2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนเดินทาง 1) ก่อสร้างถนน คสล.
สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

-

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

500,000.00 ความยาว/เส้นทาง

สายหน้าโรงเรียน-ทางหลวง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

หมูท่ ี่ 4

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

4) ก่อสร้างถนน คสล.

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

กองช่าง

หมูท่ ี่ 4
2) ก่อสร้างถนน คสล.

160,000.00

-

-

-

สายบ้านนางจําเนียน ถึงบ้านนายบุรี

กองช่าง

หมูท่ ี่ 4
3) ซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 6

- สายบ้านนายสมนึก ตามสัตย์
ถึงคลองส่งน้ํากิว่ คอหมา

150,000.00

-

-

-

-

400,000.00

-

400,000.00 คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

450,000.00

450,000.00

- สายเสีย้ วบ้านถึงสถานีสูบน้ํา
ไฟฟูา หมูท่ ี่ 5

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5) ก่อสร้างถนน คสล.

300,000.00

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ซอยหมืน่ หลวงถึงหน้าบ้าน

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

กองช่าง

นางสุมาลี ใจขาว
หมูท่ ี่ 6
6) ก่อสร้างถนน คสล.

-

600,000.00

600,000.00

600,000.00 ความยาว/เส้นทาง

สายคันคลองชลประทาน

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

กองช่าง

เชือ่ มระหว่างหมูท่ ี่ 3, หมูท่ ี่ 6
หมูท่ ี่ 6
7) ขยายถนน คสล.

500,000.00

-

-

-

- สายบ้านนายสมศักดิ์ จตุฯ

กองช่าง

ถึงบ้านนายวรภัทร์ ตัวละมูล
(ต่อจากเดิม) หมูท่ ี่ 7
8) ก่อสร้างถนน คสล.

-

300,000.00

300,000.00

-

- สายบ้านนายวีระยุทธ ณ ลําปาง

กองช่าง

- สายบ้านนายปรีชา งามงอน
ถึงแม่น้ําวัง
- สายบ้านนายทน เสมอฯ
ถึงแม่น้ําวัง
หมูท่ ี่ 7
9) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายสวนกว๊าน ถึงบวกจ๋องก๋อน
(ต่อจากงบอําเภอ)

2,029,000.00

2,029,000.00

2,029,000.00

-

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- สายแม่ฟูา
หมูท่ ี่ 7

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10) ซ่อมแซมถนน คสล.

-

300,000.00

-

- สายบ้านนายบุญเรือง สุมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

กองช่าง

หมูท่ ี่ 7
11) ก่อสร้างถนน คสล.

300,000.00

400,000.00

400,000.00

- สายเหนือสะพาน

400,000.00 ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ ขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก

กองช่าง

และปลอดภัย

- สายบ้านนายอํานวย อาวรณ์
- รอบบริเวณวัด
หมูท่ ี่ 10
12) ก่อสร้างถนน คสล.

400,000.00

400,000.00

350,000.00

- สายห้วยทุม

350,000.00 ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ ขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก

กองช่าง

และปลอดภัย

หมูท่ ี่ 11
13) ก่อสร้างถนน คสล.

-

500,000.00

700,000.00

- ซอย 4

800,000.00 ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ ขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก

กองช่าง

และปลอดภัย

- เชือ่ มระหว่างหมูท่ ี่ 4,5,11
ถึงโรงเรียน หมูท่ ี่ 11
2 ก่อสร้างถนนลาดยาง

เพือ่ ให้ประชาชนเดินทาง 1) ก่อสร้างถนนลาดยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

600,000.00

600,000.00

ทางไปอ่างเก็บน้ําแม่ฟูา หมูท่ ี่ 4
2) ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอย 1 และซอย 2
หมูท่ ี่ 4

600,000.00 ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ ขึน้

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ ขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก

กองช่าง

และปลอดภัย
ประชาชนเดินทาง สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000.00

400,000.00

400,000.00

3) ก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนสายหลัก
หมูท่ ี่ 5

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4) ขยายไหล่ทางเสริมผิวถนน

-

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

80,000.00 ความยาว/เส้นทาง

ลาดยาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

กองช่าง

- บ้านนายมา ตาไว
- บ้านนางหนิม ว่องไว
หมูท่ ี่ 5
5) ขยายไหล่ทางเสริมผิวถนน

200,000.00

-

-

-

ลาดยาง พร้อมราวกันตก

กองช่าง

หน้าบ้านนายชาญชัยฯ ถึงบ้าน
นางสุภาพฯ
หมูท่ ี่ 6
6) ขยายไหล่ทางเสริมผิวถนน

50,000.00

-

-

-

ลาดยาง

กองช่าง

หน้าบ้านนายสมบูรณ์ กล้าจริง
ถึงบ้านนายสุบิน ปวนสืบ
หมูท่ ี่ 6
7) ขยายไหล่ทางเสริมผิวถนน

-

300,000.00

-

-

ลาดยาง

กองช่าง

สายหน้าวัดถึงโรงงานเย็บผ้า
หมูท่ ี่ 6
8) ก่อสร้างถนนลาดยาง

-

-

600,000.00

700,000.00 ความยาว/เส้นทาง

ถนนสายหลัก

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

กองช่าง

ระหว่างหมูท่ ี่ 6 ถึงหมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 6
9) ก่อสร้างถนนลาดยาง

4,391,000.00

4,391,000.00

4,391,000.00

-

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- บริเวณข้างสนามกีฬา
ถึงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
- หมูท่ ี่ 7 ถึงหมูท่ ี่ 10

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000.00

200,000.00

10) เสริมผิวถนนลาดยาง

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

แอสฟ๎ลท์ติก

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

กองช่าง

- ซอย 1
- ซอย 2
หมูท่ ี่ 11
3 ก่อสร้างถนนลูกรัง

เพือ่ ให้ประชาชนเดินทาง 1) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้ําวัง
สะดวกและปลอดภัย

400,000.00

400,000.00

-

-

พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล.

