําสะอาด

กองชาง

๑) กอสรางถังกรองพรอมบอน้ําใสภายใน
สํานักงานเทศบาลฯ
๒) หมูที่ ๑ บอพักน้าํ ใส
๓) หมูที่ ๒๐ ถังเก็บน้ําใส
๔) หมูที่ ๑๐ บอพักน้ําใส จํานวน ๓ บอ
- ยายจากหมูที่ ๕ ไปยังสํานักงานเทศบาล

๘๒

การสงจายน้ําประปา

๑๒ โครงการทอสงน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสงจายน้ําประปา

๑๓ กอสรางปรับปรุงกําแพงกั้น เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ํา
ดิน
ใชในการเกษตรและที่ดิน
ราษฎร
๑๔ กอสรางปรับปรุงดาด

คอนกรีต

ที่

โครงการ

ในขบวนการผลิต
น้ํา ประปา
๑) หมูที่ ๘ ขยายทอสงน้ําพลังไฟฟาขางที่นาลุง
พรหม

ลําเหมืองแยกลําน้ําแมธิ หลังโบสตคริสตจักร
หมูที่ ๑๗ บานปาป

เพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาน้าํ ใชใน
การเกษตร และที่ดิน
ราษฎร

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑๕ กอสรางเขื่อนปองกัน

ตลิ่ง

เพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาน้าํ ใชใน
การเกษตร และที่ดิน
ราษฎร

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

บานสันทราย หมูท ี่ ๕

๕๐๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑. ลําน้าํ แมธิ บานศรีมลู หมูที่ ๑๔
๒. ลําน้าํ แมธิ บานธิหลวง หมูที่ ๓

ราษฎรมีน้ํา
สําหรับการ
เพาะปลูกอยาง
เพีย งพอ
สามารถปอ งกัน
ตลิ่งพังไดอยาง
ถาวร

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๑,๙๗๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐

สามารถปองกัน
และแกไขปญหา
น้ําใชการเกษตร
และที่ดินราษฎร
พังเสียหาย

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

สามารถปองกัน
และแกไขปญหา
น้ําใชการเกษตร
และที่ดินราษฎร
พังเสียหาย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองชาง

๘๓

๑๖ วางทอสงน้าํ เพื่อ

การเกษตร

๑๗ ซอมแซมเครือ่ งสูบน้าํ

พลังไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

๑๘ กอสราง และแกไขทวม

ลําน้ําแมกวง

ที่

โครงการ

เพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาน้าํ ใชใน
การเกษตร

ลําหวยหมี หมูที่ ๑, ๒, ๓, ๙, ๑๓, ๑๔,
๑๕, ๒๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

สามารถแกไข
ปญหาน้าํ เพื่อ
การเกษตร
ใหกับราษฎรได

กองชาง

เพื่อแกไขปญหาน้าํ ใชใน
การเกษตร

โรงสูบน้าํ พลังไฟฟาเพื่อการเกษตรบาน
สันมะนะ หมูที่ ๑๐

๑๐๐,๐๐๐

สามารถแกไข
ปญหาน้าํ เพื่อ
การเกษตร
ใหกับราษฎรได

กองชาง

๓๒๗,๐๐๐,๐๐๐

สมารถปองกัน
และแกไขปญหา
น้ําทวม
บานเรือนราฎร
และที่นา สวน
เกษตร ได

กองชาง

เพื่อปองกันและแกไข ตลอดแนวลําน้าํ แมกวง เขตพื้นที่ หมูที่ ๗,
ปญหาน้าํ ทวมบานเรือน หมูที่ ๘ , หมูท ี่ ๑๐
ราษฎร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑๙ กอสรางประตูนา้ํ พรอม เพื่อแกไขปญหาน้าํ ใชใน ๑. ลําเหมืองกลาง

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๑๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

สามารถแกไข

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองชาง

๘๔

กําแพงกันดิน

๒๐ ปรับปรุงคั้นกั้นน้าํ

๒๑ สนับสนุนสถานีสูบน้าํ

ดวยไฟฟาเทศบาล
ตําบลบานธิ
๒๒ กอสรางปรับปรุง

เหมืองรองทราย
หมูที่ ๕

การเกษตร

- สวนนายแบน ขนาด ยาว ๑๘
เมตร สูง ๒ เมตร
- สวนนายบุญสง ขนาด ยาว ๘
เมตร สูง ๑ เมตร
๒. ลําเหมืองวังมวง สวนนายเทน ขนาด
ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๘ เมตร
เพื่อแกไขปญหาน้าํ ใชใน หมูท ี่ ๗ ขนาด กวาง ๓ ม.ยาว ๘ ม.สูง ๑ ม.
การเกษตร

๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

เพื่อแกไขปญหาน้าํ ใชใน สถานีสูบน้าํ ดวยไฟฟาเทศบาลตําบลบานธิ
การเกษตร
หมูที่ ๑๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

เพื่อแกไขปญหาน้าํ ใชใน ๑. ดาดคอนกรีตยาว ๙๔๕ พรอมกอสราง
การเกษตร
อาคารเปด – ปดน้ํา ๒ แหง
๒. กอสรางทอลอดเหลี่ยม ๑ แหง
๓. กอสรางฝายกันน้าํ ๑ แหง
๔.กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งกลองหินเก
เบี้ยน ยาว ๘๐ เมตร

๕,๐๐๐,๐๐๐

๔.๒ โครงการขุดลอกลําน้าํ /ลําเหมือง/สระน้าํ สาธารณะหมูบาน/สระน้ําเพือ่ การเกษตร

ปญหาน้าํ เพื่อ
การเกษตร
ใหกับราษฎรได

สามารถแกไข
ปญหาน้าํ เพื่อ
การเกษตร
ใหกับราษฎรได
สามารถแกไข
ปญหาน้าํ เพื่อ
การเกษตร
ใหกับราษฎรได
สามารถแกไข
ปญหาน้าํ เพื่อ
การเกษตร
ใหกับราษฎรได

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๘๕

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑

ขุดลอกลําเหมือง

เพื่อแกไขปญหาวัชพืชและ
ลําน้ําตืน้ เขิน

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๑) หมู ๖ ตลาดนัดศรียนต ถึง โรงบมใบ
ยาสูบ และภายในหมูบาน
๒) หมูที่ ๑๑
- ลําเหมืองเดิมเชื่อมหมูที่ ๑๗
- ลําเหมืองภายในหมูบาน
๓) หมูที่ ๑๓
- ลําเหมืองฝายวังมวง ยาว ๑,๗๐๐ ม.
- เหมืองไมแดง
- เหมืองบวกกู
- เหมืองวังมวง
- เหมืองฝายกลาง
๔) หมูที่ ๑๖ ลําเหมืองปาพราว ยาว
๒,๗๕๐ เมตร
๕) หมูที่ ๒
- ลําเหมืองปาสักกู
- ลําเหมืองบวกควายเฒา
- ลําเหมืองฮองจั่งถา
๖) หมู ๕ ลําเหมืองรองสวนคา
๗) หมู ๖ ลําเหมืองไสไกเสนหลังโรงเรียน
ละอองทิพย/เลียบคลองชลประทาน ๗ R
๘) หมูที่ ๗ ลําเหมืองไสไกเสนหลังบานชาง

ผลลัพธทคี่ าดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ราษฎรมีน้ํา
สําหรับการ
เพาะปลูกตลอดป

กองชาง

๘๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพี้ยน – ตลาดศรียนต
๙) หมู ๘ ลําเหมืองภายในหมูบา น
ฯลฯ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑๐) หมูที่ ๙
- ลําหวยดอยเวียง
- ลําหวยหมี
- ลําหวยเหลาปาคา
- ลําหวยเหลาเยือง
๑๑) หมูที่ ๑๒ ลําเหมืองลึก
๑๒) หมูที่ ๑๔ หนาบานนายนเรศ – หนาวัด
ศรีมลู
๑๓) หมูที่ ๑๖ ลําเหมืองปาพราว

๔.๓ โครงการขุดเจาะบอบาดาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

ขุดเจาะบอบาดาล

เพื่อแกไขปญหาใหกับ

๒๕๕๗

๑) สํานักงานเทศบาล หมูที่ ๑๕

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนมีน้ํา

๘๗

เกษตรกรในตําบลโดยการขุด
เจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

๒) หมูที่ ๑
๓๕๐,๐๐๐
สําหรับใชใน
๓) หมูที่ ๒
๒๐๐,๐๐๐ การเกษตรตลอด
๔) หมูที่ ๔
๒๐๐,๐๐๐ ป
๕) หมูที่ ๓
๒๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๖) หมูที่ ๑๐ จํานวน ๓ บอ พรอมถังเก็บ
น้ําสะอาด
ฯลฯ

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบเครือขายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลาง และศูนยจาํ หนายสินคา OTOP ในทองถิ่น
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑

จัดตั้งศูนยจําหนาย
สินคาและสถานที่แวะ
พักนักทองเที่ยว

๑) เพื่อใหชุมชนมีสถานที่
จําหนายสินคาชุมชน
๒) เพื่อใหมีแหลงขอมูลการ
ทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว

๒

หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑและสินคา
ชุมชน

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการตามโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในการ
ออกรานจําหนายสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๑) หมูที่ ๙ บานดอยเวียง จํานวน ๑ แหง
๒) หมูที่ ๖ บานปาสัก
๓) หมูที่ ๑๘ บานทาตุม

๕๐,๐๐๐
จัดหาสถานที่ในการออกรานจําหนายสินคา
ของกลุมผูผลิตสินคาชุมชนในตําบล

๒๕๕๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่
รับผิดชอบ

๑.ชุมชนมีสถานที่
กอง
จําหนายสินคา
สวัสดิการ
๒.มีแหลง
สังคมฯ
ใหบริการดานการ
ทองเที่ยวใหกับ
นักทองเที่ยว
๕๐,๐๐๐ สินคาของตําบล
กอง
บานธิเปนทีร่ ูจกั
สวัสดิการ
อยางแพรหลาย
สังคมฯ
และประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึน้ จาก
การจําหนาย

๘๘

๓

โครงการสงเสริมอาชีพ
การจัดทําฉลาก
ผลิตภัณฑสนิ คาชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม
และการลงทุนประกอบอาชีพ
ในการจัดทําปรับปรุงบรรจุภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ

๕๐,๐๐๐

สินคา
๕๐,๐๐๐ กลุมอาชีพมีการ
จัดทํา ปรับปรุง
บรรจุภัณฑและ
จําหนายสินคา
เพิ่มขึ้น

๕๐,๐๐๐

กลุมอาชีพในตําบล

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

แนวทางที่ ๒ พัฒนาสงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

๑

สงเสริมการเรียนรู
ชุมชน ตามแนว
พระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง

๒

สงเสริมการแตงกาย
ดวยเสือ้ ผา ไทยลือ้ –
ไทยยอง – ไทยยวน

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสงเสริมอบรมการเรียนรู
สงเสริมการเรียนรูดานการเกษตร ให ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ เกษตรกรและผูที่
สํานักปลัด
แปลงสาธิต และศูนยการ
ความรู ในดาน การเลี้ยงหมูหลุม, การ
สนใจมีความรูทาง (สวนเกษตร)
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก เพาะเห็ด, การเลี้ยงไก, การเลี้ยงกบ, การ
วิชาการเกษตรเพิ่ม
กอง
ชุมชนและผูสนใจทั่วไป
เลี้ยงปลา, การผลิตปุย อินทรีย การแปร
มากขึ้น
สวัสดิการ
รูปผลิตภัณฑ ฯลฯ
เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพการ จัดการแขงขันการแตงกายดวยเสื้อผาชุด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมผูต ดั เย็บ
กอง
ตัดเย็บเสือ้ ผาในตําบลบานธิ
ไทยลื้อไทยยองทีต่ ัดเย็บในตําบลบานธิ
เสื้อผาไดรับการ
สวัสดิการ
สนับสนุน

๓

โครงการหมูบาน

เพื่อเสริมใหประชาชนดําเนิน

๒๕๕๖

๒๕๕๗

หมูบานในตําบลบานธิ

๒๕๕๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีความ

กอง

๘๙

เศรษฐกิจพอเพียง

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนอยูที่ดีขึ้น

สวัสดิการ

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๓ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝมือแรงงานแกกลุม อาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

๑

ฝกอบรมอาชีพ
สิ่งประดิษฐจากเศษไม

๒

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพตัดเย็บเสือ้ ผา
ไทยลือ้ – ไทยอง – ไทยยวน

วัตถุประสงค
เพื่อฝกอบรมอาชีพการประดิษฐ
ผลิตภัณฑจากเศษไมใหกับ
ประชาชนที่สนใจ นําไปประกอบ
อาชีพสรางรายได
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม อาชีพ
ตัดเย็บเสื้อผาไทยลือ้ – ไทยยอง

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจในตําบล
บานธิ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๓๕,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กลุมอาชีพตัดเย็บเสือ้ ผาไทยลือ้ –
ไทยอง – ไทยยวน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓

สงเสริมการดําเนินงานศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลบานธิ
สงเสริมการประกอบอาชีพ
การทํารองเทาเพื่อสุขภาพ

