แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

..

เทศบาลตาบลแม่กา

2

อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

3

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่ มเติ มแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๑)
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล แ ม่ ก า อ า เ ภ อ เ มื อ ง พ ะ เ ย า จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า
มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิน่ ในเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดขี น้ึ
และได้มกี ารจัดทาและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม
2560
เ นื่ อ ง จ า ก เ ท ศ บ า ล ต า บ ล แ ม่ ก า
มี ค วามจ าเป็ นในการเพิ่ ม เติ ม โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของ เทศบาลต าบลแม่ ก า
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บ ั น ต า ม ภ า ร กิ จ แ ล ะ อ า น า จ ห น้ า ที่
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
สอดคล้ อ งกับ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในการจัด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม จ่ายขาดเงินสะสม และหน่วยงานอื่นทีบ่ รู ณาการร่วมกับเทศบาลตาบลแม่กา
ในการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้อ งค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี
เ พื่ อ เ ป็ น แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข
เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ นและตามความเหมาะสม โดยให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ได้
โดยให้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
(1)
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี เพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
แปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็ นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พิจารณา
(๒)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ทเ่ี พิม่ เติมหรือเปลี่ย
นแปลงเพื่อเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ อนุมตั ิ
(๓)
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ พิจารณาอนุ มตั ริ า่ งแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ทเ่ี พิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงและประกาศใช้แผน
พัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ทเ่ี พิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง
ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน เทศบาลตาบลแม่กา
จึงได้เพิม่ เติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง
(ฉบับที่ 1)
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาท้องถิ่ น
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ความมันคงและรั
่
กษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิ จ
๑. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงและสนับสนุ นด้านเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วและการลงทุน
๒. พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
พัฒนา สนับสนุ น และบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
กิจกรรมแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
๓. พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ ศักยภาพการประกอบอาชีพ
รวมทัง้ ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับตาบล
(๒) ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. อนุรกั ษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
๓. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้
องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มคี วามเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
๕. ส่งเสริมและแก้ไขปั ญหาทางสังคม
๖. ส่งเสริมและแก้ไขปั ญหาด้านการสาธารณสุข
๗.
ส่งเสริมและสนับสนุ นระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้างหลักป
ระกันความมันคง
่
๘. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มที กั ษะด้านภาษาต่างประเทศ
และการประกอบอาชีพและการเปลีย่ นแปลงด้านสังคม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
๑. อนุรกั ษ์และบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อการดารงชีวติ
๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกีย่ วกับการกาจัดขยะ
น้าเสีย หมอกควัน
(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมันคงและรั
่
กษาความสงบเรียบร้อย
๑. ปกป้ องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
๓ พัฒนาศักยาภาพด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๔. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปั ญหาภัยธรรมชาติ
๕. เสริมสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน
(๕) ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๑. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๒ ส่งเสริมสนับสนุ นการสร้างเวทีเรียนรูภ้ าคประชาสังคม
๓. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
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บัญชีเพิ่มเติมโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1

แบบ ผ.๐๑

7

แบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4) เพิ่ มเติ ม เปลี่ยนแปลง
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นดาเนิ นการเอง
เทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดพะเยา ที่ ๑ ส่งเสริ มการเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน แนวทางที่ ๗
พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาเศรษฐกิ จ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิ จ การท่องเที่ยวและการลงทุน
แผนงานเคหะละชุมชน
ที่

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

๑

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ
หล็ก (คสล.)
ซอย 2,4,9,12,14,16,17
หมู่ท่ี ๑
โครงการปรับปรุงสร้างอาคา
รป่ าสุสานบ้านหม้อแกงทอง
หมู่ท่ี 1

เพื่อการสัญจรสะด
วกรวดเร็ว

2

3

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.0 ม.ยาว 770
ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม.
พืน้ ที่ 3,080 ตร.ม.
เพื่ออานวยความส ขยายศาลาเทลานคอนกรีตเพิม่ เติ
ะดวกประชาชนทัว่ ม
ไป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ เพื่อการสัญจรสะด
หล็ก (คสล.)
วกรวดเร็ว
ตรงข้ามร้าน Soseed
ซอยสุขเจริญ,ซอยข้างหอพั
กเอือ้ กานต์,ซอยข้างบ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม 400
ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม. พืน้ ที่
1,600 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
2,100,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
600,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
1,150,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

หน่ วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้
ที่รบั ผิดชอ
รับ
บ
การคมนาคมสัญจร กองช่าง
ทีส่ ะดวกรวดเร็ว

อาคารป่ าสุสานกว้า
งสามารถรองรับปริ
มาณประชาชนเพิม่
มากขึน้
การคมนาคมสัญจร
ทีส่ ะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

8

นางอังคณา เมฆะนุรกั ษ์
หมู่ท่ี 2

9

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

4

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิ ด
และวางท่อพร้อมบ่อพัก
ซอย 3 หมูท่ ่ี 2

5

6

7

8

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปั ญหาน้า - ก่อสร้างรางระบายน้ายาว 60
ท่วมขัง
ม. ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. ยาว 45 ม.
พร้อมฝาปิ ดเหล็ก 60 ฝา
พร้อมวางท่อ 117 ท่อน
พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ
เทคอนกรีตทับหลังท่อ 117
ตร.ม.
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรสะด ลงหินคลุกพร้อมบดอัดปรับแต่งต
โดยลงหินคลุก จานวน 2
วกรวดเร็ว
ลอดสายกว้าง 4.0 เมตร ยาว
สาย ชุมชนอ่างแม่ตา๋ หมู่ท่ี
2,500 ม.
2
โครงการปรับปรุงสร้างอาคา เพื่ออานวยความส ต่อเติมศาลาเดิมและก่อสร้างใหม่เ
รป่ าสุสานประจาหมูบ่ า้ น
ะดวกประชาชนทัว่ พิม่ เติม
หมู่ท่ี 3
ไป
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้ว
ยแอสฟั สท์ตกิ คอนกรีต
(Overlay)
สายสุสานแม่กาหลวง หมู่ท่ี
3
โครงการซ่อมแซมคอสะพา
นทุ่งแจ๊ป หมู่ท่ี 3

เพื่อการสัญจรสะด
วกรวดเร็ว

เพื่อการสัญจรสะด
วกรวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟั สท์ตกิ
คอนกรีต (Overlay)
สายสุสานแม่กาหลวง หมู่ท่ี 3
กว้าง 5.0 ม. ยาว 860 ม.
หนาเฉลีย่ 0.05 ม.
ซ่อมแซมคอสะพาน กว่าง 7 ม.
ลึก 2.50 ม.
พร้อมรือ้ และเทคอนกรีตถนน
คสล.ใหม่ กว้าง 4 ม. ยาว 5.0 ม.