กองช่าง

หมูท่ ี่ 3
2) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้ําวัง

-

300,000.00

300,000.00

-

หมูท่ ี่ 4
3) ก่อสร้างถนนลูกรังทางไปอ่างเก็บน้ํา

-

-

150,000.00

-

ห้วยแหน หมูท่ ี่ 4
4) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรท่าทราย

-

50,000.00

-

-

หมูท่ ี่ 5
5) ก่อสร้างถนนลูกรัง

-

-

500,000.00

500,000.00 ความยาว/เส้นทาง

- สายเลียบแม่น้ําวัง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

- สายใต้สะพานถึงซอยริมวัง
- สายหน้าบ้านนายทูล ธนาทิพย์กมล
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวัง
หมูท่ ี่ 6
6) ก่อสร้างถนนลูกรัง

-

300,000.00

300,000.00

-

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- สายหมูท่ ี่ 4 ถึงหมูท่ ี่ 7
- สายหมูท่ ี่ 7 ถึงหมูท่ ี่ 10
หมูท่ ี่ 7

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7) ก่อสร้างถนนลูกรัง

300,000.00

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง

ประชาชนเดินทาง สะดวก

คมนาคมเพิม่ ขึน้

และปลอดภัย

จํานวนคลองส่งน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ทีไ่ ด้รับการก่อสร้าง

บริโภคและใช้ในการเกษตร

และใช้ในการเกษตร

ซ่อมแซม ปรับปรุง

อย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

- สายทุง่ โค้ง

กองช่าง

หมูท่ ี่ 10
8) ก่อสร้างถนนลูกรัง

-

300,000.00

300,000.00

-

- สายหมูท่ ี่ 7 ถึงหมูท่ ี่ 10

กองช่าง

- สายบ้านนายสุพรรณ ล่ําดี
ถึงสวนนายจํานงค์ นามสุข
หมูท่ ี่ 10
9) ก่อสร้างถนนลูกรัง

-

300,000.00

200,000.00

-

- สายบ้านม่วงห้วยทุมใน

กองช่าง

หมูท่ ี่ 11
4 ขยายสะพานข้ามลําห้วยแหนเพือ่ ให้ประชาชนเดินทาง 1)ขยายสะพานข้ามลําห้วยแหน
ถึงสายโรงเรียน หมูท่ ี่ 4

สะดวกและปลอดภัย

300,000.00

-

-

ถึงสายโรงเรียน หมูท่ ี่ 4
2) ก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยแม่ฟูา

-

300,000.00

-

หมูท่ ี่ 7
5 ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล. เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล. แบบตัวยู
ในการอุปโภค บริโภค

-

หมูท่ ี่ 3

2) ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล.

-

-

300,000.00

-

300,000.00 จํานวนคลองส่งน้ํา

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

จากอ่างเก็บน้ําห้วยแหนเข้าสู่

ทีไ่ ด้รับการก่อสร้าง

บริโภคและใช้ในการเกษตร

พืน้ ทีก่ ารเกษตร หมูท่ ี่ 4

ซ่อมแซม ปรับปรุง

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3) ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล.

-

-

300,000.00

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

แม่ฟูา หมูท่ ี่ 4

จํานวนคลองส่งน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ทีไ่ ด้รับการก่อสร้าง

บริโภคและใช้ในการเกษตร

ซ่อมแซม ปรับปรุง

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
4) ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล.

จํานวนคลองส่งน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ฟูาเข้าสู่

ทีไ่ ด้รับการก่อสร้าง

บริโภคและใช้ในการเกษตร

พืน้ ทีก่ ารเกษตร

ซ่อมแซม ปรับปรุง

อย่างเพียงพอ

หมูท่ ี่ 5

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

5) ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล.

-

-

-

-

500,000.00

-

-

300,000.00 จํานวนคลองส่งน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

- สายแม่ฟูา

ทีไ่ ด้รับการก่อสร้าง

บริโภคและใช้ในการเกษตร

หมูท่ ี่ 11

ซ่อมแซม ปรับปรุง

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
6 วางท่อระบายน้ํา คสล.

เพือ่ แก้ไขป๎ญหา

1) วางท่อระบายน้ํา คสล.

น้ําท่วมขังในหมูบ่ ้าน

ถนนเลียบแม่น้ําวัง หมูท่ ี่ 4

-

-

350,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมาสะดวก
ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

ปลอดภัย

กองช่าง

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
2) วางท่อระบายน้ํา คสล.

7 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
คสล.

-

-

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

(ทีน่ า) นายบุญธรรม ล่ําแรง

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

หมูท่ ี่ 10

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล.
ในการเกษตร

-

-

-

-

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

450,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง

ห้วยโปุงเกีย๋ ง หมูท่ ี่ 4

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
2) ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล.