เพื่อปรับปรุงศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยฯ
เพื่อฝกอบรมอาชีพการทํารองเทา
เพื่อสุขภาพใหกับประชาชนที่

๔

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณ

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐ คณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลและ
กลุมผูนําเกษตร ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทุกคน
กลุมอาชีพตางๆสามารถนํา
ความรูมาปรับปรุงพัฒนา

คณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลบานธิ
๓๐,๐๐๐
กลุมอาชีพในตําบล

๒๕๕๘
(บาท)
๓๕,๐๐๐ ประชาชนมีงานทํา มี
รายไดหลักและรายได
เสริมพัฒนาความรูใหมๆ
แกกลุมอาชีพ
๔๐,๐๐๐ กลุมอาชีพตัดเย็บเสือ้ ผาไทย
ลื้อ – ไทยยองไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งานเกษตร
สํานักปลัด
กอง
สวัสดิการ

๙๐

๕

๖

๗

๘

๙

ที่

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพจักรสาน
สงเสริมเกษตรผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพจากหอยเชอรรี่

สงเสริมการปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ
กองทุนขาวพันธุดี

ฟนฟูแหลงอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ําชุมชน
อยางยั่งยืน
โครงการ

สนใจ นําไปประกอบอาชีพสราง
รายได
เพื่อฝกอบรมอาชีพการพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพจักรสาน

ประชาชนทั่วไปและกลุมผูประกอบ
อาชีพจักรสานในตําบลบานธิ

เพื่อกําจัดหอยเชอรี่ในนาขาว ลด
ความเสียหายนาขาวเพิ่มผลผลิต
และผลิตน้ําหมักชีวภาพใหเกษตร
ไวใช ลดตนทุนการผลิต
เพื่อสงเสริมใหประชาชนปลูก
พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ลด
รายจาย เสริมรายไดในครัวเรือน
เพื่อจัดตั้งกองทุน ในการจัดซื้อ
เมล็ดขาวพันธุดี ใหกับกลุมเกษตร
ทํานา
เพื่อจัดฝกอบรมใหความรู ใหกับ
ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ํา
วัตถุประสงค

กลุมเกษตรทํานา

กลุมเกษตรทํานา

เพื่อฝกอบรมการแปรรูปไขเค็ม

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ประชาชนกลุมผูหาปลาอางเก็บน้ํา
แมธิ

๑๕,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๗

กลุมอาชีพในตําบล

๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชน ๒๐ หมูบานในตําบล
บานธิ

๒๕๕๖
๑๐ สงเสริมการแปรูป
ผลิตภัณฑไขเค็ม

๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘

สินคาของตัวเองใหได
มาตรฐาน
ประชาชนมีงานทํา มีรายได
๒๐,๐๐๐ หลักและรายไดเสริมพัฒนา
ความรูใหมๆ แกกลุมอาชีพ
กลุมเกษตรทํานาสามารถลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มรายได
จากการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
และการกําจัดหอยเชอรรี่ใน
นาได
ประชาชนไดมีการปลูก
พืชผักสวนครัวไวบริโภค
และจําหนาย
กลุมเกษตรทํานามีเมล็ดขาว
พันธุดี เพาะปลูก สามารถ
เพิ่มผลผลิต แกไขปญหาโรค
ระบาดได
ประชาชนไดรูจักการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ใหมีสัตวื
น้ําไวบริโภคตลอดทั้งป

งบประมาณ

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กอง
สวัสดิการ
งานเกษตร
สํานักปลัด

งานเกษตร
สํานักปลัด
งานเกษตร
สํานักปลัด
งานเกษตร
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมาขึ้น
และใชผลผลิตใหเกิดคุณคา

กอง
สวัสดิการ

๙๑

๑๑ สงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผา

เพื่อฝกอบรมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผา

๑๒ สงเสริมอาชีพการเลี้ย งไกไข เพื่อฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
การเลี้ยงไกไข
๑๓ โครงการสงเสริมอาชีพการ
ทําผางประทีปและเทียน
หอม
๑๔ โครงการแปรรูปเศษไมทํา
หัวตุง

เพื่อฝกอบรมอาชีพการทําผาง
ประทีปและเทียนหอม

๑๕ โครงการเสริมทักษะระยะ
สั้นใหแกเด็กในวัยเรียน

เพื่อฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ใหกับเด็กในวัยเรียน

๑๖ โครงการฝกอบรมอาชีพ
การประดิษฐดอกไม

เพื่อฝกอบรมอาชีพการประดิษฐ
ดอกไม

๑๗ โครงการฝกอบรมการลงสี
ผลิตภัณฑจากเศษไม

เพื่อฝกอบรมยะระดับผลิตภัณฑ
จากเศษไมใหดีขึ้น

๑๘ โครงการผลิตภัณฑจาก
โลหะ

เพื่อฝกอบรมผลิตภัณฑจาก
โลหะ

ที่

โครงการ

เพื่อฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
การแปรรูปเศษไมทําหัวตุง

วัตถุประสงค

กลุมอาชีพ ในตําบล

กลุมเกษตรกรในตําบลบานธิ

กลุมสตรีบานปาสัก

กลุมคนพิการในตําบลบานธิ

กลุมเด็กในเขตตําบลบานธิ

กลุมสตรีแมบานและผูวางงาน

กลุมผลิตภัณฑจากเศษไม
กลุมสตรีแมบาน , ผูสูงอายุและผู
วางงาน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายไดเพิ่มมาขึ้น

กอง
สวัสดิการ
กอง
สวัสดิการ

๓๕,๐๐๐

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมาขึ้น
๔๐,๐๐๐ ลดรายจายและเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัว
ประชาชนมีรายไดและมี
๓๕,๐๐๐ อาชีพ

๒๕,๐๐๐

เพื่อสงเสริมใหผูพิการมี
๒๕,๐๐๐ รายได

กอง
สวัสดิการ

๕๐,๐๐๐

สรางรายไดเสริมใหกับเด็ก
๕๐,๐๐๐ ในวัยเรียน

กอง
สวัสดิการ

๓๕,๐๐๐

สรางรายไดใหกับสตรี
๓๕,๐๐๐ แมบานและผูวางงาน

กอง
สวัสดิการ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

กลุมผลิตภัณฑจากเศษไมมี
๓๕,๐๐๐ รายไดเพิ่มมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

กลุมผลิตภัณฑจากโลหะมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

กอง
สวัสดิการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๔๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

งบประมาณ

กอง
สวัสดิการ

๙๒

๒๕๕๖
๑๙ โครงการเลี้ยงไสเดือนดิน
กําจัดขยะอินทรียเพื่อผลิต
ปุยมูลไสเดือน

เพื่อเลี้ยงไสเดือนดินกําจัดขยะ
อินทรียเพื่อผลิตปุยมูลไสเดือน

๒๕๕๗

๒๕๕๘

กลุมเกษตรกรและผูที่สนใจ

๒๐ โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

กลุมเกษตรกรและผูที่สนใจ

๒๕๕๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรูและ
สามารถนําไปประกอบ
๒๐,๐๐๐
อาชีพได

งานเกษตร
สํานักปลัด

ประชาชนมีความรูและ
สามารถนําไปใชในการ
๕๐,๐๐๐
ดําเนินชีวิตประจําวัน

งานเกษตร
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดรับขอมูลขาวสาร
แหลงขอมูลการทอ งเที่ยว
ของตําบลบานธิเปนการ
สงเสริมใหมีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา
สํานักปลัด

แนวทางที่ ๔ การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖
๑.

โครงการประชาสัมพันธ
การทอ งเที่ยวบานธิ

เพือ่ ประชาสัมพันธ แหลง
ทองเที่ยว สถานที่สําคัญตาง
ๆ ภายในตําบลบานธิ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ประชาชนและนักทองเที่ยวในตําบล
และนอกพืน้ ที่ที่มาเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวตําบลบานธิ
๑.จัดทําบอรดประชาสัมพันธ แผนที่
การทอ งเที่ยวในตําบลบานธิ
จัดทําแผนพับ หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ
คูมือสําหรับกิจกรรมการสงเสริมการ
ทองเที่ยว
๒. จัดทําขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญ ประจําแหลงตาง ๆ

งบประมาณและที่มา

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๙๓

ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา

๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒

โครงการสงเสริมการ
เพื่อประชาสัมพันธและจัด
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมในการสงเสริมการ
และประเพณีบานดอยเวียง ทองเที่ยวของบานดอยเวียง

ประชาชนและนักทองเที่ยวในตําบล
และนอกพืน้ ที่ที่มาเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวตําบลบานธิ
๑.กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมทอ งถิ่น
๒. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
๓. กิจกรรมสืบฮีต ตวยฮอย เตียวขึ้น
ดอยไหวสาพระธาตุเจาดอยเวีย ง
๔. กิจกรรมประเพณีเลี้ย งผีขุนน้ํา
๕. กิจกรรมแขงขันตกปลาชะโด
๖. กิจกรรมการแขงขันบอกไฟ
๗. กิจกรรมแขงขันพายเรือ
๘. กิจกรรมการแขงขันจักรยานบานธิ
เสือภูเขาชิงแชมปภาคเหนือ ฯลฯ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

มีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวภายในตําบลมาก
ขึ้นกอใหเกิดรายไดแก
ประชาชน

กอง
การศึกษา
สํานักปลัด

๓

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวพระพุทธเฉลิม
สิริราช

ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมในการ ๑๐๐,๐๐๐
สงเสริมการทอ งเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริ
ราช
๑.กิจกรรมการแสดงสินคาชุมชน
๒.กิจกรรมการประกวดอาหาร
พื้นเมือง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

มีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวภายในตําบลมาก
ขึ้นกอใหเกิดรายไดแก
ประชาชน

กอง
การศึกษา

เพื่อประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริ
ราช

๙๔

๓. กิจกรรมริ้วขบวนแหสรงน้ําพระ
พุทธ
เฉลิมสิริราช ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม/ศาสนา/ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

สงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมบทบาทของสตรีใน
การดําเนินกิจกรรม การทํากิจกรรมรวมกัน สราง
ของกลุมสตรีแมบาน ความสัมพันธอันดีรวมกัน
ตําบลบานธิ

๒

สงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินการสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

๓

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ชุมชนมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
ในการพัฒนาหมูบาน โดยชุมชน
รวมคิด รวมวางแผน และดําเนิน
กิจกรรมดวยตนเอง

สงเสริมสนับสนุนศูนย เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
ประสานพลังแผนดิน ศูนยประสานพลังแผนดินและ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

กิจกรรมการจัดงาน
วันสตรีสากลประจําป

ทุกหมูบ านในตําบลบานธิ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กลุม สตรีไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมรวมกัน สราง
ความสัมพันธอันดี
รวมกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม ฯ

ชุมชนมีความเขมแข็ง
มีสวนรวมในการ
พัฒนาหมู
บานโดยชุมชนรวมคิด
รวมวางแผน และ
ดําเนินกิจกรรม
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศูนยประสานพลัง
แผนดินและศูนย

กอง
สวัสดิการ
กอง
สาธารณสุข

สํานักปลัด

๙๕

และศูนยอํานวยการ ศูนยอํานวยการตอสูเอาชนะ
เอาชนะยาเสพติด
ยาเสพติดตําบล/อําเภอ/จังหวัด
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
เพื่อตอสูเอาชนะยาเสพติด
๔

ที่

โครงการพัฒนาเพิ่ม
เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูน ํา
ศักยภาพแกผูนาํ ชุมชน ชุมชนในตําบลบานธิในการทํา
กิจกรรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดีรวมกัน

โครงการ

วัตถุประสงค

ศูนยประสานพลังเพื่อตอสูเอาชนะ
ยาเสพติดตําบล บานธิ /อําเภอ
บานธิ / จังหวัดลําพูน

ผูนําชุมชนในตําบลบานธิ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๕

โครงการจัดเก็บขอมูล
จปฐ.