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
850,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

หน่ วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้
ที่รบั ผิดชอ
รับ
บ
การระบายน้าทีส่ ะ
กองช่าง
ดวกรวดเร็ว

2,250,000

-

-

-

การคมนาคมสัญจร
ทีส่ ะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

500,000

-

-

-

กองช่าง

1,250,000

-

-

-

อาคารป่ าสุสานกว้า
งสามารถรองรับปริ
มาณประชาชนเพิม่
มากขึน้
การคมนาคมสัญจร
ทีส่ ะดวกรวดเร็ว

200,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
การคมนาคมสัญจร
ของความสาเร็จขอ ทีส่ ะดวกรวดเร็ว
งการดาเนินงานตา
มแผน

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

กองช่าง

10

ที่
9

10

11

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรสะด
โดยลงหินคลุก สายทุ่งดง วกรวดเร็ว
หมู่ท่ี 4 เชื่อม หมูท่ ่ี 13
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้ว
ยแอสฟั สท์ตกิ คอนกรีต
(Overlay
ถนนสายชุมชนบ้านหัวดง
หมู่ท่ี 4
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
พร้อมวางท่อระบายน้า หมูท่ ่ี
4

12

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิ ด
หมู่ท่ี 5

13

โครงการรือ้ หอถังสูงประปา
และถังเก็บน้าใส หมูท่ ่ี 5

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)
ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
กว้าง 3 ม. ยาว 1,670 ม. พืน้ ที่
5,010 ตร.ม.

เพื่อการสัญจรสะด
วกรวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟั สท์ตกิ
คอนกรีต (Overlay) หมู่ท่ี 3
กว้าง 4.0 ม. ยาว 196 ม.
หนาเฉลีย่ 0.05 ม. พืน้ ที่ 784
ตร.ม.
เพื่อแก้ไขปั ญหาน้า - ก่อสร้างรางระบายน้า
ท่วมขัง
พร้อมวางท่อ คสล.
0.40
ม.ยาว 500 เมตร
บริเวณหน้าบ้านหมวดสุพจน์ –
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโ
ทกหวาก
เพื่อแก้ไขปั ญหาน้า - ก่อสร้างรางระบายน้ากว้างเฉลีย่
ท่วมขัง
0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 0.50 ม.ยาว
200 ม. พร้อมฝาปิ ด
หอถังสูงประปา
และถังเก็บน้าใส
ชารุด

รือ้ หอถังสูงประปา
และถังเก็บน้าใส หมูท่ ่ี 5

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1,100,000
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่ วยงานที่ร ั
บผิดชอบ

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

ตัวชี้วดั

640,000

-

-

-

1,500,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

การระบายน้าที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

670,000

-

-

-

กองช่าง

60,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
การระบายน้าที่
ของความสาเร็จขอ สะดวกรวดเร็ว
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ประชาชนสัญจ
ของความสาเร็จขอ รไปมาปลอดภั
งการดาเนินงานตา
ย
มแผน

กองช่าง

11

14

15

ที่
16

17

โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ลงลูกรังและหินคลุกบดอัดส
ายทุ่งยาว ชุมชนบ้านใหม่บ่อขยะ หมูท่ ่ี 6
โครงการขยายเขตประปาส่ว
นภูมภิ าคหมูท่ ่ี 6
บ้านแม่กาไร่

โครงการ/กิ จกรรม

เพื่อการสัญจรสะด
วกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
3,000.00 เมตร รวมพืน้ ที่
12,000.00 ตร.ม.ผิวลูกรัง 2
กิโลเมตร หินคลุก 1 กิโลเมตร
เพื่อประชาชนมีน้าใ ขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าค
ช้อุปโภคและบริโภ จุดที่ 1 ชุมชนบ้านแม่กาไร่
ค
จุดที่ 2 ชุมชนบ้านใหม่
(ตามแบบการประปาส่วนภูมภิ าค)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

โครงการแก้ไขปั ญหาน้าท่ว เพื่อแก้ไขปั ญหาน้าท่ จุดที่ 1 ชุมชนบ้านใหม่
มขังในหมู่บา้ น บ้านแม่กาไร่ วมขังในหมูบ่ า้ น
จุดที่ 2
หมู่ท่ี 6
บ้านแม่กาไร่ หมู่ท่ี 6 บ้านแม่กาไร่บริเวณหน้าบ้านนาย
กมล เกตุมกั
โครงการก่อสร้างสะพานและ เพื่อการสัญจรสะดวก หมู่ท่ี 7 บ้านบัว
ถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ท่ี รวดเร็ว
7

18

โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อแก้ไขปั ญหาน้าท่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
น้า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิ ด ซอย วมขังในหมูบ่ า้ น
115.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 ม.
6 หมู่ท่ี 8

19

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้ว เพื่อการสัญจรสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00
ยแอสฟั สท์ตกิ คอนกรีต(Ove รวดเร็ว
เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ ที่
rlay) ซอย 3 หมู่ท่ี 16
1,720.00 ตารางเมตร

3,200,000

-

-

1,900,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
400,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
1,500,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
400,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
505,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใ
ช้อุปโภคและบ
ริโภคอย่างทัวถึ
่
ง

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่ วยงานที่ร ั
บผิดชอบ

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

การระบายน้าที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

12

20

โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะดวก กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 150
รีตเสริมเหล็ก (คสล.)
รวดเร็ว
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
ในหมู่บา้ น ซอย 7 เชื่อม
และวางท่อพร้อมบ่อพัก
ซอย 8 หมู่ท่ี 16

450,000

-

-

-

งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอ
ของความสาเร็จขอ ดภัยในชีวติ แล
งการดาเนินงานตา ะทรัพย์สนิ
มแผน