-

-

450,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

สวนนายป๎น๋ แก้ว จิตเร็ว

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

หมูท่ ี่ 7

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000.00

200,000.00

3) ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล.

8 ซ่อมแซมคันกัน้ น้ํา

-

-

น้ําท่วมขังในหมูบ่ ้าน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

หมูท่ ี่ 11

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
-

-

-

350,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

ฝายแม่ฟูาลูกนอก หมูท่ ี่ 4

กองช่าง

กองช่าง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
-

500,000.00

500,000.00

500,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

หมูท่ ี่ 4

กองช่าง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ
10 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.เพือ่ แก้ไขป๎ญหา

หน่วยงาน

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ก่อสร้างทํานบห้วยโปุงเกีย๋ ง
ในการเกษตร

ผลทีค่ าดว่า

หลัก

อย่างเพียงพอ
9 ก่อสร้างทํานบ

ตัวชีว้ ดั

- ซอยโรงสีนายเรือง คนสุข
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ซ่อมแซมคันกัน้ น้ํา
ในการเกษตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
1) ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

1,581,500.00

1,581,500.00

1,581,500.00

-

หมูท่ ี่ 3

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา
ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
2) ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

-

-

-

400,000.00 ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

ซอย 3 หมูท่ ี่ 4

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
3) ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

1,331,000.00

1,331,000.00

1,331,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

สายบ้านนางจันทร์หอมฯ

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

ถึงบ้านนายเป็ง เตรียมแรง

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

หมูท่ ี่ 5

ร้อยละ 70

4) ก่อสร้างระบายน้ํา คสล.
บ้านนายอุดร โนชัย ถึงบ้าน

-

300,000.00

-

-

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา
ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

นายจันทร์ จิตรกล้า

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

หมูท่ ี่ 5

ร้อยละ 70

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5) ก่อสร้างระบายน้ํา คสล.

3,064,000.00

3,064,000.00

3,064,000.00

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

หมูท่ ี่ 6

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 70
6) ขุดร่องระบายน้ํา

-

-

-

50,000.00 ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

ข้างถนนสายสวนกว๊าน

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

หมูท่ ี่ 7

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 70
7) ก่อสร้างรางระบายน้ํา

300,000.00

200,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

สายบ้านนายสะอาด ถึง

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

ซอย 3 หมูท่ ี่ 10

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

กองช่าง

สะดวก ปลอดภัย

ร้อยละ 70
6) ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
- บ้านนายไสว ถึงบ้าน

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา
-

300,000.00

300,000.00

300,000.00 ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

นายสม เตรียมแรง

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

หมูท่ ี่ 5

ร้อยละ 70

- บ้านนายมูล ตาไว ถึงแยก

-

200,000.00

200,000.00

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

200,000.00

บ้านนายแสวง กลีบบัว
หมูท่ ี่ 5
7) ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

300,000.00

200,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

- ถนนสายหลัก

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

- ทางทิศใต้บ้านม่วงพัฒนา

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลงสูแ่ ม่น้ําวัง
หมูท่ ี่ 11

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 70

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8) ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

-

300,000.00

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละของประชาชน ทําให้การสัญจรไปมา

- สายบ้านสักแพะ

ทีพ่ ึงพอใจต่อการ

หมูท่ ี่ 10

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 70
รวม จานวน 56 โครงการ

-

-

16,856,500.00

21,146,500.00

22,646,500.00

8,930,000.00

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

120,000.00

120,000.00

100,000.00

100,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม

1 โครงการปูองกันและแก้ไข เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน ฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชน/นักเรียน
ป๎ญหาภัยแล้ง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หลัก

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และสิง่ แวดล้อม

สนง.ปลัด

และสิง่ แวดล้อม
2 รณรงค์ปูองกันไฟปุา
และหมอกควัน

เพือ่ สร้างจิตสํานึกให้

ฝึกอบรม/ให้ความรูใ้ นการเฝูาระวัง

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม

แก่ประชาชนในการฟืน้ ฟู ภัยธรรมชาติ ป๎ญหาหมอกควัน

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษ์ทรัพยากร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และสิง่ แวดล้อม

สนง.ปลัด

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รวม

จานวน 2 โครงการ

-

-

130,000.00

130,000.00

110,000.00

110,000.00

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ของดิน

เลียบแม่น้ําวัง

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

300,000.00

300,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

โดยวางกล่อง Gabion

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

เลียบแม่น้ําวัง หมูท่ ี่ 3

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
8,469,400.00

8,469,400.00

8,469,400.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

โดยวางกล่อง Gabion

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

เลียบแม่น้ําวัง หมูท่ ี่ 4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

3) ก่อสร้างพนังปูองกันตลิง่ พัง

-

-

300,000.00

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

โดยวางกล่อง Gabion

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

เลียบแม่น้ําวัง หมูท่ ี่ 7

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

4) ก่อสร้างพนังปูองกันตลิง่ พัง

-

-

300,000.00

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

โดยวางกล่อง Gabion

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

เลียบแม่น้ําวัง หมูท่ ี่ 10

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

5) ก่อสร้างพนังปูองกันตลิง่ พัง

8,889,900.00

8,889,900.00

8,889,900.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

โดยวางกล่อง Gabion

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

เลียบแม่น้ําวัง หมูท่ ี่ 11

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

2 ก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําวัง เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําวัง
ในการเกษตร