๖

จัดตั้งศูนยกระจายขาว เพื่อเชื่อมเสียงตามสายกระจาย
ประจําตําบลบานธิ
ขาวทุกหมูบา น กับสถานีวิทยุ
ชุมชนเทศบาลตําบลบานธิ เปน
ศูนยกระจายขาวตําบล
จัดกิจกรรมวันแม
เพื่อเปนการจัดกิจกรรมเชิดชู
แหงชาติ
เกียรติใหกบั แมดีเดนประจําป
ปลูกฝงจิตสํานึกในประคุณแม

๗

เพื่อเปนคาใชจา ยในการจัดเก็บ
ขอมูล พื้นฐานประจําหมูบ าน

อํานวยการเอาชนะ
งาน
ยาเสพติดตําบล/
ปองกัน
อําเภอสามารถ
ปฏิบตั ิงานไดอยาง
ตอเนือ่ ง
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผูนําชุมชนในตําบล
กอง
บานธิมศี กั ยภาพในการ สวัสดิการ
ทํากิจกรรมและสราง
สังคม ฯ
ความสัมพันธอันดี
รวมกัน

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

มีขอมูลของหมูบาน
กอง
ทุกหมูบ านในตําบลบานธิ
ประกอบการจัดทํา
สวัสดิการ
แผนพัฒนาตําบลได
สังคม ฯ
อยางสมบูรณ
สามารถประชาสัมพันธ
สถานีวิทยุชุมชนเทศบาลตําบล
๒๐๐,๐๐๐
สํานักปลัด
ประกาศขาว ใหกับ
บานธิ เชื่อมสัญญาณกับเสียงตาม
ราษฎรไดรบั ทราบ
ทุกหมูบ านในตําบลบานธิ
อยางทั่วถึง
แมผูเขารวมกิจกรรมมี
การจัดกิจกรรมในวันแมแหงชาติ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
สํานักปลัด
ความภาคภูมิใจ และ
ไดแสดงออกถึงความ

๙๖

ใหกับเด็กและเยาวชนและแสดง
ถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
๘

๙

จัดกิจกรรม ๕ ธันวา
มหาราช

จงรักภักดี

เพือ่ เปนการจัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติใหกบั พอดีเดนประจําป
ปลูกฝงจิตสํานึกในประคุณพอ
ใหกับเด็กและเยาวชน และแสดง
ถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน

จัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช
- กิจกรรมเชิดชูพอ ดีเดน จํานวน
๒๐ คน
- กิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติ
- กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
สํารวจขอมูลประชาชน เพื่อสํารวจขอมูลเพื่อใชประกอบ โครงการสํารวจขอมูลประชาชนเพือ่
ในการพัฒนาดานตาง ๆ ในตําบล การพัฒนาบานธิ
บานธิ

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

พอ และประชาชน
สํานักปลัด
ทั่วไปเขารวมกิจกรรม
มีความภาคภูมิใจ และ
ไดแสดงออกถึงความ
รักภักดี
ไดขอ มูลตาง ๆ ทั้ง
สํานักปลัด
ปญหาความตองการ
ของประชาชนในตําบล

แนวทางที่ ๒ การสงเคราะหชว ยเหลือผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

สนั บ สนุ น เบี้ ย ยั ง ชี พ แ ก เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ
ผูสูงอายุ
ชวยเหลือดานคาใชจายในการ
ครองชีพตามความจําเปน
พื้นฐาน

๒

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผู
พิการ

เพื่อใหคนพิการในตําบลที่ดอย
โอกาสและขาดผูอุปการะดูแล

๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ผูสูงอายุ จํานวน ๗๓๕ คน คนละ
๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน

ผูพิการ จํานวน ๑๒๓ คน คนละ
๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๔,๔๑๐,๐๐๐ ๔,๔๑๐,๐๐๐ ๔,๔๑๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับการ
กองสวัสดิการ
สงเคราะห ดูแล ชวยเหลือ
สังคมฯ
ในดานคาครองชีพ

๗๓๘,๐๐๐

๗๓๘,๐๐๐

๗๓๘,๐๐๐

คนพิการไดรับการ
สงเคราะหดูแลชวยเหลือ

กองสวัสดิการ
สังคมฯ

๙๗

ไดรับการชวยเหลือ
๓

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูติด เพื่อใหผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส
เชื้อและผูไดรับผลกระทบ และผูไ ดรับผลกระทบจากโรค
เอดสไดรับการชวยเหลือดาน
คาใชจายในการครองชีพตาม
ความจําเปนพื้นฐาน

ผูปวยเอดส จํานวน ๔๒ คนคน
ละ ๕๐๐ คน จํานวน ๑๒ เดือน

๒๕๒,๐๐๐

๒๕๒,๐๐๐

๒๕๒,๐๐๐

ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ไดรับ
การชวยเหลืออยางเปนธรรม
และเสมอภาค

กองสวัสดิการ
สังคมฯ

๔

สงเคราะหเกี่ยวกับ
การศึกษาชวยเหลือเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากโรค
เอดส

เพื่อใหเด็กที่ไดรับผลกระทบ
จากโรคเอดส ไดรับการ
ชวยเหลือเปนเงินทุนการศึกษา

เด็กผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
ทุกคนใน ตําบลบานธิ

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

เด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
โรคเอดส ไดรับการ
ชวยเหลือเปนเงิน
ทุนการศึกษา

กองสวัสดิการ
สังคม

๕

สงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมชีวิต
เพื่อชีวิต

เพือ่ หนวยงานที่เกี่ยวของและ อุดหนุนงบประมาณใหกบั กลุม
ประชาชน ไดมีสวนรวมใน
ชีวติ เพื่อชีวติ ตําบลบานธิ ใน
การแกไขปองกันปญหาโรค การจัดกิจกรรมวันเอดสโลก
เอดส

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หนวยงานและประชาชน
ไดมีสวนรวมในการแกไข
ปองกันปญหาโรคเอดส

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๖

จัดกิจกรรมประเพณีดํา
หัวผูสูงอายุ

เพื่ออนุรกั ษวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามของทองถิน่
การแสดงถึงความเคารพนับ
ถือผูส ูงอายุ การแสดงความ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ผูสูงอายุในตําบลบานธิ อายุ
๗๐ ปขนึ้ ไปเขารวมกิจกรรมใน
วันเทศบาล
จํานวน ๒๐ หมูบาน

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ วัฒนธรรมประเพณีอนั ดี
งามของทองถิ่น ไดรับ
การสืบสาน ผูสูงอายุ
ไดรับการแสดงถึงความ

กอง
สวัสดิการ
สํานักปลัด

๙๘

กตัญู ตอผูสูงอายุ

๗

๘

พัฒนาเครือขาย
สภาเด็กหมูบาน/ตําบล

สงเคราะหชวยเหลือ
ผูดอ ยโอกาส

๙

จัดกิจกรรมเสริมสราง
พัฒนาศักยภาพของผู
พิการใหสามารถ
พึ่งตนเองได
๑๐ กอสรางบานทองถิน่ ไทย
เทิดไทองคราชันยและ
ซอมแซม

ที่

โครงการ

เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถสภาเด็ก
หมูบาน/ตําบล
ยกระดับการดําเนินงานสภา
เด็กหมูบา น/ตําบล
เพื่อเปนการสงเคราะหของ
อุปโภค-บริโภคและเครือ่ งใช
จําเปนแกชีวติ ประจําวันแก
ผูดอ ยโอกาส
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ผูพิการในการดํารงชีวิต
ประจําวันใหสามารถ
พึ่งตนเองได
เพื่อใหผูดอ ยโอกาสมีทอี่ ยู
อาศัย

วัตถุประสงค

เคารพนับถือและความ
กตัญู จากลูกหลาน
๕๐,๐๐๐
กลุมเด็กและเยาวชนในตําบล
บานธิ
จํานวน ๒๐ หมูบาน
๕๐,๐๐๐
ผูดอ ยโอกาสในตําบลบานธิ

๕,๐๐๐
ผูพิการในตําบลบานธิ

จํานวน
๒ หลัง

จํานวน จํานวน
๒ หลัง ๒ หลัง

๒๐๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนมีสว น
รวมในการสรางสรรค
สังคมและชุมชน โดย
รวมจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตางๆ
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูดอ ยโอกาสไดรับการ
สงเคราะหของอุปโภคบริโภคและเครือ่ งใช
ที่จําเปนแก
ชีวิตประจําวัน
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ผูพิการไดรบั การดูแลเอา
ใจใส และสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันไดอยาง
ปกติสุข
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผูดอ ยโอกาสไดมีที่พกั
อาศัยทีด่ ีขนึ้

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธทคี่ าดวา
จะไดรับ

กอง
สวัสดิการ
กอง
การศึกษา
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม
สวัสดิการ
สํานักปลัด
กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๙๙

๑๑ สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน อยางยั่งยืน

เพื่อสมทบเงินทุนใหกบั
กองทุนสวัสดิการชุมชน
หมูบาน ในตําบลบานธิ

เงินทุนสมทบใหกับกองทุน
สวัสดิการหมูบ าน ในตําบล
บานธิ ๒๐ หมูบาน ตาม
โครงการ
“คนฮักหละปูนแทนคุณ
แผนดิน”

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนสวัสดิการชุมชน
อยางยั่งยืน ไดรบั การ
สมทบเงินทุน อยาง
ตอเนือ่ ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แนวทางที่ ๓ การสงเสริมกิจกรรมดานการศาสนา พุทธศาสนา และการอนุรักษ ฟนฟู บูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภายในทองถิ่น
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
๑

โครงการ
สงเสริมพุทธศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมกิจกรรมการศาสนา
,วัดพัฒนาตัวอยาง,กิจกรรม
อนุรักษและสงเสริมพุทธศาสนา
อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
ทองถิ่น ฌาปนกิจสถาน
โบราณสถานโบราณวัตถุและ
งานศิลป ภูมิปญญาชาวบาน
ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรูแ ละศึกษา
พระพุทธศาสนา พัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ปาชาผีดิบ, กูเฮือง, กูปาลาน , พระธาตุ
ดอยเวียง
วัด ,คริสตจักร , สถานที่สําคัญ,
โบราณสถานโบราณวัตถุพุทธศาสนิกชน
ภายในตําบลบานธิ
ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑. วัด สถานที่สําคัญ,
กอง
โบราณสถานโบราณวัตถุใน การศึกษา
ตําบลบานธิมีสภาพสวยงาม
สะอาด เรียบรอย ไดรับการ
ปรับปรุงดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพที่มั่นคง
๒. ประชาชนไดเรียนรูและ
ศึกษาพระพุทธศาสนา
๓. มีการพัฒนาดาน คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อใหประชาชนได
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและ
ดําเนินชีวิตในชุมชนอยาง
ถูกตอง เหมาะสม

๑๐๐

แนวทางที่ ๔ การสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
๑

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมการแสดงทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษและสืบทอดตอไป

กอง
การศึกษา

โครงการฝกอบรมการ
แสดงวัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่ออนุรักษและสืบสานการแสดง
วัฒนธรรมทองถิ่น(ลื้อ ยอง ยวน )
ใหดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น

เด็กและเยาวชนตําบลบานธิ

๒

โครงการถนนสาย
วัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นใน
ดานตางๆ การจําหนายสินคาของ
ชุมชน การแสดทางวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
การแสดงสินคาชุมชน การแสดง
ทางวัฒนธรรมทองถิ่น

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กิจกรรมวัฒนธรรมทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษและสืบทอด
ชุมชนมีสถานที่จําหนายสินคา
ชุมชนเพิ่มรายไดใหแก

กอง
การศึกษา

๓

สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอบานธิ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาวัฒนธรรมอําเภอบานธิในการ
อนุรักษศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของสภาวัฒนธรรม
อําเภอบานธิ ตามโครงการ
ตางๆอาทิ เชน โครงการสรงน้ํา
พระบรมธาตุหริภุญชัยโครงการ
แหเทียนพรรษา ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศาสนาวัฒนธรรมไดรับ
การอนุรักษและสืบทอด
ตอไป

กอง
การศึกษา

๔

สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
วัฒนธรรมตําบลบานธิ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของสภาวัฒนธรรม

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

๑๐๑

และภูมิปญญาทองถิ่น
ตําบลบานธิ

ตําบลบานธิ ตามโครงการ ตาง
ๆฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๕

สงเสริมการดําเนินงานของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะสงฆตําบลบานธิ
คณะสงฆตําบลบานธิ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของคณะสงฆตําบล
บานธิตามโครงการประจําปอาทิ
เชน
๑) โครงการธรรมสัญจร
(คุณธรรมนําชีวิต)
๒) โครงการบวชสามเณร
ภาคฤดูรอนและ บวชศีล
จาริณี
๓) งานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
๑๓วัดในเขตเทศบาล ฯลฯ

๖

สงเสริมการดําเนินงานของ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
คณะกรรมการวัฒนธรรม ดําเนินงานของคณะกรรมการ
หมูบานในตําบลบานธิ
วัฒนธรรมหมูบานในตําบลบานธิ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการ
วัฒนธรรมหมูบานในตําบลบานธิ
ตามโครงการ

ไดรับการอนุรักษและสืบ
ทอดตอไป

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบลบานธิ
ไดรับการอบรมทางคุณธรรม
จริยธรรม ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไดรับการ
อนุรักษและสืบทอดตอไป

กอง
การศึกษา

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
ถูกอนุรักษไวใหคงอยูตลอดไป

กอง
การศึกษา

๑๐๒

๑) โครงการกิ๋น หวานตานโมน
ดําหัวคนเฒาสืบเกาประเพณี
๒) โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป
ฯลฯ
๗

โครงการสืบฮีต ตวยฮอย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอนุรักษ
ผอกอย ลอยกระทงบานธิ ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคง
อยูตลอดไป

การจัดกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง ประจําปของตําบล
บานธิ

๖๐๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๘

โครงการสืบสานตํานาน ไต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอนุรักษ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
ลื้อและวัฒนธรรมชนเผา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของแต กิจกรรมของคณะกรรมการ
จังหวัดลําพูน
ละชนเผาในทองถิ่นใหคงอยู
ชมรมไตลื้อบานธิ จังหวัดลําพูน
ตลอดไป สรางความสามัคคีใน
สังคม