กองช่าง

13

ที่
21

22

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

โครงการแก้ไขปั ญหาน้าท่ว เพื่อแก้ไขปั ญหาน้าท่ จุดที่ 1
มขังในหมู่บา้ น บ้านแม่กาไร่ วมขังในหมูบ่ า้ น
บริเวณหน้าหอนภเกตุเชื่อมต่อสร
หมู่ท่ี 16
บ้านแม่กาไร่ หมู่ท่ี 6 ะเก็บน้าของหมู่บา้ นรางระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. ยาว 45.00
ม.พร้อมฝาปิ ดเหล็ก 45.00
ฝาวางท่อ 131 ท่อน บ่อพัก 13
บ่อและเทคอนกรีตทับหลังท่อ
131.00 ตร.ม.จุดที่
2)งานวางท่อพร้อมบ่อพักศาลเจ้า
พ่อถึงปากทางซอย 4วางท่อ 190
ท่อน บ่อพัก 10
บ่อและเทคอนกรีตทับหลังท่อ
190.00 ตร.ม.
จุดที่ 3)
บริเวณหลังหอวิวสวยความยาวปร
ะมาณ 250
เมตรก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิ ด ขนาดกว้างเฉลีย่
0.40 ม.ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. ยาว
208.00 ม พร้อมฝาปิ ด ค.ส.ล.
จานวน 520.00 ฝา
โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00
รีตเสริมเหล็ก
รวดเร็ว
เมตร หรือมีพน้ื ทีร่ วม 2,000.00
(ค.ส.ล.)และวางท่อพร้อมบ่อ
ตร.มและเทลานคอนกรีตบนทีส่ าธ
พัก
ารณะประโยชน์ป้องกันการบุกรุกง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1,300,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

2,400,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอ
ของความสาเร็จขอ ดภัยในชีวติ แล
งการดาเนินงานตา ะทรัพย์สนิ
มแผน

กองช่าง

14

ซอยข้างอาคารลิม้ ประเสริฐ
บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ท่ี
16

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

23

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุ
กบดอัดแน่นซอย5เชื่อมซอย
6 บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ท่ี
16
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้ว
ยแอสฟั สท์ตกิ คอนกรีต(Ove
rlay) บริเวณหอพัก
K.M.หอพัก D.C
บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ท่ี
16
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
โดยลงหินคลุกบดอัด
สายทุ่งหญ้าไทร
บ้านแม่กาโทกหวาก หมูท่ ่ี
17

24

25

านวางท่อพร้อมบ่อพักตลอดแนวถ
นนและทีส่ าธารณะ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

เพื่อการสัญจรสะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นก
รวดเร็ว
ว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร
หรือมีพน้ื ทีร่ วม 720 ตร.ม
เพื่อการสัญจรสะดวก ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟั สท์ตกิ
รวดเร็ว
คอนกรีต(Overlay) กว้าง 4.00
เมตร ยาว 430 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.05 ม.หรือมีพน้ื ทีร่ วม
720 ตร.ม
เพื่อการสัญจรสะดวก ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
รวดเร็ว
บดอัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว
435 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
300,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
305,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

400,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอ
ของความสาเร็จขอ ดภัยในชีวติ แล
งการดาเนินงานตา ะทรัพย์สนิ
มแผน

กองช่าง

15

26

27

28

โครงการก่อสร้างสะพานข้า
มห้วยเกีย๋ ง
บ้านแม่กาโทกหวาก
ตาบลแม่กา
โครงการก่อสร้างฝายทุ่งหญ้
าไทร บ้านแม่กาโทกหวาก
ตาบลแม่กา

เพื่อการสัญจรสะดวก หมู่ท่ี 17 บ้านแม่กาโทกหวาก
รวดเร็ว

1,500,000

-

เพื่อกักเก็บน้าใช้ในก หมู่ท่ี 17 บ้านแม่กาโทกหวาก
ารเกษตร

130,000

-

โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 000 เมตร
รีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)
รวดเร็ว
หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
ในหมู่บา้ น บ้านแม่ต๋าน้อย
หมู่ท่ี 18

530,000

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

16

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)

๒๕๖
๔
(บาท)

29

โครงการก่อสร้างราวกันตก เพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุ
ในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งอันตรายจา
กอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่ ต.แม่กา

ในหมู่บา้ นหมู่ท่ี 2,10,12,13
(โครงการรวมงบประมาณทัง้ หมด)

100,000

-

30

โครงการซ่อมสร้างถนนแอส เพื่อการสัญจรสะดวก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
ฟั สท์ตกิ คอนกรีตสาย สปก. รวดเร็ว
3,000 เมตรหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร
หมู่ท่ี 1

17,114,000

-

-

-

31

โครงการปรับปรุงประปาภูเข เพื่อประชาชนมีน้าใช้ ติดตัง้ ถังตกตะกอนและกรองอัตโน
าหมู่บา้ น หมู่ท่ี 1,10,14
อุปโภคและบริโภค
มัตดิ ว้ ยระบบแรงโน้มถ่วง

5,309,000

-

-

-

32

โครงการซ่อมสร้างถนนแอส เพื่อการสัญจรสะดวก กว้าง 6.0 ยาว 3,500
ฟั สท์ตกิ คอนกรีตสายชลประ รวดเร็ว
ม.หนาเฉลีย่ 0.05
ทาน - อ่างเก็บน้าหมู่ท่ี 2
ม.พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 21,000 ตร.ม.

10,778,000

-

-

-

33

โครงการขยายเขตประปาส่ว เพื่อประชาชนมีน้าใช้ ขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าคสาขา
นภูมภิ าค หมูท่ ่ี 15
อุปโภคและบริโภค
พะเยา เพื่อวางท่อ P.V.C 150
มม. ชัน้ คุณภาพ 8.5 (ปากระฆัง)
ยาวรวม 3,200 ม. และท่อ P.B
ขนาด
50 มม. SDR 13.5 ยาว
100 ม. พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์

3,704,400

-

-

-

ตัวชี้วดั
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใ
ช้อุปโภคและบ
ริโภค

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใ
ช้อุปโภคและบ
ริโภค

กองช่าง
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35

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอย 4 หมู่ท่ี 16 เชื่อม ซอย
17 หมู่ท่ี 1

เพื่อการสัญจรสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง
รวดเร็ว
กว้าง 6.0 ยาว 350 ม.