ผลทีค่ าดว่า

2561

2) ก่อสร้างพนังปูองกันตลิง่ พัง

(กึง่ ถาวร)

ตัวชีว้ ดั

(ผลผลิต

1 ก่อสร้างพนังปูองกันตลิง่ พัง เพือ่ ปูองกันการพังทลาย 1) ก่อสร้างพนังปูองกันตลิง่ พัง
โดยวางกล่อง Gabion

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

-

-

350,000.00

(กึง่ ถาวร) หมูท่ ี่ 3

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
3) ก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําวัง
(กึง่ ถาวร) หมูท่ ี่ 5

-

-

350,000.00

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้
ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
4) ก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําวัง

-

-

350,000.00

(กึง่ ถาวร) หมูท่ ี่ 6

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

5) ก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําวัง
(กึง่ ถาวร) หมูท่ ี่ 11

-

-

350,000.00

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้
ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ร้อยละของประชาชน ธรรมชาติมีความสมดุลย์ขนึ้

สร้างความสมดุลย์ให้กับ 1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา
ธรรมชาติและปูองกัน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หลัก

หมูท่ ี่ 5

ทีพ่ ึงพอใจไม่น้อยกว่า และปูองกันน้ําท่วม

น้ําท่วม

กองช่าง
สนง.ปลัด

ร้อยละ 70
2) ก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําวัง

-

-

350,000.00

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

(กึง่ ถาวร) หมูท่ ี่ 4
3) ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร
20,000.00

20,000.00

20,000.00

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
20,000.00 ร้อยละของประชาชน ธรรมชาติมีความสมดุลย์ขนึ้

หมูท่ ี่ 7
4) ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา

กองช่าง

ทีพ่ ึงพอใจไม่น้อยกว่า และปูองกันน้ําท่วม
20,000.00

20,000.00

20,000.00

ร้อยละ 70
20,000.00 ร้อยละของประชาชน ธรรมชาติมีความสมดุลย์ขนึ้

หมูท่ ี่ 10

ทีพ่ ึงพอใจไม่น้อยกว่า และปูองกันน้ําท่วม

กองช่าง
สนง.ปลัด
กองช่าง
สนง.ปลัด

ร้อยละ 70
4 วางท่อส่งน้ํา คสล.

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ขยายท่อส่งน้ําขนาดใหญ่
ในการเกษตร

300,000.00

200,000.00

-

-

หมูท่ ี่ 7

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ
5 เจาะบ่อบาดาล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) เจาะบ่อบาดาล
ในการอุปโภค บริโภค

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

-

-

300,000.00

-

เพือ่ การเกษตร หมูท่ ี่ 4

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้
ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
2) ประปาภูเขา

-

300,000.00

200,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

- อ่างเก็บน้ําแม่ฟูา

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการอุปโภค บริโภค

- บวกจ๋องก๋อน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

หมูท่ ี่ 7
3) ประปาภูเขา
หมูท่ ี่ 10

-

-

300,000.00

400,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้
ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการอุปโภค บริโภค

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
6 ขุดสระเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ขุดสระเพือ่ การเกษตร
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

หมูท่ ี่ 5

-

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้
ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการอุปโภค บริโภค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

กองช่าง
สนง.ปลัด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

7 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา

วัตถุประสงค์

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000.00

300,000.00

300,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา

-

หลัก

ในการเกษตร

ห้วยเหียง (หลวง)

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

หมูท่ ี่ 5

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
-

-

700,000.00

800,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

ห้วยทุม

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

หมูท่ ี่ 11

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา

-

500,000.00

500,000.00

500,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

ในการเกษตร

ห้วยโชคพร้อมปรับภูมิทัศน์

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

หมูท่ ี่ 5

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

2) ขุดลอกพร้อมวางท่อ คสล.

9 ก่อสร้างดาดลําเหมือง

ตัวชีว้ ดั

(ผลผลิต

2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา

8 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

300,000.00

300,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

ถนนสายสะพานถึงสายเหนือ

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

สะพาน หมูท่ ี่ 10

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ก่อสร้างดาดลําเหมือง
ในการเกษตร

-

-

-

400,000.00

-

แม่ฟูาลูกนอก หมูท่ ี่ 4

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
3) ซ่อมแซมดาดลําเหมือง

-

-

-

50,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

จากอ่างเก็บน้ําห้วยโชคถึงทุง่ นา

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

นายนิกร กล้าหาญ หมูท่ ี่ 5

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

4) ก่อสร้างดาดลําเหมือง

-

-

500,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

- สายไม้ค่า

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

- สายใต้โรงบ่ม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- สายหน้า อบต. ถึง รพ.สต.
บ้านม่วง
- สาย รพ.สต.บ้านม่วงถึง

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

วัดผาแดง (สายลุม่ วัด)
- สายปูปุ กิ๊
- สายใต้บ้านนายชาญชัย อมราภรณ์พิสุทธ์
หมูท่ ี่ 6
5) ก่อสร้างดาดลําเหมือง

-

-

350,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

- ทุง่ หัวหนอง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

- เหมืองยอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ ี่ 7
6) ก่อสร้างดาดลําเหมือง