๙

สงเสริมอนุรักษ
ศิลปะการแสดงวัฒนธรรม
ทองถิ่น

เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุมศิลปะการแสดงวัฒนธรรม
ทองถิ่น เชน ดนตรีพื้นเมือง การ
เลากะโลง การรอ งเพลงไทย
ลูกทุง ฯลฯในการเขารวมการ

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การแสดงวัฒนธรรมทองถิ่น เชน
ดนตรีพื้นเมือง การเลากะโลง
การรองเพลงไทยลูกทุง ฯลฯใน
การเขารวมการประกวด และ

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

๒๐,๐๐๐

ประเพณีอนั ดีงามของทองถิ่น
ไดรับ การสืบสานอนุรักษ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

กอง
การศึกษา

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของแตละชนเผาในทองถิ่นไดรับ
การเผยแพรและอนุรักษคงอยุ
ตอไป

กอง
การศึกษา

กิจกรรมการแสดงทาง
วัฒนธรรมไดรับการสงเสริม
อนุรักษสืบทอดสูชนรุนหลัง

กอง
การศึกษา

๑๐๓

ประกวด การแสดงในงานประเพณี
ตางๆ
๑๐ สงเสริมการดําเนินงานของ เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนิน
คริสตรจักรสุทธิธรรม
กิจกรรมทางศาสนาคริสต ในการ
ตําบลบานธิ
เผยแพรศาสนาการอบรมสั่งสอน
การชวยเหลือสังคมในดานตางๆ
๑๑ เผยแพรขอมูลทางดาน
เพื่อจัดเก็บ รวบรวม เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนรรม
ขอมูลดานประเพณี และวัฒนธรรม
ตําบลบานธิ
ตําบลบานธิ

การแสดงในงานประเพณีตางๆ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของคริสตจักรสุทธิธรรม
ประจําป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
ไดรับ การสืบสานอนุรักษให
ดํารงอยูตอไป

กอง
การศึกษา

เพื่อจัดเก็บ รวบรวม รวบรวม
เกี่ยวกับขอมูลดานประเพณี
และวัฒนธรรมตําบลบานธิ โดย
ทําเอกสาร หนังสือ คูมือ หรือ
สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ขอมูลดานประเพณี วัฒนธรรม
ตําบลบานธิ ไดรับการรวบรวม
จัดเก็บ และไดเผยแพร
ประชาสัมพันธ

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แนวทางที่ ๑ การสรางจิตสํานึก และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนา/สราง /สงเสริมสนับสนุน
ศักยภาพประชาชนในตําบลบานธิ
กลุมองคกรภาคประชาชน เด็กและ
เยาวชน หนวยงานภาครัฐ มีความ
ตระหนักปลูกฝงจิตสํานึกใหมีใจรัก
และหวงแหนรูคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑. จัดทําฝายชะลอตนน้ําลําธารแมธิหวยหก
๒.จัดกิจกรรมปลูกตนไม/หญาแฝก
สงเสริมรณรงคการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.จัดทําถนนตัวอยางสีเขียวนาเที่ยว
นามอง

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนในตําบล
บานธิ กลุมองคกร
ภาคประชาชน เด็ก
และเยาวชน
หนวยงานภาครัฐ
เล็งเห็นถึง
ความสําคัญและ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สาธารณสุข

๑๐๔

มีสวนรวมในการในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.สงเสริมและอนุรักษพันธุพืชและ
สัตวเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
๕. กิจกรรมของ ทสม.
๖. การปองกันและควบคุมไฟปา
๗.การบริหารจัดการปาไมและอยู
รวมกันของคนและปาและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๘. การอนุรักษดินและน้ํา การปองกัน
การกัดเซาะการชะลางพังทลาย
ของดิน

ตระหนักถึงการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
และนําไปสู
ภาคปฏิบัติไดจริง
อยางยั่งยืน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
๒

โครงการ
โครงการควบคุมไฟปา

วัตถุประสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เพื่อพัฒนา/เสริมสรางทักษะและ
๑)ฝกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนา/
ความรูใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั้ง เสริมสรางทักษะและความรูใหแก
ในระดับตําบลและหมูบาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั้งในระดับ
ตําบลและหมูบาน
๒)รณรงคประชาสัมพันธดานการ

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบล
บานธิ กลุมองคกร
ภาคประชาชน เด็ก
และเยาวชน
หนวยงานภาครัฐ

สํานักปลัด

๑๐๕

ควบคุมไฟปา
๓) ดําเนินการปองกันไฟปาและดับไฟ
ปาในพื้นที่

๓

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ปญหา แนวทางการ
ปองกัน และแกไข ดานทรัพยากรน้ํา

๑. ลุมน้ําแมกวง และสาขา
๒. ลําน้ําแมธิ

๔

ปรับปรุงศูนยการเกษตร
บานสันทรายหมูที่ ๕

เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอมทาง
ศูนยเรียนรูการเกษตรบาน
ธรรมชาติ ปญหา แนวทางการ
ทรายหมูที่ ๕
ปองกัน และแกไข ดานทรัพยากรน้ํา

เล็งเห็นถึง
ความสําคัญการ
ควบคุมไฟปาอัน
เปนเหตุใหเกิด
ปญหาหมอกควันที่
ตามมาและทําให
เกิดปญหาดาน
สุขภาพที่ตามมา
ทราบถึง
สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ
และสภาพปญหา
แนวทางการแกไข
ทราบถึง
สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ
และสภาพปญหา
แนวทางการแกไข

๑,๐๐๐,๐๐๐

สัน

๑,๙๐๐,๐๐๐

กองชาง

กองชาง

แนวทางที่ ๒ การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖
๒๕๕๗ ๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวย
งานที่
รับผิดชอบ

๑๐๖

๑

รณรงคคัดแยกขยะและ ๑.เพื่อใหประชาชนและสถาน
การศึกษาและการบริหาร ประกอบการแตละหมูบานใน
จัดการขยะครบวงจร
เขตเทศบาล มีการคัดแยกขยะที่
ถูกตอง
๒.อบรมใหความรู การสราง
ทัศนคติและการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมกําจัดขยะใหถูกตอง
และการปรับเปลี่ยนไปใช
ประโยชน
๓. เพื่อสนับสนุนงานนวัตกรรม
และการศึกษาวิจัยระดับชุมชน
ในการแกปญหาขยะมูลฝอย
และการเขารวมโครงการ
สงเสริมพหุภาคีในการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ภายใต
แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับ
ทองถิ่น (Local Agenda ๒๑)

๑) ทุกหมูบาน ในตําบล
๒) ร.ร.ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล
๓) องคความรู ผลิตภัณฑ
สิ่งประดิษฐจากนวัตกรรมวัสดุเหลือ
ใชและขยะ

๒

จัดเก็บขยะ

จางเหมาเอกชน ดําเนินการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
บานธิ จํานวน ๒๐ หมูบาน

เพื่อดําเนินการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลบานธิ

(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

๑.หมูบานในเขต
เทศบาลมีการคัดแยก
ขยะอยางถูกวิธีเพิ่มขึ้น
รอยละ ๗๐ ของ
ครัวเรือนทั้งหมดใน
เขต อปท.
๒.ประชาชนมีความรู
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทิ้งขยะ
และมีการบริการ
จัดการขยะที่ถูกตอง
๓. สรางกระบวนการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนและ
ผูเกี่ยวของ ภายใต
แนวคิดการพัฒนา
ยั่งยืนใน ๓ มิติ ไดแก
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
๑,๐๐๐,๐๐๐ ในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตําบลบานธิ
ไดรับการจัดการ
ปญหาขยะมูลฝอย มี
การจัดเก็บตามอํานาจ
หนาที่

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

๑๐๗

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา และการกีฬา
แนวทางที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในทองถิ่นอยางทัว่ ถึงและเสมอภาค
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
๒๕๕๖

๑

๒

๓

โครงการสานสัมพันธบาน
โรงเรียน ชุมชน

เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ทําบุญสืบชะตาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อความเปนสิริมงคล และ
ประชาสัมพันธ ศูนยฯ ตลอดจน
สงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน

ตอเติมซอมแซมอาคาร
และปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลบานธิ

เพื่อซอมแซม ตอเติม ปรับภูมิ
ทัศน บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลบานธิ ใหนา
อยูและถูกตองตามแบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสารของศูนยเล็ก สารสนเทศ โดย จัดทําเวพไชต
พัฒนาเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและแหลง

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานธิ
จํานวน ๑ แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล สังกัด
เทศบาลตําบลบานธิ
1) ตอเติมหองเรียน ๑ หองพรอม
หองน้ํา
2) ตอเติมโรงอาหาร และหองครัว๑
หอง
3) ระเบียงบริเวณอาคารใหม
4) หองพัสดุ ๑ หอง
5) โรงจอดรถ
6) ปรับภูมิทัศน จัดทําปายศูนย สนาม
เด็กเลน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาตาล สังกัด
เทศบาลตําบลบานธิ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ครู นักเรียน ชุมชน มี
สวนรวมในการทํา
กิจกรรม สงเสริม
ความสัมพันธความ
สามัคคีรวมมือระหวาง
กัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารและภูมิทัศน
บริเวณแวดลอมที่นาอยู
และถูกตองตามแบบ
มาตรฐานความปลอดภัย

กอง
การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารตลอดจน

กอง
การศึกษา

กองชาง
กอง
การศึกษา

๑๐๘

การเรียนรูของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

สงเสริมการสรางครือ
ขายการศึกษาปฐมวัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาทั้งรางกาย
สังคม อารมณจิตใจ และ
สติปญญา สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ของเด็ก
เล็กในศพด.ในเขตเทศบาลตําบล
บานธิ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๔

จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลบานธิ

เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลบานธิ ในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ
ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน

๕

จัดหาอาหารเสริม (นม)

เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม) ใหเด็ก
เด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ๑,๐๐๐,๐๐๐
นักเรียนศพด. และนักเรียนโรงเรียน พื้นที่ตําบลบานธิ (ศพด.เทศบาล
สังกัดสพฐ. มีอาหารเสริม(นม)ดื่ม
, โรงเรียนประถม ๕ โรง สังกัด
เพื่อใหรางกายแข็งแรง
สพฐ.)

๑,๐๐๐,๐๐๐

๖

จัดหาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันใหเด็ก
เด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ๑,๓๐๐,๐๐๐
นักเรียนในเขตรับผิดชอบพื้นที่
พื้นที่ตําบลบานธิ (ศพด.เทศบาล
ตําบลบานธิ โรงเรียนสังกัด สพฐ. มี , โรงเรียนประถม ๕ โรงสังกัด

๑,๓๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศึกษา ใหไดคุณภาพ

กอง
การศึกษา

๑,๐๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนในเขต
รับผิดชอบพื้นที่ตําบลบานธิ
(ศพด.เทศบาล, โรงเรียน
ประถม ๕ โรง สังกัด สพฐ.)
ไดรับอาหารดื่มเสริม(นม)
ครบทุกคน
๑,๓๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนในเขต
รับผิดชอบพื้นที่ตําบลบานธิ
(ศพด.เทศบาล, โรงเรียน

กอง
การศึกษา

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษา

๑๐๙

อาหารกลางวันรับประทาน

๗

ทัศนศึกษาดูงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตนแบบ

เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา
นําความรูจากการศึกษาดูงานของ
ศูนยฯที่ไดรับรางวัล นํากลับมา
พัฒนาศูนยเด็กเล็กตอไป

สพฐ.)