500,000

-

-

-

36

โครงการปรับปรุงฝายเก็บ
น้าห้วยนาปอย หมู่ท่ี 1

เพื่อกักเก็บน้าใช้ในก ปรับปรุงฝายเก็บน้าห้วยนาปอย
ารเกษตร

500,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผ

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใ
ช้ในการเกษตร

กองช่าง

18

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

37

โครงการก่อสร้างถนนลาดย
าง หมู่ท่ี 2 เชื่อม หมู่ท่ี 1

38

ติดตัง้ ปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้ร ั ติดตัง้ ปรับปรุงเสียงตามสาย
หมู่ท่ี 1-18
บข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง หมูท่ ่ี 1-18

39

โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะดวก
รีตเสริมเหล็ก
รวดเร็ว
(ค.ส.ล.)ในหมู่บา้ น หมูท่ ่ี 2
บ้านห้วยเคียน ตาบลแม่กา

เพื่อการสัญจรสะดวก กว้าง 6.0 ยาว 1,000
รวดเร็ว
ม.หนาเฉลีย่ 0.05 ม.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม
400 ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม.
พืน้ ที่ 1,600 ตร.ม.
สายที่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ค.ส.ล.) ซอยตรงข้ามร้าน So
Seed ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
54 เมตร
หรือมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 270
ตารางเมตร จุดเริม่ ต้นโครงการ
เชื่อมต่อถนนลาดยางสายทางเข้
าอ่างเก็บน้าแม่ต๋า
จุดสิน้ สุดโครงการ
เชื่อมต่อถนนลาดยางหน้าบ้านน
ายบุญมี

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
500,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
500,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
1,150,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนได้รบั
ทราบข่าวสารขิ
งทางราชการ

กองช่าง

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

19

สายที่ 2 ช่วงที่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยสุขเจริญ ขนาดกว้าง

20

ที่

40

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

4 เมตร ยาว 190 เมตร
หรือมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 760
ตารางเมตร ช่วงที่ 2
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณคอสะพาน ซอย 6 เชื่อม
ซอย 7 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
10 เมตร หรือมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 60
ตารางเมตร จุดเริม่ ต้นโครงการ
เชื่อมต่อถนนลาดยาง จุดสิน้ สุด
โครงการ บริเวณสวนนายหริณ
อิสสระบุตร
สายที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
(ค.ส.ล.)
ซอยทางเข้าหอพักแสงอรุณ
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 78
เมตร หรือมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า
234ตารางเมตร จุดเริม่ ต้นโครงการ
บริเวณบ้านเลขที่ 142/2
จุดสิน้ สุดโครงการ
บริเวณหน้าหอพักแสงอรุณ
รายละเอียดตามแบบแปลนและประ
มาณการของเทศบาลตาบลแม่กา
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน เพื่อแก้ไขปั ญหาน้า 1. งานก่อสร้างพนังกันดิน (ค.ส.ล.)
และวางท่อแก้ไขปั ญหาน้าท่ ท่วมขัง
ขนาดกว้างเฉลีย่ 0.20 เมตร สูง
2.60 เมตร ความยาว 27 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

386,000

-

-

-

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้
ที่รบั ผิดชอ
รับ
บ

ร้อยละ ๘๐
การระบายน้าได้ดี
ของความสาเร็จขอ

กองช่าง

21

วมระบายน้า หมู่ท่ี 2
บ้านห้วยเคียน ตาบลแม่กา

2. วางท่อ (ค.ส.ล.) ขนาด Ø
1.00 เมตร 2 แถว จานวน 44
ท่อนจุดก่อสร้างบริเวณปาก
ทางเข้าบ้านนางบัวลม มูลน้อย หมู่ท่ี
2

งการดาเนินงานตา
มแผน

22

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

41

โครงการก่อสร้างถนนคอนก
รีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ในหมู่บา้ น หมู่ท่ี 8 เชื่อม
หมู่ท่ี 9

42

โครงการก่อสร้างถนนคอนก
รีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ในหมู่บา้ น หมู่ท่ี 13

บ้านห้วยเคียนรายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาล
ตาบลแม่กา
เพื่อการสัญจรสะด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
วกรวดเร็ว
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม
210 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือมีพน้ื ทีผ่ วิ ไม่น้อยกว่า 840
ตารางเมตรสถานทีก่ ่อสร้าง
ถนนบ้านแม่ต๋าบุญโยง หมู่ท่ี 9
ตาบลแม่การายละเอียดตามแบบแป
ลนและประมาณการของเทศบาลตา
บลแม่กา
เพื่อการสัญจรสะด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
วกรวดเร็ว
(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

43

โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก
(ค.ส.ล.) และซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 13 บ้านหนองแก้ว

เพื่อแก้ไขปั ญหา
น้าท่วมขังและการ
เดินทางสัญจรสะด
วกรวดเร็ว

วางท่อ (ค.ส.ล.) เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 12 ท่อน
พร้อมบ่อพัก(ค.ส.ล.) จานวน 2 บ่อ
และซ่อมแซมถนนคอนกรีต
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้
ที่รบั ผิดชอ
รับ
บ

500,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอดภัย
ของความสาเร็จขอ ในชีวติ และทรัพย์สิ
งการดาเนินงานตา น
มแผน

กองช่าง

500,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอดภัย
ของความสาเร็จขอ ในชีวติ และทรัพย์สิ
งการดาเนินงานตา น
มแผน

กองช่าง

100,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

การระบายน้าทีส่ ะ กองช่าง
ดวกรวดเร็วและปร
ะชาชนปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ

23

สถานทีก่ ่อสร้าง ซอย 10 หมู่ 13
บ้านหนองแก้ว
ตาบลแม่การายละเอียดตามแบบแป
ลนและประมาณการของเทศบาลตา
บลแม่กา
ที่

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

44

โครงการก่อสร้างถนนลาดย เพื่อการสัญจรสะด
างแอสฟั สท์ตกิ คอนกรีต
วกรวดเร็ว
ทางเข้าบ้านแม่ต๋าน้อย หมู่ท่ี
14 บ้านแม่กานาไร่เดียว

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั สท์ตกิ คอ
นกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง
5.00 เมตรความยาว 650 เมตร
หรือมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 3,250
ตารางเมตร สถานที่ ก่อสร้าง

45

โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก เพื่อการสัญจรสะด
ซอย 4 หมู่ท่ี 16
วกรวดเร็ว

46

โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะด
รีตเสริมเหล็ก (คสล.)
วกรวดเร็ว
ในหมู่บา้ น หมู่ท่ี 12
ตาบลแม่กา