-

-

-

350,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

- สายแม่ฟูา

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

- สายทุง่ เด่น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

- สายสวนกว๊าน
หมูท่ ี่ 7
7) ก่อสร้างดาดลําเหมือง

350,000.00

-

-

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

- สายทุง่ โค้ง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

หมูท่ ี่ 10

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

8) ก่อสร้างดาดลําเหมือง

-

-

300,000.00

200,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

- สายทุง่ โค้ง-ทุง่ เด่น

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

หมูท่ ี่ 10

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

9) ก่อสร้างลําเหมือง
เชือ่ มคลองกิว่ คอหมา

-

-

-

350,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้
ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
หมูท่ ี่ 11

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

10 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด
กัน้ แม่น้ําวัง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ําใช้ 1) ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด
ในการเกษตร

-

-

-

รวม 31 โครงการ

-

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

100,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ําใช้

กัน้ แม่น้ําวัง หมูท่ ี่ 10

กองช่าง

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ
รวม

ตัวชีว้ ดั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ
-

18,369,300.00

19,369,300.00

23,969,300.00

5,260,000.00

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 โครงการส่งเสริมพหุพาคี เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน อบรม/ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน

50,000.00

50,000.00

50,000.00

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

50,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีชีวติ ทีด่ ี

ในการพัฒนาท้องถิน่

มีส่วนร่วมในการพัฒนา ในการพัฒนาชุมชนให้ยงั่ ยืน

ทีม่ ีส่วนร่วมในการทํา ดําเนินชีวติ ตามแนว

อย่างยัง่ ยืน(LA21)

หมูบ่ ้าน/ชุมชนของตน

กิจกรรมของหมูบ่ ้าน เศรษฐกิจแบบพอเพียง

อย่างเป็นระบบและ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ60

สนง.ปลัด

ต่อเนือ่ ง
รวม

จานวน 1 โครงการ

-

-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

-

2.4 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

ทรัพยากรธรรมชาติ

ของโครงการ)
เพือ่ สร้างจิตสํานึกให้แก่ ฝึกอบรม/รณรงค์สร้างจิตสํานึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการอนุรักษ์และปูองกันสิง่ แวดล้อม

และสิง่ แวดล้อม

และสิง่ แวดล้อม

1 โครงการอนุรักษ์

ให้กับประชาชนในเขต อบต.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

20,000.00 ร้อยละของประชาชน สร้างจิตสํานึกให้
ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ แก่ประชาชนในการฟืน้ ฟู
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สนง.ปลัด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

และสิง่ แวดล้อม

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการรักน้ํา รักปุา
รักษาแผ่นดิน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน

(ผลผลิต
ของโครงการ)
ฝึกอบรม/ให้ความรู้

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

อนุรักษ์ทรัพยากร

และสิง่ แวดล้อม

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แก่เด็ก เยาวชนในการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชีว้ ดั

หลัก
สนง.ปลัด

ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกองการศึกษาฯฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และสิง่ แวดล้อม

ในเขต อบต.แจ้ห่ม
รวม

จานวน 2 โครงการ

-

-

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 จํานวนหมูบ่ ้านทีไ่ ด้

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจ อบรม/ให้ความรู้/รณรงค์เกีย่ วกับ

รวม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หลัก

กิจการของท้องถิน่

ประชาธิปไตยการเลือกตัง้ ในบทบาทหน้าทีพ่ ลเมือง การเลือกตัง้ และการออกเสียง

รับการส่งเสริม

มีความโปร่งใสประชาชน

และการออกเสียง

ทีด่ ี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชามติ

การเลือกตัง้

เข้ามามีส่วนร่วม

ประชามติ

ของประชาชนในการ

ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้

พัฒนาท้องถิน่

ต่อหมูบ่ ้าน

จานวน 1 โครงการ

100,000.00

100,000.00

100,000.00

สนง.ปลัด

100,000.00

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 รณรงค์ ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปูองกันและ

(ผลผลิต
ของโครงการ)
จัดศูนย์บริการประชาชน

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนรูจ้ ักปูองกันและ

หลัก

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

สนง.ปลัด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

2 อบรมปูองกันและระงับ
อัคคีภัย

วัตถุประสงค์

รวม

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

35,000.00

35,000.00

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

และบรรเทาอัคคีภัยให้กับ สมาชิก อปพร.

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีความรู้
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

อัคคีภัยเบือ้ งต้น

ร้อยละ 70

และให้ระลึกถึงวัน

ฝึกอบรม/ให้ความรู้ และบวงสรวง

10,000.00

10,000.00

10,000.00

สนง.ปลัด

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ถึงวัน อปพร.

งานปูองกัน

สาธารณภัยและอาสาสมัคร อปพร.

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน

ร้อยละ 70
95,000.00

95,000.00

60,000.00

บรรเทาอัคคีภัยเบือ้ งต้น

10,000.00 ร้อยละของประชาชน อปพร.มีความรูแ้ ละระลึก

เนือ่ งในวัน อปพร.

จานวน 3 โครงการ

สนง.ปลัด

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ เกีย่ วกับการปูองกันและ

ปูองกันและบรรเทา
3 พัฒนาศักยภาพพนักงาน เพือ่ อบรมให้ความรู้
ปูองกันและบรรเทา

(ผลผลิต

เพือ่ ส่งเสริมความรูใ้ ห้กับ ฝึกอบรม/ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปูองกัน
ประชาชนเกีย่ วกับการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

60,000.00

3.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมสุขภาพ และ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ อบรมให้ความรูแ้ ก่เด็ก ศพด.