คณะผูบริหารเทศบาล , สมาชิก
สภาเทศบาลคณะกรรมการศูนย
,ครูผูดูแลเด็ก เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

๓๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๘

จัดหาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา เครื่องเลน
วัสดุสํานักงาน วัสดุอุปกรณ
วัสดุเครื่องแตงกาย วัสดุงาน
บานงานครัว

เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานตาง
ๆ ของเด็กเล็กในศพด.ของเทศบาล
ตําบลบานธิใหเจริญเติบโตอยางเต็ม
สมรรถภาพตามวัย

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงาน และไฟฟาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการ
อํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน

๙

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

เด็กเล็กในศพด.ในเขตเทศบาล
ตําบลบานธิ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ จํานวน ๒
รายการ ดังนี้
๑) เครื่องปรับอากาศ ขนาด
๑๓๐๐๐ บีทียู
๒ ) เครื่อง ขนาด ๓๐,๐๐๐ บี
ทียู ๑ เครื่อง ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู ๓ เครื่อง
ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู ๒ เครื่อ ง

๓๐,๐๐๐

๓๒๕,๔๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

ประถม ๕ โรง สังกัด สพฐ.)
ไดรับอาหารกลางวันครบ
ทุกคน
ผูเขารวมทัศนศึกษามี
วิสัยทัศนที่กวางไกล
สามารถนําความรูมาพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลบานธิไดรับ
การสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ ของเด็กเล็กให
เจริญเติบโตอยางเต็ม
สมรรถภาพตามวัย
มีวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการ
เรียนการสอน และสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนไดดียิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

๑๑๐

๑๐ เสริมทักษะทางวิชาการ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนไดเพิ่มพูนทักษะทางดาน
วิชาการการศึกษา การเตรียมความ
พรอมในการสอบเขามหาวิทยาลัย

๑๑ วันเด็กแหงชาติ

เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนไดเขา
รวมกิจกรรมในวันเด็ก

๑) เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ
๒) ตูเก็บอุปกรณเครื่อ งใช
ประจําตัวนักเรียน ๔ หลัง
ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
การจัดการเรียนการสอนเสริม
พิเศษใหกับเด็กนักเรียนในระดับ
ม.ปลาย ทุกคนในตําบลบานที่
จะเขาสอบเรียนตอในระดับ
มหาวิทยาลัย
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบานธิ

๒๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

นักเรียนในระดับ ม.ปลาย
สามารถ สอบเขาเรียนตอ
ในระดับ มหาวิทยาลัยได
ทุกคน

กอง
การศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมในวันเด็ก ได
แสดงออกถึงความสามารถ

กอง
การศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

สงเสริมกิจกรรม และการเรียน
การสอน
ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

๑๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนปา
ตาลบานธิพิทยา

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยามีการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได

สงเสริมกิจกรรมและการเรียน
การสอน โรงเรียนปาตาลบานธิ
พิทยา ตามโครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กศน.มีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน ประชาชน
ทั่วไปไดรับการเสริมสราง
ความรูในทุกดานอยาง
ทั่วถึง

กอง
การศึกษา

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา
มีการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

๑๑๑

มาตรฐาน

๑๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียน
วัดบานธิ

ที่

โครงการ

๑๕ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียน
วัดสันทราย

๑) คายเสริมทักษะวิชาการ
๒) การแขงขันบาสเกตบอล
ครั้งที่ ๑๓
๓) พัฒนาอาชีพเพื่อชุมชนที่
เขมแข็ง
๔) การจัดการศึกษาเดกพิกี่
เรียนรวม

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
สงเสริมกิจกรรม และการเรียน
โรงเรียนวัดบานธิมีการจัดการศึกษา การสอนของโรงเรียนวัดบานธิ
ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ตามโครงการ
๑) จัดจางครูผูสอน
๒) อาหารกลางวัน
๓) สงเสริมการศึกษาสําหรับ
นักเรียน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
โรงเรียนวัดสันทรายมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

สงเสริมกิจกรรม และการเรียน
การสอนของโรงเรียนวัดสัน
ทราย ตามโครงการ
๑) จัดจางครูผูสอน
๒) อาหารกลางวัน

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

โรงเรียนวัดบานธิมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดสันทรายมีการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

๘๐,๐๐๐
๒๙๖,๔๐๐
๓๙,๐๐๐
งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๙๐,๐๐๐
๒๗๓,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๑๒

๑๖ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียน
วัดปาสัก

๑๗ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนวัดปา
ตาล

๓)ปรับสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
๔)พัฒนาความเปนเลิศของ
นักเรียน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
สงเสริมกิจกรรม และการเรียน
โรงเรียนวัดปาสักมีการจัดการศึกษา การสอนของโรงเรียนวัดปาสัก
ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ตามโครงการ
๑) เกษตรพอเพียง
๒) หารายไดระหวางเรียน
๓) อาหารกลางวัน
๔) จัดจางครูผูสอน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
โรงเรียนวัดปาตาลมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

สงเสริมกิจกรรม และการเรียน
การสอนของโรงเรียนวัดปาตาล
ตามโครงการ
๑) อาหารกลางวัน
๒)อบรมใหความรูดาน
พลานามัยและสุขศึกษาใน
สถานศึกษา
๓) กีฬา – กรีฑทนักเรียนตาน
ยาเสพติด

๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

กอง
การศึกษา

โรงเรียนวัดปาตาลมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑๙๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๑๕๘,๖๐๐
๘๘,๕๐๐

๕๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โรงเรียนวัดปาสักมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๑๓

๑๘ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนวัดศรี
ดอนชัย

๑๙ สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียน
เอกชน

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
โรงเรียนวัดศรีดอนชัยมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

สงเสริมกิจกรรม และการเรียน
การสอนของโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย ตามโครงการ
๑) อาหารกลางวัน
๒)คายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
๓) จัดจางครูผูสอน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
สงเสริมกิจกรรม และการเรียน
โรงเรียนเอกชนมีการจัดการศึกษาที่ การสอนของโรงเรียนเอกชน
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

โรงเรียนวัดศรีดอนชัยมีการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

๑๖๓,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

นักเรียนในโรงเรียนเอกชน
มีการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

๒๐ คาราวานเสริมสรางเด็ก

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนไดเพิ่มพูนทักษะ
กระบวนการเรียนรู ใหสอดคลอ ง
กับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

กลุมเครือขายทุกภาคสวน โดย
การจัดกิจกรรมใหกับ เด็ก ใน
กลุม ๔ ชวงอายุ ตั้งแต
อายุ ๐ – ๑๘ ป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนไดเพิ่มพูน
ทักษะกระบวนการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม

กอง
การศึกษา

๒๑ พัฒนาแหลงเรียนรูใน
หมูบาน

เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่อาน
จัดหาหนังสือพิมพ
ชั้นวาง
หนังสือพิมพป ระจําหมูบาน สงเสริม หนังสือและที่แขวนหนังสือพิมพ
การเรียนรูต ามอัธยาศัย
ไวที่อา นหนังสือพิมพ ประจํา
หมูบาน จํานวน ๒๐ แหง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับการสงเสริม
ในดานการเรียนรู มีแหลง
เรียนรูในชุมชน

กอง
การศึกษา

๒๒ จัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลบานธิ

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
สวนรวมในการวางแผนกิจกรรม
โครงการในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลบานธิ สรางเครือขาย
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวม
ในชุมชน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนมีสวนรวม
ในการวางแผนกิจกรรม
โครงการในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตําบลบานธิ

กอง
การศึกษา

เด็กและเยาวชนตําบลบานธิ

๑๑๔

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

โครงการ

๒๓ โครงการเขาคายพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตําบลบานธิ

๒๔ สงเสริมการศึกษานักเรียน

๒๕ จัดหาพาหนะรับสงนักเรียน

๒๖ สํารวจและจัดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทุก
ประเภท

วัตถุประสงค
เพื่อจัดกิจกรรมเขาคายเพื่อพัฒนา
เด็กเล็กเยาวชนในเรื่อ งตาง ๆ เชน
คุณธรรมจริยธรรม การเรียนรูใน
การดําเนินชีวิตปจจุบัน
ประชาธิปไตย ฯลฯ
เพื่อจัดหาครูผูสอนวิชาสาขาที่ขาด
แคลน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรอยาง
มีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดหาพาหนะรับสงนักเรียน
ศพด.ในเขตเทศบาลตําบลบานธิ

๒๕๕๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

นักเรียนศพด. บานปาตาล สังกัด ๒๐๐,๐๐๐
เทศบาลตําบลบานธิ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จัดหาหนังสือพิมพ ชั้นวางหนังสือ ๒๐๐,๐๐๐
และที่แขวนหนังสือพิมพไวที่อาน
หนังสือพิมพ ประจําหมูบาน จํานวน
๒๐แหงและจัดหาหนังสือสื่อกา
เรียนรูวัสดุอุปกรณในศุนยการเรียนร

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เด็กและเยาวชนตําบลบานธิ

นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลบานธิ

เพื่อสํารวจและจัดเก็บขอมูล
เด็กและเยาวชนทุกประเภทในเขต
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทุกประเภท เทศบาลตําบลบานธิ
เชน เด็กทั่วไป เด็กพิการ เปนตน

๒๗ พัฒนาแหลงเรียนรูในหมูบาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่อาน
หนังสือพิมพป ระจําหมูบาน สงเสริม
การเรียนรูต ามอัธยาศัย ศูนยการ
เรียนรูชุมชน

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนตําบล
บานธิไดรับการพัฒนาทั้ง
รางกาย อารมณ สังคม
จิตใจ และสติปญญา

กอง
การศึกษา

นักเรียนไดรับความรู
เนื้อหาวิชา จากครูผูสอนที่มี
ความถนัดและมีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชา
นักเรียนศพด.ไดรับบริการ
รถรับสงและสามารถแบง
เบาภาระผูปกครองใน
เรื่องคาใชจายในการเรียน
มีฐานขอมูลเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน

กอง
การศึกษา

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมในดานการเรียนรู
มีแหลงเรียนรูในชุมชน

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
สวัสดิการ
กอง
การศึกษา

๑๑๕

รูตาง ๆ
๒๘ โครงการจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล สังกัด
เทศบาลตําบลบานธิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เด็กนักเรียน

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๒ การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาในทองถิ่น
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค
๒๕๕๖

๑

จัดการแขงขันกีฬา
สงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได
ออกกําลังกาย และสราง
ความสามัคคีของประชาชน
ในตําบลบานธิ

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๑) จัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลบานธิ
มวลชนสัมพันธ เขต ๑ เขต ๒
๒) จัดการแขงขันฟุตบอลบานธิคัพ
๓) จัดการแขงขันฟุตบอลเทศบาลบานธิ
มวลชนสัมพันธ ระหวางสวนราชการ ใน
อําเภอบานธิ
๔) การจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลมวลชน
สัมพันธ (บานธิเกมส) ประจําป ๒๕๕๕

๒๕๕๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดออกกําลัง
กาย และเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะโดย
การใชกีฬาเปนสื่อ

กอง
การศึกษา

๖๐๐,๐๐๐

๒

จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา ใน
การออกกําลังกาย ใหกับ
ประชาชนไดใชในการออก
กําลังกาย

จัดซือ้ อุปกรณกีฬา สําหรับใชในการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนทุกหมูบานมี
อุปกรณกีฬาในการ
ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ

กอง
การศึกษา

๓

จัดสงนักกีฬาเขารวมทําการ
แขงขันในระดับ จังหวัด

เพื่อสงเสริมใหประชาชน/
เยาวชนไดมีโอกาสออกกําลัง

๑) การแขงขันกีฬาทองถิ่นไทคัพ
๒) งานประเพณีเจาแมจามเทวี

๕๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

ประชาชน/เยาวชนได
มีโอกาสออกกําลังกาย

กอง
การศึกษา

๑๑๖

ระดับเขต และระดับประเทศ กายอยางตอเนื่องและ
สงเสริมใหประชาชนตําบล
บานธิไดเขารวมแขงขันกีฬา
ในระดับตาง ๆ

ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

๓) การแขงขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย
๔) การแขงขันฟุตบอลตานยาเสพติด
ทองถิ่นคัพ
๕) การแขงขันฟุตบอลอําเภอบานธิคัพ
๖) การแขงขันกีฬาเทศบาลมวลชน
สัมพันธ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๔

ปรับปรุงสนามกีฬาใน
ตําบล

๕

ปรับปรุงสนามกีฬาหนา
ที่วาการอําเภอบานธิ

เพื่อใหมีสถานที่ออกกําลัง
กายและดําเนินการจัดการ
แขงขัน
เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ประจําตําบลบานธิ ให
สามารถดําเนินการจัดการ
แขงขันกีฬาในรายการตางๆ
ได และ รองับกับการจัดการ
แขงขันในระดับจังหวัด

๒๕๕๗

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

สนามกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และลานกีฬา
ตานยาเสพติดประจําหมูบาน ภายใน ต.
บานธิ ทุกแหง
ปรับปรุงสนามฟุตบอลหนาทีวาการอําเภอ
๓,๐๐๐,๐๐๐
บานธิใหไดมาตรฐานของสนามจัดการ
(กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาฯ, อบจ.ลําพูน)
แขงขัน โดย ปรับถมดิน ปลูกหญา ระบบ
น้ํา ระบบไฟฟาแสงสวาง และอัฒจรรยที่พัก

อยางตอเนื่องและมี
โอกาสเขารวมการ
แขงขันกีฬาในระดับ
ตาง ๆ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน ไดมีสถานที่
ออกกําลังกายและมี
สถานที่พักผอน
มีสนามฟุตบอลที่ไดได
มาตรฐานใชในการ
ดําเนินการจัดการ
แขงขัน

กองชาง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ การสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
เปาหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่

๑๑๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

ที่

สงเสริมสุขภาพ
และการบริการผูสูงอายุ
ตามวิถีชีวิตที่พอเพียงและ
ยั่งยืนในชุมชน

โครงการ

เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุไดทัศน
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ชีวิต การดูแลสุขภาพ กับผูสูงอายุในพืน้ ที่
อื่นๆ โดยการจัดกิจกรรมตางๆ การมีสวน
รวม ของผูสูงอายุในชุมชน การนําความรู
กลับมาประยุกตใช วิถีชีวติ สังคมชนบท
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และยั่งยืนในชุมชน

วัตถุประสงค

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวในโครงการ
พระองคเจาศรีรัศ มิ์พระ
วรชายาฯ

๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๗

๒๕๕๘

เพิ่มสงเสริม
สนับสนุนการให ๑. เด็กแรกเกิด ๐ - ๕ ป
ความสําคัญตอการเลี้ยงดูบุต ร การสราง ๒. ครอบครัวในตําบล ๒๐
ความรักความผูกพันในครอบครัว
หมูบาน
ตลอดจนทรงสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