งานวางท่อ (ค.ส.ล.) ขนาด Ø
0.40 เมตร จานวน 177
ท่อนพร้อมงานบ่อพักจานวน 18
บ่อ จุดเริม่ ต้นโครงการ
บริเวณศาลเจ้าพ่อประจาหมู่บา้ น
จุดสิน้ สุดโครงการ
บริเวณปากทางเข้า ซอย
4รายละเอียดตามแบบแปลนและปร
ะมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
หน่ วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้
ตัวชี้วดั
ที่รบั ผิดชอ
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
รับ
บ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1,739,000
ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอดภัย กองช่าง
ของความสาเร็จขอ ในชีวติ และทรัพย์สิ
งการดาเนินงานตา
น
มแผน
499,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
น้าไม่ท่วมขัง
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

กองช่าง

600,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอดภัย
ของความสาเร็จขอ ในชีวติ และทรัพย์สิ
งการดาเนินงานตา น
มแผน

กองช่าง

24

47

โครงการก่อสร้างถนนลาดย
าง หมู่ท่ี 14 ,18
ตาบลแม่กา

48

โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะด
รีตเสริมเหล็ก (คสล.)
วกรวดเร็ว
ในหมู่ท่ี 5 เชื่อม หมู่ท9่ี
ตาบลแม่กา

ที่
49

โครงการ/กิ จกรรม

เพื่อการสัญจรสะด
วกรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางเข้าหมู่
ที่ 18กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน เพื่อแก้ไขปั ญหาน้าท่ 1. งานก่อสร้างพนังกันดิน
และวางท่อระบายน้า หมู่ท่ี วมขัง
(ค.ส.ล.) ขนาดกว้างเฉลีย่ 0.20
2 บ้านห้วยเคียน
เมตร สูง 2.60 เมตร ความยาว
27 เมตร
2. วางท่อ (ค.ส.ล.) ขนาด Ø
1.00 เมตร 2 แถว จานวน 44
ท่อนจุดก่อสร้างบริเวณปาก
ทางเข้าบ้านนางบัวลม มูลน้อย
หมู่ท่ี 2
บ้านห้วยเคียนรายละเอียดตามแบ
บแปลนและประมาณการของเทศ
บาลตาบลแม่กา

1,800,000

-

-

-

500,000

-

-

-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)
400,000

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิ
น

กองช่าง

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิ
น

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
๒๕๖
ตัวชี้วดั
ได้รบั
รับผิดชอบ
๔
(บาท)
ร้อยละ ๘๐
การระบายน้าไ
กองช่าง
ของความสาเร็จขอ ด้ดี
งการดาเนินงานตา
มแผน

25

50

51

52

โครงการปรับปรุงและต่อเติม เพื่อรองรับเด็กนักเรี
อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเท ยนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ศบาลตาบลแม่กา

-ต่อเติมอาคารห้องเรียนขนาด
กว้าง 4.60 ม.ยาว 8.00 ม.จานวน
2 ห้องเรียน
ปรับปรุงกัน้ ห้องภายในอาคารศูน
ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโดยติดตัง้ แผงอลู
มิเนียมกระจกสาหรับใช้เป็ นห้องสื่
อการเรียนและห้องนอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ท4่ี
รวดเร็ว
(ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
บ้านโทกหวาก
ยาวรวม 102 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตร
โครงการซ่อมถนนสายทุ่งเจี๊ เพื่อการสัญจรสะดวก ลงหินคลุกพร้อมบดอัดปรับแต่งต
ยบ หมู่ท3่ี บ้านแม่กาหลวง รวดเร็ว
ลอดสายกว้าง 4.0 หนาเฉลีย่ 0.10
ม. ยาว 2,500 ม.

350,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
เด็กนักเรียนมีคุ
ของความสาเร็จขอ ณภาพชีวติ ทีด่ ี
งการดาเนินงานตา
มแผน

กองช่าง

400,000

-

-

-

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

500,000

.

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

26

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

53

โครงการซ่อมถนนหินคลุกใ
นหมู่บา้ นหมูท่ ่ี 15
บ้านเกษตรสุข

54

โครงการก่อสร้างถนนคอนก เพื่อการสัญจรสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ท่ี
รวดเร็ว
(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตร ยาว 5
15 บ้านเกษตรสุข
เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

๒๕๖
ตัวชี้วดั
๔
(บาท)
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

400,000

-

-

500,000

-

-

55 โครงการซ่อมถนนสายต้นเค เพื่อการขนส่งผลผลิ

ลงหินคลุกพร้อมบดอัดปรับแต่งต
ตทางการเกษตรทีส่ ะ ลอดสายกว้าง 4.0 ยาว หนาเฉลีย่
ดวกรวดเร็ว
0.10ม. ยาว 2,500 ม.

500,000

-

-

-

56

โครงการซ่อมแซมถนนหินค เพื่อการขนส่งผลผลิ ลงหินคลุกพร้อมบดอัดปรับแต่งต
ลุกบดอัดแน่นหมู่ท่ี 1
ตทางการเกษตรทีส่ ะ ลอดสายกว้าง 4.0 ยาว หนาเฉลีย่
บ้านหมอแกงทอง
ดวกรวดเร็ว
0.10ม. ยาว 2,500 ม.

400,000

-

-

-

57

โครงการซ่อมแซมถนนการเ เพื่อการขนส่งผลผลิ ลงหินคลุกพร้อมบดอัดปรับแต่งต
กษตร (ลูกรัง) หมูท่ ่ี 1
ตทางการเกษตรทีส่ ะ ลอดสายกว้าง 4.0 ยาว หนาเฉลีย่
บ้านหมอแกงทอง
ดวกรวดเร็ว
0.10ม. ยาว 2,500 ม.

500,000

-

-

-

58

โครงการซ่อมถนนหินคลุกบ เพื่อการสัญจรสะดวก ลงหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง
ดอัดแน่นสายทุ่งป่ าข้าว
รวดเร็ว
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

500,000

-

-

-

าะเชื่อมสายเด่นขาม หมู่ท่ี
18 บ้านแม่ต๋าน้อย

เพื่อการขนส่งผลผลิ ลงหินคลุกพร้อมบดอัดปรับแต่งต
ตทางการเกษตรทีส่ ะ ลอดสายกว้าง 4.0 ยาว หนาเฉลีย่
ดวกรวดเร็ว
0.10ม. ยาว 2,500 ม.

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

การคมนาคมสั
ญจรทีส่ ะดวกร
วดเร็ว

กองช่าง

ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

27

หมู่ท่ี 7 บ้านบัว
ตาบลแม่กา

ที่
59

โครงการ/กิ จกรรม

หรือมีพน้ื ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า
2,500 ตารางเมตร
สถานทีก่ ่อสร้าง
แยกจากถนนลาดยางสายบ้านทุง่
กาไชย แม่กาไปอ่างเก็บน้าแม่ต๋าจุดสิน้ สุด
โครงการ ที่ STA +500 กม.