20,000.00

20,000.00

20,000.00

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละของจํานวน

เสริมสร้างพัฒนาการ

สร้างเสริมสุขนิสัย

ทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก ในการรูจ้ ักการดูแลเอาใจ

เด็กทีไ่ ด้รับ

ทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก

ของเด็กปฐมวัย

และเยาวชน

การส่งเสริมสุขภาพ

และเยาวชน

ใส่สุขภาพทัง้ ร่างกายและฟ๎น

กองการศึกษาฯ

อนามัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
2 พัฒนาครูผดู้ ูแลเด็ก

เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ อบรมให้ความรูก้ ารดูแลเด็กปฐมวัย
ทีด่ ีแก่เด็ก

ให้กับครู ผดด.

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ร้อยละของจํานวน

เด็กและผูป้ กครองมีทัศนคติ กองการศึกษาฯ

เด็กและผูป้ กครองที่ ทีด่ ีต่อกันมีคุณภาพชีวติ
ได้รับการส่งเสริม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ทีด่ ีขนึ้

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
แก่เด็กและนักเรียน

โภชนาการของเด็ก

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

700,000.00

700,000.00

700,000.00

700,000.00 ร้อยละของเด็ก

จัดหาอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนและศพด.

หลัก

เด็กใน ศพด.และสถานศึกษากองการศึกษาฯ

นักเรียนทีไ่ ด้รับการ

ในพืน้ ทีม่ ีพัฒนาการที่

นักเรียนให้เหมาะสม

ส่งเสริมด้านโภชนา

เจริญเติบโตสมวัย สุขสภาพ

กับวัย

การ ไม่น้อยกว่า

อนามัยแข็งแรง

สนง.ปลัด

ร้อยละ 100
4 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
แก่เด็กและนักเรียน

โภชนาการของเด็ก

จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ

600,000.00

600,000.00

600,000.00

เด็กนักเรียนและศพด.

600,000.00 ร้อยละของเด็ก

เด็กใน ศพด.และสถานศึกษากองการศึกษาฯ

นักเรียนทีไ่ ด้รับการ

ในพืน้ ทีม่ ีพัฒนาการที่

นักเรียนให้เหมาะสม

ส่งเสริมด้านโภชนา

เจริญเติบโตสมวัย สุขสภาพ

กับวัย

การ ไม่น้อยกว่า

อนามัยแข็งแรง

สนง.ปลัด

ร้อยละ 100
5 ค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ ส่งเสริมการดําเนินงานจัดหา/จัดซือ้ วัสดุการศึกษาให้กับ
ของโรงเรียนและ

80,000.00

80,000.00 ร้อยละของศูนย์พัฒนา การดําเนินงานของโรงเรียน กองการศึกษาฯ
เด็กเล็กทีไ่ ด้มาตรฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้

ด้านการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การศึกษา

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและ

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ

เยาวชนกล้าแสดงออก

นักเรียน/ศพด.

เด็กปฐมวัย

80,000.00

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการจัดงาน

7 ส่งเสริมพัฒนาการ

80,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00 ร้อยละของเด็ก
มีความพึงพอใจ

ประโยชน์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการส่งเสริม

พัฒนาการทีเ่ หมาะสม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับผูป้ กครอง

กับวัย

เด็กและเยาวชน

เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมและ กล้าแสดงออกและ

และใช้เวลาว่างให้เกิด

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กมี

เป็นไปตามมาตรฐาน

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ร้อยละของจํานวน
เด็กทีไ่ ด้รับส่งเสริม
พัฒนาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

กองการศึกษาฯ
สนง.ปลัด

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เสริมสร้างพัฒนาการ
ทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก

กองการศึกษาฯ

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

8 ส่งเสริมรักการอ่าน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000.00

20,000.00

เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ จัดฝึกอบรม/ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน/ศพด.

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละของจํานวน

เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่

ทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก รักการอ่าน

ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

มีพัฒนาการทีด่ ีเหมาะสม

และเยาวชน

และมีความพึงพอใจ กับวัย

กองการศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
รวม

จานวน 8 โครงการ

1,500,000.00

1,500,000.00

1,480,000.00

1,460,000.00

3.4 แผนงานการสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคติดต่อ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

ของโครงการ)
เพือ่ ควบคุมและปูองกัน จัดกิจกรรม/รณรงค์การปูองกัน
การแพร่ระบาด
โรคติดต่อให้กับประชาชน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000.00

10,000.00

10,000.00

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับบริการ
สนง.ปลัด
ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ สาธารณสุขครบถ้วนและทัว่ ถึง

ของโรคติดต่อภายในชุมชน

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

และมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี

ร้อยละ 70
2 รณรงค์และปูองกัน
โรคไข้เลือดออก

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

รณรงค์/ประชาสัมพันธ์

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในพืน้ ทีป่ ลอดภัย สนง.ปลัด

การปูองกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกและพ่นหมอกควัน
และกําจัดแหล่ง

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ จากโรคไข้เลือดออก

ตามหมูบ่ ้าน

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

เพาะพันธุย์ งุ ลาย

ร้อยละ 70

3 พัฒนางานด้านสาธารณสุข/ส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่ อบรม/ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
สาธารณสุขมูลฐาน

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับบริการ

ประชาชนเกีย่ วกับสุชภาพ สุขภาพอนามัยให้กับประชาชน

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ สาธารณสุขครบถ้วนทัว่ ถึง

อนามัยของประชาชน

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

สนง.ปลัด

และมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี

ร้อยละ 70
รวม

จานวน 3 โครงการ

-

-

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน
เปูาหมาย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