จะไดรับ

รับผิดชอบ

ผูสูงอายุไดทัศนศึกษาดูงาน กองสวัสดิการ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ
สังคม
ชีวิต การดูแลสุขภาพ กับ
ผูสูงอายุในพื้นที่อนื่ ๆ โดยการ
จัดกิจกรรมตางๆ การมีสวน
รวม ของผูสูงอายุในชุมชน
การนําความรูกลับมา
ประยุกตใช วิถีชวี ิตสังคม
ชนบทแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และยั่งยืนในชุมชน

กลุมแกนนําผูสูงอายุ
จํานวน ๕๐ คน

๒๕๕๖
๒

๒๕๕๗

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐ มีการสงเสริมแกบุคคลใน
สถาบันครอบครัวมีการ
ปลูกฝงสรางและใหความ
อบอุนแกเด็กตั้งแตแมเริ่ม
ตั้งครรภจนคลอด และเด็ก
ไดรับการเลี้ย งดูอยางถูกตอง
ใหเด็กอยูในสภาพแวดลอม
ที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี อันเปน
พื้นฐานสําคัญที่จะติดตัวเด็ก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

๑๑๘

๓

พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจําหมูบา น ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
(เงินอุดหนุน)

เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ในการนํา
ความรูมาประยุกตใช ในการปฏิบัติงาน
รวมกับเทศบาล

อสม.ทุกคนในตําบลบานธิ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๔

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่หรือ
ทองถิ่นเทศบาลตําบล
บานธิ
(เงินอุดหนุน)
งานอนามัยโรงเรียน

เพื่อสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพ
ทองถิ่นตําบลบานธิ ตามที่ไดทําขอตกลง
รวมกันระหวางเทศบาล กับ (สปสช)

งบประมาณสมทบกองทุนระบบ
ประกันสุขภาพทองถิ่นตําบล
บานธิ

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

เพื่อสงเสริมใหความรู ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตนที่ถกู ตอง ใหแกนักเรียนในการ บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ภายในเขตเทศบาล
ครอบครัว ชุมชน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๖

โครงการตรวจสุขภาพ
พนักงาน/ลูกจางเทศบาล
ตําบลบานธิ

เพื่อใหพนักงานและลูกจางเทศบาล
ตําบลบานธิมีความตื่นตัวและได
ตระหนักถึงความสําคัญของการใสใจใน
สุขภาพตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยน

๒๕๕๗

๒๕๕๘

พนักงานและลูกจางเทศบาล
ตําบลบานธิ

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๖๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๖๐,๐๐๐

ไปในอนาคต
๒๐๐,๐๐๐ อาสาสมัครสาธารณสุขมี
ความรูและสามารถนํามาใชใน
การพัฒนางานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานได
อยางถูกตอง
๒๕๐,๐๐๐

กองทุนระบบประกันสุขภาพ
ทองถิ่นตําบลบานธิ ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
ตามที่ไดทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางเทศบาล กับ (สปสช)
๓๐,๐๐๐ บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ
ที่ดี และสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบ และ
ชุมชนได
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๒๕๕๘
(บาท)
๖๐,๐๐๐ พนักงานและลูกจางเทศบาล
ตําบลบานธิมีสุขภาพและ
อนามัยที่สมบูรณแข็งแรง
สามารถตอสูกับโรคภัยไข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สารณสุข

กอง
สาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

๑๑๙

หรือหลีกเลี่ย งพฤติกรรมเสี่ย งดาน
สุขภาพและอนามัย

๗

สงเสริมเด็กทําดี To Be ๑.เพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหา
Number One
ยาเสพติด ใน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
(อุดหนุนสภาเด็กฯ)
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๒.เพื่อบูรณาการสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนทําความดี ในรอบดาน

เด็กและเยาวชนในตําบลอายุ
ระหวาง ๑๐ – ๒๔ ป

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เจ็บ และนําไปสูความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากผู
บังคับบัญชาและบริการพี่
นองประชาชน ใหพึงพอใจ
มากที่สุด
๓๐,๐๐๐ ๑.ทองถิ่นและผูเกีย่ วของ
รณรงคปลุกจิตสํานึกและ
สรางกระแสนิยมที่เอื้อตอ
การ ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
๒.เด็กและเยาวชนในชุมชน
ไดรับ การเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใจ เปนเด็กดี
๓.เด็กและเยาวชนในชุมชน
ไดรับ การพัฒนาทักษะชีวิต
และเครือขายการปองกัน
และชวยเหลือใน การลด
พฤติกรรมเสีย่ งจากโรคเอดส
,การถูกลอลวงการถูกกดขี่
ทางเพศ ,คานิยมทีผ่ ดิ ,การ
เขาถึงเครือขายการคามนุษย
ฯลฯ

กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ ๒ การสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุป ระสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑๒๐

๒๕๕๖
๑

โครงการกฎหมาย
สาธารณสุข

๒

จัดหาเวชภัณฑยา

๑. เพื่อสงเสริมใหป ระชาชน/
ผูประกอบการมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
๒. เพื่อบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขใน
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ป
๒๕๓๕ และฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
เพื่อจัดหาเวชภัณฑยา ไวประจําศูนย
สาธารณสุขเทศบาล ในการบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑. ผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของ
กับ พ.ร.บ.สาธารณสุข ภายใน
เขตเทศบาล
๒. ประชาชนทั่วไป
๓. กองสาธารณสุขและกลุมงาน
นิติการในการยกรางปรับปรุง
แกไขเทศบัญญัติกิกจารที่เปน
อันตรายตอสุขภาพของทองถิ่นให
เปนปจจุบัน
ศูนยสาธารณสุขเทศบาลตําบล
บานธิ บานศรีดอนชัย, บานใหม
กาดเหนือ

๒๕๕๖
(บาท)
๒๕,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๒๕,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๕,๐๐๐ ๑. ประชาชน/ผูประกอบการมี
ความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
๒. เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติฯ
และประกาศใชเทศบัญญัติกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับการบริการดานการ
รักษาพยาบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ ๓ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

สงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน
หมูบาน/ตําบล

เพื่อเสริมสรางและสนับสนุน
การดําเนินงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน

๒๕๕๗

การจัดกิจกรรมวัน อสม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐ คณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐานมีบทบาทในดานการจัดการ
สาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

๑๒๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒

สงเสริมการ
ดําเนินงาน
โรงพยาบาลบานธิ

เพื่อใหการบริการสงเสริม
สุขภาพการปองกันรักษาโรค
และการฟนฟูผูปวยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดย
ประสานความรวมมือกับ
เทศบาล

สงเสริมการดําเนินงานโรงพยาบาลบานธิ
ตามโครงการ ดังนี้
๑) คัดกรองภาวะเสี่ย งของชุมชน
๒) ตําบลสุขภาวะ สุขภาพดี วิธีบานธิ
๓) บานธิรักษ สิ่งแวดลอม
๔) ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในเขตตําบล
บานธิ (ทํากายภาพ)
๕) ปองกันเด็กน้ําหนักตัวนอย
๖) กระตุนพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ป ใน
การซื้อชุดประเมินพัฒนาการเด็ก
๗) สงเสริมงานคุมครองผูบริโภค
๘) สงเสริมความปลอดภัยในอาชีพแก
แรงงานนอกระบบ
๙) พัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน ๒ แหง

๓

โครงการตําบลสุข
ภาวะ

เพื่อใหการบริการสงเสริม
สุขภาพ , รายไดและคุณภาพ
ชีวิต

เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลและโรงพยาบาลบานธิมี
การประสานความรวมมืออยาง
ตอเนื่อง มีการใหบริการสุขภาพ
ในเชิงมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข
รวม
รพ.บานธิ

ประชาชนมีสุขภาวะ ที่สมบูรณ
มีรายได และมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งตําบล

สํานักปลัด
กอง
สาธารณสุข

๑๒๒

แนวทางที่ ๔ การปองกันและควบคุมโรคระบาด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในการหองกันตนเองจากโรค
ไขเลือดออกสามารถปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกภายใน
เขตได
สามารถปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อใหแกประชาชนในเขต
ตําบลบานธิได

กอง
สาธารณสุข

๑

โครงการปองกัน
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก

๑.เพื่อใหความรูแกประชาชนในการ
ปองกันโรค และปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในพืน้ ที่

ภายในเขตเทศบาล

๒

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
ทั่วไปและโรคอุบัติใหม
อุบัติซ้ํา

๑.เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ทั่วไปแกประชาชนในตําบล และ
ปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหมอุบัติ
ซ้ําที่ระบาดขึ้นในพื้นที่

ภายในเขตเทศบาล

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓

โครงการปองกันโรค
พิษสุนัขบา

เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บาภายในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล
๑,๕๐๐ ตัว

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สามารถปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาในพื้นที่ได

กอง
สาธารณสุข

๔

ปองกันควบคุมโรคไม
ติดตอ
(ความดัน เบาหวาน

เพื่อใหความรูแกประชาชนในการ
ปองกันโรคไมติดตอและโรคที่เกิด
จากพฤติกรรม

ภายในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในการปองกันตนเองจากโรคไม
ติดตอได

กอง
สาธารณสุข

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๖

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

กอง
สาธารณสุข

๑๒๓

หลอดเลือดและหัวใจ)
การจัดการอาชีวอนา ๑.เพื่อดําเนินการจัดประชุมอบรม
มัยและแรงงานนอก การตรวจรางกาย การสงเสริม
ระบบ
สุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค
จากการประกอบอาชีพทางแรงงาน
การสรางภาคีเครือขายในกลุมผู
ประกอบอาชีพตาง ๆ ของแรงงาน
นอกระบบ

๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

กลุมผูใชแรงงานนอกระบบ
ภายในเขตเทศบาล
๓,๒๒๑ คน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๖

โครงการปองกัน
โรคติดตอทางอาหาร
และน้ํา

เพื่อใหความรูแกประชาชน และ
ผูประกอบการ ในการปอ งกันโรค
ระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะกลุม
อาการอุจจาระรว ง อาหารเปนพิษ

๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ภายในเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

มีการดําเนินการประชุม อบรม
การตรวจรางกาย การสงเสริม
สุขภาพการควบคุมและปองกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ การ
สรางภาคีเครือขายในกลุมผู
ประกอบอาชีพตางของแรงงาน
นอกระบบเปนไปอยางตอเนื่อง

กอง
สาธารณสุข

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๑.ประชาชนและผูประกอบการ
กอง
มีความรูในการปองกันโรคระบบ สาธารณสุข
ทางเดินอาหารได
กองชาง
๒.ผูป ระกอบการนําหลักการ
(งานประปา)
สุขาภิบาลอาหารไปใชในสถาน
ประกอบการ

ยุทธศาสตรที่ ๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑๒๔

๑

๒

๓

ที่

ประชาคม
หมูบาน/ตําบล

เพื่อรับฟงความคิดเห็นละความ
ตองการของประชาชนเพื่อแกไข
ปญหาและนําปญหามาจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
จัดทําวารสาร
เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงาน
เทศบาล และงาน ของเทศบาลใหป ระชาชนไดรับ
ประชาสัมพันธ
ทราบโดยผานสื่อสิ่งพิมพ

ออกทําการประชาคมรับฟงความ
คิดเห็นความตองการของประชาชน
๒๐ หมูบาน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนได

สํานักปลัด

จัดทําวารสารรายเดือน จํานวน
๑,๐๐๐ ฉบับ/เดือน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

สํานักปลัด

เทศบาลเคลื่อนที่
พบปะประชาชน

จัดหนวยเทศบาลเคลื่อนที่พบปะ
ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๒ เขต

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
การดําเนินงานของเทศบาลที่
มีความชัดเจนจากการอานสื่อ
สิ่งพิมพ
สามารถเพิ่มความรูความ
เขาใจและสรางทัศนคติอันดี
ระหวางประชาชนกับเทศบาล
และรับรูปญหาตางๆในชุมชน
ไดดียิ่งขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของเทศบาลไดอยาง
ทั่วถึง
มีปายแสดงเสนทาง สถานที่
ตางๆ ในตําบลชัดเจน

กองชาง

โครงการ

เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจใน
กิจการของเทศบาลแกประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๔

กอสรางโครงปาย เพื่อใชในการติดปายประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
ปายแสดงสถานที่
สําคัญ
แหลง
ทองเที่ยว

๑)โครงปายปายประชาสัมพันธ
ขนาด ๒.๔ x ๕.๐๐ เมตร จํานวน ๖
จุด
๒)ปายขอความสถานที่สําคัญ
สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ

๕

โครงการใหความ
ชวยเหลือ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักงานอัยการจังหวัดลําพูนใน

เพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมายใน
เรื่องตางๆ แกประชาชนตามความ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ทําใหราษฎรมีความรู ความ
เขาใจในดานกฎหมายมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

สํานักปลัด

๑๒๕

กฎหมายแก
ประชาชน

จําเปนและเหมาะสมกับสถานการณ การเผยแพรความรูทางกฎหมายแก
ปจจุบนั
ประชาชน การฝกอบรม การจัดทํา
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ
เพื่อชวยเหลือประชาชนในกรณี
ตั้งงบประมาณไวสํารองจาย ในกรณี
จําเปนเรงดวน
ที่จําเปนเรงดวน