วัตถุประสงค์

โครงการซ่อมถนนหินคลุกบ เพื่อการสัญจรสะดวก
ดอัดแน่นสายทุ่งตะวันออก รวดเร็ว
หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ต๋าบุญโยง
ตาบลแม่กา

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)
ลงหินคลุกบดอัดแน่น - ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15
เมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง
3.50 เมตร ยาว 550 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
หรือมีพน้ื ทีผ่ วิ จราจรรวมกันทัง้ 2
ช่วงไม่น้อยกว่า 2,525
ตารางเมตร สถานทีก่ ่อสร้าง
ซอย 6
เชื่อมต่อถนนไปทางจาป่ าหวาย
จุดสิน้ สุดโครงการ ที่ STA +
700 กม.

งการดาเนินงานตา
มแผน

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
500,000
ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
ประชาชนปลอ
ดภัยในชีวติ แล
ะทรัพย์สนิ

กองช่าง

28

60

61

62

ที่
63

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า (ค.ส.ล.)
รูปตัวยูพร้อมฝาปิ ดในหมู่บา้
น หมู่ท่ี 10
บ้านแม่กาท่าข้าม
ตาบลแม่กา
โครงการซ่อมถนนลูกรังโดย
ลงหินคลุกบดอัดแน่น ซอย
1 หมู่ท่ี 11
เชื่อมบ้านเกษตรสุข หมู่ท่ี
15 ตาบลแม่กา

เพื่อแก้ไขปั ญหาน้าท่ ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูพร้อ
วมขัง
มฝาปิ ด ขนาดกว้างเฉลีย่ 0.40
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
ยาว 210 เมตร พร้อมฝาปิ ด
(ค.ส.ล.) จานวน 488 ฝา

700,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็จขอ
งการดาเนินงานตา
มแผน

การระบายน้าที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

เพื่อการขนส่งผลผลิ ลงหินคลุกบดอัดแน่นถนน
ตทางการเกษตรทีส่ ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ดวกรวดเร็ว
650 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15
เมตร
หรือมีพน้ื ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า
2,600 ตารางเมตร
สถานทีก่ ่อสร้าง
เชื่อมต่อถนนท้ายซอย 1
จุดสิน้ สุดโครงการ ที่ STA 0 +
650 กม.
โครงการซ่อมถนนหินคลุกบ เพื่อการขนส่งผลผลิ ลงหินคลุกบดอัดแน่นถนน
ดอัดแน่นสายทุ่งหนองแก้ว ตทางการเกษตรทีส่ ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
หมู่ท่ี 13 บ้านหนองแก้ว
ดวกรวดเร็ว
370 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15
ตาบลแม่กา
เมตร
หรือมีพน้ื ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า
1,480 ตารางเมตร

500,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
การคมนาคมสั
ของความสาเร็จขอ ญจรทีส่ ะดวกร
งการดาเนินงานตา วดเร็ว
มแผน

กองช่าง

400,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
การคมนาคมสั
ของความสาเร็จขอ ญจรทีส่ ะดวกร
งการดาเนินงานตา วดเร็ว
มแผน

กองช่าง

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นค เพื่อกักเก็บน้าใช้ในก ทาการก่อสร้างฝายน้าล้น
อนกรีตเสริมเหล็กทุ่งหญ้าไทร ารเกษตร
ขนาดยาว 8.00 เมตร สูง 3.00

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ตัวชี้วดั
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000
ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมีน้าใ
กองช่าง
ของความสาเร็จขอ ช้ในการเกษตร

29

64

65

66

หมู่ท่ี 17
บ้านแม่กาโทกหวาก
ตาบลแม่กา
โครงการซ่อมถนนหินคลุกพ เพื่อการสัญจรสะดวก
ร้อมปรับเกลีย่ หมู่ท่ี 9
รวดเร็ว
บ้านแม่ต๋าบุญโยง
ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา

เมตร หนา 0.25 เมตร
สถานทีก่ ่อสร้าง ลาห้วยทุ่งกาชัย

ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย่
ถนนสายบ้านแม่ต่าบุญโยงเชื่อมถ
นนเทศบาลเมืองพะเยา
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 240 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10
เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
72 ลูกบาศก์เมตร
สถานทีก่ ่อสร้าง
ถนนสายบ้านแม่ต่าบุญโยงเชื่อมถ
นนเทศบาลเมืองพะเยา หมู่ท่ี 9
บ้านแม่ต๋าบุญโยง ตาบลแม่กา
โครงการซ่อมสร้างถนนคอน เพื่อการสัญจรสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรีตเสริมเหล็ก
รวดเร็ว
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร
รหัสทางหลวงท้องถิน่ พย.ถ
สายบ้านหนองแก้ว หมู่ท่ี 13 ซอย
22-001 สายบ้านหนองแก้ว
10 ตาบลแม่กา
หมู่ท่ี 13 ซอย 10
ตาบลแม่กา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป เพื่อกักเก็บน้าเพื่ออุป ก่อสร้างประปาหมูบ่ า้ นแบบประป
ระปาหมูบ่ า้ น
โภคและบริโภค
าภูเขา หมู่ท่ี 1 บ้านหม้อแกงทอง
แบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 1
ตาบลแม่กา
บ้านหม้อแกงทอง
ตาบลแม่กา

งการดาเนินงานตา
มแผน
60,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
การคมนาคมสั
ของความสาเร็จขอ ญจรทีส่ ะดวกร
งการดาเนินงานตา วดเร็ว
มแผน

กองช่าง

1,500,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนปลอ
ของความสาเร็จขอ ดภัยในชีวติ แล
งการดาเนินงานตา ะทรัพย์สนิ
มแผน

กองช่าง

2,150,000

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
ประชาชนได้มแี
ของความสาเร็จขอ หล่งน้าอุปโภค
งการดาเนินงานตา และบริโภค
มแผน

กองช่าง

30

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

67

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บอดอัดแน่นเข้าสูพ้ น้ื ทีก่ ารเ
กษตรบ้านห้วยเคียน หมู่ท่ี
2 ตาบลแม่กา
เชื่อมคาบเกีย่ วต่อเนื่องไปยั
ง บ้านโซ้ หมูท่ ่ี 2
ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
โครงการก่อสร้างถนนซีเมน
ต์ยางพาราสายการเกษตร
บ้านห้วยเคียน หมู่ท่ี 2
ตาบลแม่กา
เชื่อมคาบเกีย่ วต่อเนื่องไปยั
ง หมู่ท่ี 1 ตาบลบ้านปิ น
อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา
โครงการก่อสร้างถนนซีเมน
ต์ยางพาราสายการเกษตร
บ้านบัว หมู่ท่ี 7 ตาบลแม่กา
เชื่อมคาบเกีย่ วต่อเนื่องไปยั
ง หมู่ท่ี 1 ตาบลบ้านปิ น
อาเภอดอกคาใต้จงั หวัดพะเ
ยา

68

69

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้รบั
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนและ ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด
เกษตรกรได้ใช้สญ
ั จร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500
ไปมาและขนส่งผลผ เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร
ลิตทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็วปลอด
ภัยมากยิง่ ขึน้

500,000

500,000

-

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็
จของการดาเนิ
นงานตามแผน

ประชาชนสัญจ กองช่าง/อบจ
รไปมาและขนส่
งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดว
ดปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้สญ
ั จร
ไปมาและขนส่งผลผ
ลิตทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็วปลอด
ภัยมากยิง่ ขึน้

ก่อสร้างถนนซีเมนต์ยางพา
รา ขนาด กว้ า ง 6 เมตร
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลีย่
0.10 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็
จของการดาเนิ
นงานตามแผน

ประชาชนสัญจ กองช่าง/อบจ
รไปมาและขนส่
งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดว
ดปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้สญ
ั จร
ไปมาและขนส่งผลผ
ลิตทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็วปลอด
ภัยมากยิง่ ขึน้

ก่อสร้างถนนซีเมนต์ยางพา
รา ขนาด กว้ า ง 6 เมตร
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลีย่
0.10 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็
จของการดาเนิ
นงานตามแผน

ประชาชนสัญจ กองช่าง/อบจ
รไปมาและขนส่
งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดว
ดปลอดภัย

31

การนาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กา ๔ ปี ไปสู่การปฏิ บตั ิ
เทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดพะเยาที่ ๒สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน แนวทางที่
๒ส่งเสริมเด็กสตรีผสู้ งู อายุคนพิการและครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข
๒. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๖ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปั ญหาด้านการสาธารณสุข
ที่
๑

2

เป้ าหมาย
โครงการ/กิ จกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิ ตของโครงกา
ร)
อุดหนุนโครงการพ เพื่ออุดหนุนโครงการพระ หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18
ระราชดาริ
ราชดาริดา้ นสาธารณสุข
หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 18
ตาบลแม่กา
เพื่อสนับสนุนประชาชนใ
นพืน้ ทีม่ สี ขุ ภาพอนามัยที่
ดี
อุดหนุนโครงการสั เพื่ออุดหนุนขับเคลื่อนโค หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18
ตว์ปลอดโรค
รงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนกั บ้า จากโรคพิษสุนกั บ้า หมู่ท่ี
1 – หมู่ท่ี 18
ตาบลแม่กา

๒๕๖๑
(บาท)
360,000

60,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วดั

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็
จของการดาเนิ
นงานตามแผน

-

ร้อยละ ๘๐
ของความสาเร็
จของการดาเนิ
นงานตามแผน

ผลที่คาดว่าจะได้
รับ
ประชาชนในพืน้ ที่
แต่ละหมู่มสี ขุ ภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็
งแรง

หน่ วยงานที่ร ั
บผิดชอบ
กองสาธารณสุ
ข

สัตว์ปลอดโรค
กองสาธารณสุ
จากโรคพิษสุนกั บ้า
ข
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แบบ ผ.๐๑

แบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4) เพิ่ มเติ ม เปลี่ยนแปลง
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นดาเนิ นการเอง
เทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดพะเยาที่ ๔ ส่งเสริมความมันคงภายในและตามแนวชายแดน
่
สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ผูน้ าท้องทีท่ อ้ งถิน่ ข้าราชการในพืน้ ทีต่ ลอดจนเยาวชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
๕.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1 จัดซือ้ ตูเ้ หล็กเก็บเอก เพื่อเพิม่ ประสิทธิภา จัดซือ้ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแบบ
สารแบบ 4 ลิน้ ชัก
พการทางาน
4 ลิน้ ชัก ขนาด
จานวน 1 ตู้
64x616x1322

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้ หน่ วยงานที่รบั ผิดชอ
รับ
บ

ร้อยละ80ของค การปฏิบตั งิ านมีปร
วามสาเร็จของ ะสิทธิภาพมากขึน้
การดาเนินงาน
ตามแผน

ฝ่ ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
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2

3

จัดซือ้ ตูเ้ อกสารเหล็ก
4 ฟุต
ชนิดบานเลื่อน
กระจก 2 บาน
จานวน 1 ตู้
จัดซือ้ ตูเ้ อกสารเหล็ก
4 ฟุต
ชนิดบานเลื่อน
ชนิดทึบ 2 บาน
จานวน 1 ตู้

เพื่อเพิม่ ประสิทธิภา จัดซือ้ ตูเ้ อกสารเหล็ก 4 ฟุต
พการทางาน
ชนิดบานเลื่อน กระจก 2
บานขนาดไม่น้อยกว่า
1188(w)x408(D)x877(H)
mm
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภา จัดซือ้ ตูเ้ อกสารเหล็ก 4 ฟุต
พการทางาน
ชนิดบานเลื่อน ชนิดทึบ 2
บาน ขนาดไม่น้อยกว่า
1188(w)x408(D)x877(H)
mm

8,000

-

-

-

ร้อยละ80ของค การปฏิบตั งิ านมีปร
วามสาเร็จของ ะสิทธิภาพมากขึน้
การดาเนินงาน
ตามแผน

ฝ่ ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

8,000

-

-

-

ร้อยละ80ของค การปฏิบตั งิ านมีปร
วามสาเร็จของ ะสิทธิภาพมากขึน้
การดาเนินงาน
ตามแผน

ฝ่ ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

34

5

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

4

จัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ เพื่อเพิม่ ประสิท จัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก ๕ ฟุต
ก ๕ ฟุต จานวน ธิภาพการทางา จานวน 2 ตัว
2 ตัว
น
สาหรับผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโ
ยบายและแผนและผูช้ ่วยนักพัฒนา
ชุมชน

จัดซือ้ เก้าอีท้ างาน
จานวน 13 ตัว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