๖

งบกลาง

๗

จัดทําแผนพัฒนา
ตําบลและติดตาม
ประเมินผล

เพื่อใหประชาชนและทุก ๆ สวน
ภายใน
ตําบลมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา

๘

สงเสริมการ
ดําเนินงานของ
ชมรมกํานัน
ผูใหญบานตําบล
บานธิ

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของ
ชมรมกํานันผูใหญบานตําบลบานธิ
ตามโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ผูนําชุมชน ในการปฏิบัติงาน
รวมกับเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน
ถายเอกสารเย็บปก เขาเลม
คาอาหารในการติดตามประเมินผล
ของคณะกรรมการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ชมรมกํานันผูใหญบานตําบลบานธิ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๙

สงเสริมการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานทอ งถิ่น

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของ
ทองถิ่นอําเภอบานธิตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน

๒๕๕๗

๒๕๕๘

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สํานักงานทองถิ่นอําเภอบานธิ

สามรถแกไขปญหาและ
บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนได

สํานักปลัด

๒๐,๐๐๐

มีการวางแผนลวงหนาในการ
ที่จะจัดทําแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ

สํานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

การดําเนินงานของชมรม
กํานันผูใหญบานตําบลบานธิ
ตามโครงการรักษาความสงบ
เรียบรอยและเฝาระวังเด็ก
และเยาวชนใหหางไกลจากยา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดประสิทธิผล

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๑๓๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

การดําเนินงานของทองถิ่น
อําเภอบานธิเปนไปอยาง
ตอเนื่อง

สํานักปลัด

๑๒๖

อําเภอบานธิ
๑๐ สงเสริมการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานทอ งถิ่น
จังหวัดลําพูน

๑๑ สงเสริมการ
ดําเนินงานของ
อําเภอบานธิ

ที่

โครงการ

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลําพูน

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของ
อําเภอบานธิ

วัตถุประสงค

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลําพูน ตาม
โครงการขอรับ เงินอุดหนุน และ
โครงการพัฒนาศักยภาพสํานักงาน
เลขานุการกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น
๑) สนับสนุนการจัดงานพระนาง
จามเทวีและงานกาชาดจังหวัด
ลําพูน
๒) สนับสนุนการจัดงานประเพณี
สงกรานต
๓) สนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ลําไย
๔) สนับสนุนการจัดงานพิธีรัฐ
- งานวันปยมหาราช
- งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวา
- งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
๕) งานวันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกและวัน
ระลึกจักรีวงศ (๖ เมษา)
๖) งานวันฉัตรมงคล (๕ พฤษภา)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

การดําเนินงานของสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัดลําพูน เปนไป
อยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

การดําเนินงานของอําเภอ
บานธิ ตามโครงการตางๆ
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

สํานักปลัด

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๒๗

๗) จัดฝกอบรม และจัดตั้งชุดรักษา
ความปลอดภัยในหมูบาน (ชรบ)
๘) ฝกอบรมทบทวน ชรบ.
๙) งานตอตานวันยาเสพติดโลก
๑๒ ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสาร
ขอมูล
๑๓ งบกลาง

เพื่อเปดใหขอมูลและบริการดาน
ขอมูลงานทะเบียนราษฎรแก
ประชาชน

โครงการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
ขอมูล

เพื่อเปนคาจัดสรรในการดําเนินงาน
ตามโครงการตาง ๆ กรณีเรงดวน
และจําเปน

โครงการกิจกรรมตาง ๆ กรณี
เรงดวน และจําเปน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ดําเนินงานระบบขอมูลคอมพิ
เตอรและระบบสื่อสารขอมูล
ตามกรมการปกครอง

สํานักปลัด

การดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค

สํานักปลัด

แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

ฝกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
สมาชิก,ขาราชการ
ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง

เพื่อฝกอบรม ผูบริหาร
สมาชิก พนักงาน
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตามโครงการตางๆที่เสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และเสริมสรางใหมีคุณธรรม
และจริยธรรม

๒๕๕๗

๒๕๕๘

สงผูบริหาร สมาชิกพนักงาน
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
เขารับการอบรมในหลักสูตร
ตางๆที่หนวยงานอื่นจัดขึน้

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูบริหารสมาชิก พนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางมีโลกทัศนใหม ๆ จาก
การเรียนรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถนํา
แนวคิคใหม ๆ มาใชสําหรับ
การพัฒนางานในหนาที่ที่

สํานักปลัด

๑๒๘

รับผิดชอบทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๘

๒

สงบุคลากรเขาศึกษาตอ

๓

แผนปฏิบัติการปองกันและ เพื่อสรางจิตสํานึก คานิยม
บุคลากรของเทศบาล
ปราบปรามการทุจริต
ใหกับหนายงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน
บาล บูรณาการทุกสวนภาครัฐ
ทั่วไป
เสริมสรางความเขมแข็ง และ
สมรรถนะเจาหนาที่ ในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
การบริหารงานบุคคล
เพื่อเปนคาใชจายเงินเดือน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
คาตอบแทน ในการปฏิบัติ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
หนาที่บุคลากรของเทศบาลฯ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
ฝกอบรมการและ
เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พัฒนาการจัดวางระบบ
ใหมีความสามารถในการ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

๔

๕

เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร
ใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาทอ งถิ่น

๒๕๕๗

สงผูบริหาร สมาชิก พนักงาน
เขารับการศึกษาตอ

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๑๘๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๑๘๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๑๘๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นําความรู
มาพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิผล
หนวยงานภาครัฐ เอกชน
เจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชนทั่วไป มีสวนรวม
ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตในภาครัฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บุคลากรของเทศบาลทุก
คนไดรับเงินเดือน
คาตอบแทนครบ ตาม
อัตราคาจาง
๒๐,๐๐๐ บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ

สํานักปลัด
ตรวจสอบ

กองคลัง

สํานักปลัด

๑๒๙

ควบคุมภายใน

ที่

โครงการ

ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ
ควบคุมภายในไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาทอ งถิ่น

วัตถุประสงค

พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๖

ฝกอบรมระบบนิวสเมติกส เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร
และออโตเมติกสคอนโทรล ใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดานระบบนิวสเม
ติกสและออโตเมติกส
คอนโทรลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานดานการตรวจ
และควบคุมภายในได
อยางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นําความรู
มาพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิผล

๒๕๕๗

งบประมาณ

๒๕๕๘

พนักงานกองชางงานระบบ
ประปา

๒๕๕๖
(บาท)
๖๕,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานระบบนิวสเม
ติกสและออโตเมติกส
คอนโทรลไดอยางมี
ประสิทธิภาพมี
ประสิทธิภาพ นําความรู
มาพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิผล

กองชาง
งานประปา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครือ่ งมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๓๐

๑

กอสรางรั้วกําแพงรอบ
สํานักงานเทศบาล

๒

กอสรางซุมประตูทางเขา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหดูโดด
สวนราชการ(ปาย
เดนสวยงามเหมาะสมเปน
เทศบาลตําบลบานธิ)
หนวยงานของทางราชการ

๓

ปรับปรุงอาคารที่ทําการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให
สํานักงานเทศบาล
บริการประชาชน ผูมาติดตอ
ราชการไดสะดวกรวดเร็ว รอง
รับกับการขยายตัวของชุมชน

ที่

โครงการ

เพื่อใหสํานักงานเทศบาลมีรั้ว
รอบที่มิดชิด

กอสรางรั้วรอบบริเวณดานหลังสํานักงาน
เทศบาล ยาว ๑๕๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐

สามารถปอ งกันทรัพยสิน
ของเทศบาลไมใหสูญหาย
ได

กองชาง

กอสรางซุมประตูทางเขาสวนราชการ
(ปายเทศบาลตําบลบานธิ)
กวาง ๗ เมตร สุง ๓.๕ เมตร

๓๕๐,๐๐๐

ทางเขาสวนราชการมี
ความสวยงามโดดเดนเปน
เอกลักษณ

กองชาง

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

มีอาคารสถานที่ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับ
ผูมาติดตอราชการ

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีอาคารสถานที่ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับ
ผูมาใชบริการ

กองชาง

มีสถานที่สําหรับเปนที่พักผู
ปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย อาคารสํานักงาน
เทศบาล
มีรถบรรทุกใชในกิจการ

กองชาง

จัดซือ้ ที่ดิน และกอสรางอาคาร
สํานักงานแหงใหม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค
๒๕๕๖

๔

ปรับปรุงสถานีวิทยุ
กระจายขาวเทศบาล

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสง
สงสัญญาณเคลื่อนความถี่
กระจายเสียงใหประชาชนไดรับ
ฟงอยางชัดเจน

พัฒนาระบบสงสัญญาณออกอากาศ
ระบบเครื่องสง ระบบสายอากาศ เสาเทาว
เอร และสายนําสัญญาณ
กอสรางปอมยาม ณ สํานักงานเทศบาล
ขนาด กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐
เมตร สูง ๒.๕ เมตร

๕

กอสรางปอมยามรักษา
ความปลอดภัย

เพื่อใชเปนที่พักสําหรับ เวร –
ยาม รักษาความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาล

๖

จัดซือ้ รถ

เพื่อใชในกิจการของเทศบาลใน

๑. รถบรรทุกเททาย ขนาด ๓ ตัน ๖

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)

กองชาง

๑๓๑

การซอมแซมปรับปรุง ถนน ลํา
เหมือ ง แมน้ํา ลําคลอง และ
บรรทุกวัสดุ อุปกรณตางๆ

ลอ ความจุไมนอยกวา ๓ ลูกบาศก
เมตร
๒. รถยนตกระบะ ๔ ประตู แบบ
ขับเคลื่อน ๔ ลอ

๓๕๐,๐๐๐

๗

จัดซือ้ รถขุดตีนตะขาบ

เพื่อใชในกิจการของเทศบาลใน
การซอมแซมปรับปรุง ถนน ลํา
เหมือ ง แมน้ํา ลําคลอง และ
บรรทุกวัสดุ อุปกรณตางๆ

รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา ๖๐
แรงมา

๓,๐๐๐,๐๐๐

๘

จัดทําชั้นวางทอ

เพื่อใหการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ
เปนระเบียบ เรียบรอย

จัด ทําชั้น วางท อภายในบริ เวณโรงเก็ บรถ
งานกิจการประปาฯ

๓๐,๐๐๐

๙

จัดทําชั้นเก็บอุปกรณ

เพื่อใหมีชั้นเก็บอุปกรณที่เปน
ระเบียบ

๒๐,๐๐๐

ที่

โครงการ

จัดทําชั้นเก็บอุปกรณภายในหองเก็บพัสดุ
งานกิจการประปา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

๒๕๕๖
๑๐ จัดทําชั้นลอยเอนก
ประสงค
๑๑ จัดหาครุภัณฑ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เพื่อใหมีชั้นเก็บอุปกรณที่ จัดทําชั้นลอยเอนกประสงคบริเวณโรงเก็บรถงานกิจการ
เปนระเบียบ
ประปา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ จัดซือ้ ครุภัณฑ
ใหบริการประชาชน ผูมา
๑) จัดซือ้ เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ติดตอราชการไดสะดวก
จํานวน ๘ เครื่อง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗ ๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
๑๗,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

ของเทศบาลในการ
ซอมแซมปรับปรุง ถนน
ลําเหมือง แมน้ํา ลําคลอง
และบรรทุกวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ
มีรถขุดตีนตะขาบใชใน
กิจการของเทศบาลในการ
ซอมแซมปรับปรุง ถนน
ลําเหมือง แมน้ํา ลําคลอง
และบรรทุกวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ

กองชาง

สามารถปอ งกันทรัพยสิน
ของเทศบาลไมใหสูญหาย
ได
วัสดุอุปกรณมีสถานที่ เก็บ
อยางปลอดภัย

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

วัสดุอุปกรณมีสถานที่ เก็บ
อยางปลอดภัย
สามารถใหบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ และเพิ่ม

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๑๓๒

รวดเร็ว

๒) จัดซือ้ โตะ – เกาอี้ ทํางาน ระดับ ๓-๔
๓) จัดซือ้ เครื่องถายเอกสาร จํานวน ๑ เครื่อง
๔) จัดซือ้ จอภาพ LCD ขนาด ๑๗ นิ้ว จํานวน ๑
เครื่อง
๕) คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน ๑ เครื่อง
๖) กลองถายภาพแบบดิจิตอล ๑ เครื่อง
๗) เครื่องพิมพชนิดหัวเข็ม จํานวน ๑ เครื่อง
๘) เครื่องสํารองไฟฟา UPS ขนาดไมนอยกวา ๕๐๐
VA จํานวน ๒ ชุด
๙) ตัวแปรสัญญาณ
๑๐) จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด ๑๒๐ ซีซี จํานวน ๑
คัน
๑๑) จัดซือ้ รถยนตบรรทุก ๔ ประตู จํานวน ๑ คัน
๑๒) ครุภัณฑงานประปา
๑๓) จัดซือ้ เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา (หอยโขง) ขนาด
๓ แรงมา จํานวน ๒ เครื่อ ง
๑๔) จัดซือ้ เครื่องสูบน้ําแบบจม (ซัมเมอรทซิเบิล) ขนาด
๑.๕ แรงมา ๑ เฟส ๑๖ ใบพัด จํานวน ๒ ชุด
๑๕) จัดซือ้ เครื่องสูบน้ําแบบจม (ซัมเมอรทซิเบิล) ขนาด
๓ แรงมา ๓ เฟส ๑๖ ใบพัด จํานวน ๑ ชุด
๑๖) จัดซือ้ ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําขนาด ๓ แรงมา ๒
ระบบ
๑๗) จัดซือ้ เครื่องชารตไฟแบตเตอรี่จํานวน ๑ ชุด
๑๘) เครื่องเชื่อมทอ PVC
๑๙) ตูเก็บเครื่องมือประจํารถกระเชาไฟฟา
๒๐) ชุดจายคลอรีน จํานวน ๕ ชุด
๒๑) บันไดสไลด