เพื่อเพิม่ ประสิท -จัดซือ้ เก้าอีน้ งท
ั ่ างาน จานวน 3
ธิภาพการทางา ตัว
น
สาหรับ ประธานสภาเทศบาล
ตัวละ5,000 บาท
,รองประธานสภาเทศบาล ตัวละ
4,500 บาท,เลขานุการเทศบาล
ตัวละ4,500บาท
-จัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 10 ตัว
ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท
สาหรับนักวิเคราะห์นโยบายละแผ
นชานาญการ , นิตกิ รชานาญการ ,
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานา
ญการ,
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายล
ะแผน,นักป้ องกันและบรรเทาสาธา
รณภัยปฏิบตั กิ าร,
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานป้ องกันฯ,ผูช้ ว่ ย
นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,000
-

80,5๐๐

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะไ หน่ วยงานที่รบั ผิ
ด้รบั
ดชอบ

ร้อยละ80ของคว การปฏิบตั งิ านมี
ามสาเร็จของการ ประสิทธิภาพมา
ดาเนินงานตามแ กขึน้
ผน

ร้อยละ80ของคว การปฏิบตั งิ านมี
ามสาเร็จของการ ประสิทธิภาพมา
ดาเนินงานตามแ กขึน้
ผน

สานักปลัดเทศบา
ล
“งานวิเคราะห์นโ
ยบายและแผน”
“งานนักพัฒนาชุม
ชน”
“ฝ่ ายธุรการ”
“งานวิเคราะห์นโ
ยบายละแผน”
“งานนิตกิ าร”
“งานตรวจสอบภา
ยใน”
“ฝ่ ายป้ องกันและรั
กษาความสงบ”
งานนักพัฒนาชุม
ชน”
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6

จัดซือ้ เครื่องโทรศัพท์ เพื่อเพิม่ ประสิท จัดซือ้ เครื่องโทรศัพท์สานักงาน
สานักงาน
ธิภาพการทางา จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
น
สาหรับงานนักพัฒนาชุมชน

7

จัดซือ้ เตียงเหล็ก 2 เพื่อเพิม่ ประสิท
ชัน้
ธิภาพการทางา
พร้อมทีน่ อนยางอัดห น
นา 4 นิ้ว

ที่

โครงการ/กิ จกรรม

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
1 จัดซือ้ เครื่องสารองไ
ฟฟ้ า
จานวน 2 เครื่อง

วัตถุประสงค์

จัดซือ้ เตียงเหล็ก 2 ชัน้
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2
เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1
เมตร จานวน 10 หลังๆละ 4,500
บาท
เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

เพื่อเพิม่ ประสิท จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด
ธิภาพการทางา 800VA เครื่องละ 2,800 บาท
น
มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่
า 15 นาที
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐ
านครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560
จากกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

3,000

75,000

-

-

-

-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,600

-

-

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ร้อยละ80ของควา การปฏิบตั งิ านมี
มสาเร็จของการดา ประสิทธิภาพมา
เนินงานตามแผน กขึน้

ร้อยละ80ของควา การปฏิบตั งิ านมี
มสาเร็จของการดา ประสิทธิภาพมา
เนินงานตามแผน กขึน้

ตัวชี้วดั

สานักปลัดเทศบา
ล
“งานนักพัฒนาชุม
ชน”
“ฝ่ ายป้ องกันและรั
กษาความสงบ”

ผลที่คาดว่าจะไ หน่ วยงานที่รบั ผิ
ด้รบั
ดชอบ

ร้อยละ80
การปฏิบตั งิ านมี
ของความสาเร็จข ประสิทธิภาพมา
องการดาเนินงาน กขึน้
ตามแผน

ฝ่ ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบา
ล

36

2

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเ เพื่อเพิม่ ประสิท
ตอร์แบบตัง้ โต๊ะ
ธิภาพในการป
ฏิบตั งิ านและรอ
งรับระบบปฏิบ ั
ติงานทางอิเล็ก
ทรอนิกส์

3

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์
Multifungtion
ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED
ขาวดา

เพื่อเพิม่ ประสิท
ธิภาพในการป
ฏิบตั งิ านและรอ
งรับระบบปฏิบ ั
ติงานทางอิเล็ก
ทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวล
ผล แบบที่ 2
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐ
านครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560
จากกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
เครื่องพิมพ์ Multifungtion
ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
คุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑ์รา
คากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐา
นครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560
จากกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

30,000

-

-

-

ร้อยละ80
การปฏิบตั งิ านมี
ของความสาเร็จข ประสิทธิภาพมา
องการดาเนินงาน กขึน้
ตามแผน

กองคลัง

9,000

-

-

-

ร้อยละ80
การปฏิบตั งิ านมี
ของความสาเร็จข ประสิทธิภาพมา
องการดาเนินงาน กขึน้
ตามแผน

กองคลัง
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ที่

โครงการ/กิ จกรรม

4

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์
Multifungtion
ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED
ขาวดา

5

จัดซือ้ เครีอ่ งพิมพ์มลั
ติฟังก์ชนอิ
ั ่ งเจ็ทระบ
บรีฟิลแท็งค์ซสิ เต็ม

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภา
พในการปฏิบตั งิ าน
และรองรับระบบปฏิ
บัตงิ านทางอิเล็กทร
อนิกส์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

เครื่องพิมพ์ Multifungtion
ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
คุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอ
ร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
จากกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐ
กิจและสังคม
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภา เครื่องปริน้ เตอร์
พการทางาน
ระบบรีฟิลแท็งค์ซสิ เต็ม(เติมห
มึกเอง)
ปริน้ เอกสาร/สแกน/ถ่ายเอกสา
ร ความเร็ว 27 แผ่นต่อนาที
(ขาว-ดา)/10 แผ่นต่อนาที (สี)
ความละเอียด 1,200x6,000
dpi จานวน 1 เครื่อง ราคา
4,800 บาท

งบประมาณและที่ผา่ นมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000
-

4,800

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้ หน่ วยงานที่รบั ผิด
รับ
ชอบ

ร้อยละ80
ของความสาเร็
จของการดาเนิ
นงานตามแผน

การปฏิบตั งิ านมีปร
สานักปลัด
ะสิทธิภาพมากขึน้
“งานพัฒนาชุมชน”

ร้อยละ80
ของความสาเร็
จของการดาเนิ
นงานตามแผน

การปฏิบตั งิ านมีปร “ฝ่ ายป้ องกันและรัก
ะสิทธิภาพมากขึน้
ษาความสงบ”
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