๖,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๙,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๖,๕๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๗,๕๐๐
๖,๐๐๐

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไดมากยิ่งขึ้น

๑๓๓

๑๓ จัดหาครุภัณฑ

๑๔ จัดหาครุภัณฑ

๑๕ จัดหาครุภัณฑ

๒๒) สวานไรสาย
๒๓) เครือ่ งปนไฟขนาดไมนอยกวา ๑๒๕ KVA
๒๔) เครือ่ งเชื่อมแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๒๗๐-๓๐๐ แอมป
(ใชน้ํามัน)
๒๕) เครื่องตัดหญาใชแบตเตอรี่แบบสะพาย จํานวน ๑
เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ จัดซือ้ ครุภัณฑ
ใหบริการประชาชน ผูมา
๑) โตะ เกาอี้ ระดับ ๑-๒ จํานวน ๒ ชุด
ติดตอราชการไดสะดวก
๑) ตูเก็บเอกสาร จํานวน ๓ ตู
รวดเร็ว และการ
๒) ชั้นวางรองเทา จํานวน ๖ ชุด
ใหบริการสาธารณะ
๓) ชั้นเหล็กวาง ทีวี และวีซีดี จํานวน ๓ ชุด
ประโยชน
๔) โตะ - เกาอี้ คอมพิวเตอร จํานวน ๒ ชุด
๕) โตะอาหาร เกาอี้ยาว จํานวน ๑๐ ชุด
๖) เครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ เครื่อ ง
๗) กลองวงจรปด
๘) เครื่องเลนสนาม
๙)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ จัดซือ้ ครุภัณฑ
ใหบริการประชาชน ผูมา
๑) รถยนตบรรทุก ๔ ประตู จํานวน ๑ คัน
ติดตอราชการไดสะดวก
๒) ชั้นวางเอกสารไม จํานวน ๒ ชุด
รวดเร็ว
๓) ตูเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จํานวน ๑ ตู
๔) เกาอี้สํานักงาน ๓ ตัว
๕) พัดลมติดผนัง ๒ เครื่อ ง
๖) คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน ๒ ชุด
๗) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน ๑ เครื่อ ง
๘) เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๓ เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ จัดซือ้ ครุภุณฑ ดังนี้

๖๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๘,๐๐๐

๖,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๓,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

๗๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๖,๗๐๐
๕,๑๐๐
๓,๓๐๐
๖๐,๐๐๐
๙,๔๐๐
๘,๘๕๐

สามารถใหบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไดมากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

สามารถใหบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไดมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

สามารถใหบริการ

สํานักปลัด

๑๓๔

ใหบริการประชาชน ผูมา
ติดตอราชการไดสะดวก
รวดเร็ว และการ
ใหบริการสาธารณะ
ประโยชน

๑) จัดซือ้ กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๒
ตัว
๑. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๑) จัดซือ้ เครื่องสงสัญญาณวิทยุ ขนาด ๑๐๐๐ วัตต
พรอมสายนําสัญญาณ และสายอากาศ จํานวน ๑
ชุด (สถานีวิทยุ)
๒๖) จัดซือ้ เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ ๕ เครื่อง
๒๗) เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟาในรถยนต ๑ เครื่อง
๒๘) กลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด
๒. ครุภัณฑสํานักงาน
๑) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน ๑ เครื่อง
๒) พัดลม ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จํานวน ๑๐ ตัว
๓) โตะ เกาอี้ ประธานสภา จํานวน ๑ ชุด
๔) เคารเตอรประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ชุด
๕) ชั้นเก็บของหองประธานสภา จํานวน ๒ ตัว
๓. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
๑) จัดซือ้ รถบรรทุกขับเคลื่อน ๒ ลอ ขนาด ๒,๕๐๐ ซี
ซี ๑ คัน
๒) รถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี จํานวน ๑
คัน
๔. ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
๑) จัดซือ้ สายสงดับ เพลิง สีแดง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว
๒๐ เมตร พรอมขอตอสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง
จํานวน ๔ เสน
๒) เครื่องพนยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก (ใชพน

๓๕,๐๐๐

๒๒๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๑๓,๗๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไดมากยิ่งขึ้น

งานเกษตร
งานปองกัน
งาน
ประชาสัมพั
นธ

๑๓๕

น้ําดับไฟ) จํานวน ๑๐ เครื่อง
๓) รองเทาดับเพลิง จํานวน ๑๒ คู
๔) ชุดเสื้อพรอมกางเกงดับเพลิง
๕) ไฟฉายสปอรตไลท จํานวน ๒ อัน
๖) ไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน ๓ อัน
๗) กระเปาอุปกรณชุดชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑
ชุด
๕. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
๑) เครื่องพิมพชนิดหมึกฉีด จํานวน ๔ เครื่อง
๒) เครื่องคอมพิเตอรตั้งโตะ จํานวน ๓ เครื่อง
๓) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน ๑ เครื่อง
๔) เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๓ เครื่อง
๖. ครุภัณฑอื่นๆ
๑) บันไดอลูมิเนียม จํานวน ๑ อัน
๒) โตะพับ จํานวน ๓๐ ตัว
๘. ครุภัณฑงานบานงานครัว
๑) คลูเลอรน้ํารอน จํานวน ๑ เครื่อ ง
๙. ครุภัณฑโรงงาน
๑) ครื่อ งเลื่อยยนต จํานวน ๑ เครื่อง

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๙,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๘,๕๐๐๐
๑๓,๐๐๐

๑๖ จัดหาครุภัณฑ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ ครุภัณฑสํานักงาน
ใหบริการประชาชน ผูมา
๑๐) จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนติดผนัง
ติดตอราชการไดสะดวก
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
รวดเร็ว และการ
ใหบริการสาธารณะ
ประโยชน

๓๗,๐๐๐

สามารถใหบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไดมากยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข

๑๓๖

แนวทางที่ ๔ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถิ่น
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุป ระสงค
๒๕๕๖

๑ จัดทําแผนที่ภาษีโดยระบบ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไป
มือ
ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง
แมนยํา

๒ จัดทําปายประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี

เพื่อประชาสัมพันธใหกับ
ประชาชนไดรับทราบถึงการ
ชําระภาษี ตามระยะเวลาที่
กําหนด

๓ สมนาคุณผูชําระภาษี และ
ใบอนุญาตประกอบการ
ภายในกําหนดเวลา

เพื่อกระตุนใหประชาชนชําระ
ภาษีและใบอนุญาต
ประกอบการภายในกําหนด

๒๕๕๗

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘

๒๕๕๖
(บาท)

๓๐,๐๐๐

จัดทําปายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
จํานวน ๖ ปาย

๕๐,๐๐๐
จัดซือ้ ของสมนาคุณและจับฉลากรางวัล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐

จัดทําระบบแผนที่ภาษีระบบมือ

๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๕๐,๐๐๐

สามารถจัดเก็บภาษี
ไดจํานวนมากขึ้น
สะดวก รวดเร็ว
แมนยํา ครอบคลุม
ทั้งตําบล
๓๐,๐๐๐ สามารถจัดเก็บภาษี
ไดมากขึ้น
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
ชําระภาษี
๕๐,๐๐๐ สามารถจัดเก็บภาษี
ไดจํานวนมากขึ้น

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

๑๓๗

ระยะเวลา
๔ ปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน เพื่อปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน
ประจําปงบประมาณ
ของเทศบาล ใหเปนปจจุบนั
๒๕๕๕

ทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล

๕๐,๐๐๐

ทะเบียนทรัพยสิน
ของเทศบาลไดรับ
ไดรับการปรับปรุงให
เปนปจจุบัน

กองคลัง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินมากขึ้น

สํานักปลัด

แนวทางที่ ๕ แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๑

โครงการจัดชุดปฏิบัติการ
ปองกันและเฝาระวังการ
โจรกรรมทรัพยสินและตั้ง
จุดตรวจจุดสกัด

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดชุดปฎิบัติ
การ อปพร. รวมกับสภ.บานธิ ฝาย
ปกครอง กํานัน ผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล ในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของประ
ชาชนและตั้งจุดตรวจจุดสกัด

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดชุด
ลาดตระเวนภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ
๒๕๕๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๓๘

๒

๓

ที่

โครงการอบรม/ฝก
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

จัดฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเพื่อจะไดเปน
กําลังเสริมตํารวจและฝายปกครองใน
การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกูภัย

เพื่อจัดสงทีมกูภัยของเทศบาลตําบล
บานธิเขารับการฝกอบรมตามโครงการ ทีมกูภัยของเทศบาลตําบลบานธิ
หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัยของชุด
เขารับการฝกอบรม
ปฏิบัติการปองกันกันและบรรเทา
สาธารณะภัย และ อปพร. เทศบาล
ตําบลบานธิ

โครงการ

วัตถุประสงค

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

อาสาสมัค รปอ งกันภัย
ฝายพลเรือนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เปนกําลัง
เสริมตํารวจและฝาย
ปกครองในการดูแล
รักษาความสงบ
เรียบรอยและความ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ทีมกูภัยของเทศบาล
ตําบลบานธิไดเขารับ
การฝกอบรม

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทีมกูภยั ของเทศบาล
ตําบลบานธิ และ
อปพร. เขารับการ
ฝกอบรมแผนเผชิญ
เหตุอยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

ฝกอบรม/ทบทวน อปพร.
จํานวน ๖๐ คน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๔

๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗

๒๕๕๘

โครงการฝกอบรมซักซอม เพื่อฝกอบรมและทบทวนแผนเผชิญ
ทีมกูภัยของเทศบาลตําบลบานธิ
แผนเผชิญเหตุ
เหตุของชุดปฏิบัติการปองกันกันและ
และ
บรรเทาสาธารณะภัย และ อปพร.
อปพร. เขารับการฝกอบรม
เทศบาลตําบลบานธิ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๗
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๑๓๙

๕

ปรับปรุงศูนยปองกันและ เพื่อปรับปรุงอาคารศูนยปองกันและ
ปรับปรุงอาคารศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสวน บรรเทาสาธารณภัยสวนแยกใหมีความ บรรเทาสาธารณภัยสวนแยก
แยกบานธิ
มั่นคงแข็งแรง และดูเปนระเบียบ
เรียบรอย

๕๐,๐๐๐

๖

สงเสริมการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ
หมูบาน

เพื่อจัดชุดในการเฝาระวังปญหา
ยาเสพติดและปญหาอาชญากรรม
ภายในหมูบาน

คณะกรรมหมูบาน ๒๐ หมูบาน
ในตําบลบานธิ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๗

โครงการจัดระเบียบ
สังคม

เพื่อแกไขปญหาการมั่วสุมของนักเรียน
นักศึกษา วัยรุนภายในเขตตําบล

จัดชุด อปพร.รวมกับ ศตส. อ.
บานธิ สภ.อ.บานธิ ออกตรวจ
สถานประ กอบการตาง ๆ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘

สงเสริมการดําเนินงาน
ของสถานีตํารวจภูธร
บานธิ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานีตํารวจภูธรบานธิ ในการ
รักษาความสงบเรียบรอย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ตามโครงการ ดังนี้
๑) อบรมอาสาจราจร
๒) สถานีตํารวจจําลอง
๓) อบรมขับขี่ปลอดภัย
๔) อบรมเหยี่ยวขาวเยาวชน

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

ศูนยฯ มีความสวยงาม
เอื้อตอการใหบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

ชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถลดปญหา
ยาเสพติดและปญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ได
สามารถลดปญหา
ยาเสพติดและปญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ได

สํานักปลัด

สามารถลดปญหา
ยาเสพติดและปญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ได

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

๑๔๐

๙

ติดตั้งระบบกลองวงจรปด เพื่อปองกัน และแกไขปญหา
อาชญากรรม การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของ
ประชาชน และองคกร การเฝาระวัง
จุดรวมจุดแยกที่เปนจุดเสี่ยงภัย

ติดตั้งระบบทีวีวงจรปด
- บริเวณสํานัก งาน
เทศบาล
- บริเวณทางรวมทางแยก
และจุดเสี่ยงภัยในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ

๑๐๐,๐๐๐

สามารถปองกันปญหา
อาชญากรรมและลด
อุบัติเหตุทางจราจร
เปนเครื่องมือในการ
ติดตามผูกระทํา
ความผิด

สํานักปลัด