เปูาหมาย
ที่
ที่

โครงการ
โครงการ

1 ปรับปรุงสนามกีฬา

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ 1) ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ่ ้าน
ทีด่ ีแก่เด็ก เยาวชน

หมูท่ ี่ 5

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

-

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

300,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้
ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

200,000.00

-

-

หมูท่ ี่ 10

2 ก่อสร้างอาคาร

เพือ่ ให้ประชาชนมี

อเนกประสงค์

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ในการเล่นกีฬา สุขภาพ

ร้อยละ 70

อนามัยแข็งแรง

ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้

1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

-

-

-

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ในการเล่นกีฬา สุขภาพ

ร้อยละ 70

อนามัยแข็งแรง

200,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้

สถานทีร่ ่วมกิจกรรมของ หมูท่ ี่ 4

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

หมูบ่ ้าน

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ในการเล่นกีฬา สุขภาพ

ร้อยละ 70

อนามัยแข็งแรง

-

-

-

500,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้

หมูท่ ี่ 5

กองช่าง

กองช่าง

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3) ก่อสร้างศูนย์ ศสมช.

-

-

-

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ในการเล่นกีฬา สุขภาพ

ร้อยละ 70

อนามัยแข็งแรง

400,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้

หมูท่ ี่ 11

จานวน 5 โครงการ

กองช่าง

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

รวม

ผลทีค่ าดว่า

หลัก

ต้านยาเสพติด
2) ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ่ ้าน

ตัวชีว้ ดั

กองช่าง

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

-

-

200,000.00

-

1,400,000.00

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ในการเล่นกีฬา สุขภาพ

ร้อยละ 70

อนามัยแข็งแรง
-

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 รณรงค์/ปูองกัน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปูองกันและแก้ไข

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชน ประชาชน

รณรงค์/ประชาสัมพันธ์

หลัก
สนง.ปลัด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

ของโครงการ)
ป๎ญหายาเสพติดในท้องถิน่ การแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในโรงเรียน
และบูรณาการร่วมมือ และชุมชน
กับหน่วยงาน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด
พึงพอใจไม่น้อยกว่า ท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ 70

ปลอดยาเสพติด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

2 ส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000.00

10,000.00

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ฝึกอบรม/ส่งเสริมอาชีพให้กับผูส้ ูงอายุ
และสร้างขวัญกําลังใจ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

-

คุณภาพชีวติ คนพิการ
4 โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวในชุมชน

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ในชุมชน

ร้อยละของสูงอายุ

ผูส้ ูงอายุ มีขวัญ กําลังใจ

ทีไ่ ด้รับการสงเคราะห์ ในการดํารงชีพ

แก่ผสู้ ูงอายุ
3 โครงการพัฒนา

ตัวชีว้ ดั

สนง.ปลัด
พช./คลัง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ฝึกอบรม/ให้ความรูด้ ้านอาชีพให้กับ

ร้อยละของประชาชน คนพิการในท้องถิน่

สนง.ปลัด

ของคนพิการในท้องถิน่ คนพิการในเขต อบต.แจ้ห่ม

ทีพ่ ึงพอใจไม่น้อยกว่า มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้

พช.

ให้ดีขนึ้

ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชน
สนง.ปลัด
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการและ ในท้องถิน่ มีคุณภาพชีวติ พช./กศน.ตําบล
มีความพึงพอใจ
ทีด่ ีขนึ้

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ฝึกอบรม/ให้ความรูใ้ นการดํารงชีวติ
ของประชาชนในท้องถิน่ ของคนในครอบครัว การดูแลเอาใจใส่กัน

10,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

-

-

-

-

ให้ดีขนึ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
5 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ฝึกอบรม/ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
ชีวติ สตรีในชุมชน
ของสตรีในท้องถิน่ ให้ดีขนึ้ สุขภาพให้กับสตรีในเขต อบต.แจ้ห่ม

30,000.00

30,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน สตรีในท้องถิน่ มีคุณภาพชีวติ สนง.ปลัด
ทีพ่ ึงพอใจไม่น้อยกว่า ทีด่ ีขนึ้

พช.

ร้อยละ 70
6 โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ฝึกอบรม/ให้ความรูก้ ับผูส้ ูงอายุ
ของผูส้ ูงอายุในท้องถิน่ ในการอยูร่ ่วมกันของผูส้ ูงอายุ
ให้ดีขนึ้

30,000.00

30,000.00

-

-

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละของผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุในท้องถิน่
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการและ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้

สนง.ปลัด
พช./กศน.ตําบล

มีความพึงพอใจ

ในเขต อบต.แจ้ห่ม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
7 จัดเวทีประชาคมหมูบ่ ้าน เพือ่ พัฒนาการมีส่วนร่วม จัดเวทีประชาคมตามหมูบ่ ้านในเขต อบต.
/ ตําบล

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม

ของประชาชน และเกิด และประชาคมระดับตําบล

ทีม่ ีส่วนร่วมในการทํา ในการพัฒนาท้องถิน่

ความสามัคคีในหมูค่ ณะ

กิจกรรมของหมูบ่ ้าน เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ

สนง.ปลัด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ60
8 โครงการเยาวชน
กับเพศศึกษาในชุมชน

เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เด็ก

ฝึกอบรม/ให้ความรูใ้ ห้กับเยาวชน

เยาวชนเกีย่ วกับ

ในเรือ่ งเอดส์ เพศศึกษา

20,000.00

20,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน เด็ก เยาวชนในท้องถิน่
สนง.ปลัด
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการและ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้ เข้าใจ พช./กศน.ตําบล

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
โรคเอดส์เพศ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เกีย่ วกับโรคเอดส์ เพศ

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000.00

20,000.00

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
กลุม่ อาชีพตําบลแจ้ห่ม
10 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผูพ้ ิการในชุมชน

กลุม่ อาชีพตําบลแจ้ห่ม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

-

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ให้กับกลุม่ อาชีพใน

ตําบลแจ้ห่ม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ฝึกอบรม/ให้ความรูด้ ้านอาชีพให้กับ
ประชาชนผูพ้ ิการในเขต อบต.แจ้ห่ม
ของประชาชนและ

ตัวชีว้ ดั

ร้อยละของประชาชน กลุม่ อาชีพมีรายได้

สนง.ปลัด

ทีพ่ ึงพอใจไม่น้อยกว่า มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้

พช.

ร้อยละ 70
10,000.00

10,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนและผูพ้ ิการ
ทีพ่ ึงพอใจไม่น้อยกว่า ในท้องถิน่ มีคุณภาพ

ผูพ้ ิการในชุมชนให้ดีขนึ้

ร้อยละ 70

รวม จานวน 10 โครงการ

280,000.00

280,000.00

130,000.00

สนง.ปลัด
พช.

ชีวติ ทีด่ ีขนึ้

130,000.00

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00 ร้อยละของประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชน สนง.ปลัด

1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ สร้างจิตสํานึกปลูกฝ๎ง อบรมคุณธรรม
แก่บุคลากรท้องถิน่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หลัก

คุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรมให้กับผูน้ ําท้องถิน่ สมาชิกสภา

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ทัว่ ไปมีความสัมพันธ์

ในการดํารงชีพ

และเจ้าหน้าทีใ่ น อบต.แจ้ห่ม

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ทีด่ ีต่อกัน

ร้อยละ 70
2 โครงการปกปูองสถาบัน เพือ่ ส่งเสริมการสร้าง
ของชาติ

จิตสํานึกในการรักชาติ

จัดกิจกรรม/สร้างจิต

10,000.00

10,000.00

10,000.00

สํานึกให้รักชาติ

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ มีจิตสํานึกทีด่ ีต่อสถาบัน กองการศึกษาฯฯ

และสถาบันพระมหากษัตริสถาบั
ย์ นพระมหากษัตริย์

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ประชาชนในเขต อบต.
3 ส่งเสริมการจัดงาน

เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณ

10,000.00 ร้อยละของประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชน สนง.ปลัด
พระมหากษัตริย์

ร้อยละ 70
30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ

ประเพณีบวงสรวง

สืบสานศาสนา ประเพณี บวงสรวงเจ้าพ่อ

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด

เจ้าพ่อพญาคําลือ

วัฒนธรรมท้องถิน่

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

พญาคําลือ

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการงานรัฐพิธี

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

ของโครงการ)
เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานรัฐพิธตี ่าง ๆ
สืบสานศาสนา ประเพณี เช่น วันปิยมหาราช
วัฒนธรรมท้องถิน่

วันแม่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000.00

10,000.00

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้เวลาว่างกองการศึกษาฯ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

หลัก

"สามัคคีสวี่ ยั ต้านภัย

เล่นกีฬาและออกกําลังกายอบต.แจ้ห่มคัพ

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ให้เป็นประโยชน์ในการ

ยาเสพติด"

เพือ่ สุขภาพทีด่ ี

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

เล่นกีฬา สุขภาพอนามัย

ร้อยละ 70

แข็งแรง

(อบต.แจ้ห่มคัพ)
6 โครงการสืบสาน
ภูมิป๎ญญาท้องถิน่

เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ส่งเสริมการสืบสาน
สืบสานศาสนา ประเพณี ประเพณีท้องถิน่
วัฒนธรรมท้องถิน่

10,000.00

10,000.00

10,000.00

สนง.ปลัด

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด

ภูมิป๎ญญาท้องถิน่

พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

7 สืบสานประเพณี
ต่างข้าวซ่อมต่อ

เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานส่งเสริม

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ

สืบสานศาสนา ประเพณี ประเพณีต่างข้าวซ่อมต่อ
วัฒนธรรมท้องถิน่

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด

ร่วมกับวัดผาแดงหลวง

พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

8 โครงการจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ

เพือ่ ให้ลูกได้แสดง

จัดกิจกรรมวันแม่

10,000.00

10,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน ลูกได้แสดงความกตัญํูกตเวที
กองการศึกษาฯ

ความกตัญํูกตเวทีต่อแม่ แห่งชาติให้กับเด็ก

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ต่อแม่และแม่ได้สํานึกในหน้าที่ สนง.ปลัด

และแม่ได้สํานึกในหน้าที่ นักเรียน/ศพด.

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

และความรับผิดชอบของตน

และความรับผิดชอบของตน

ร้อยละ 70

ในฐานนะแม่

ในฐานนะแม่
9 สืบสานประเพณี
สงกรานต์

เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานส่งเสริม

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ

สืบสานศาสนา ประเพณี ประเพณีสงกรานต์

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด

วัฒนธรรมท้องถิน่

พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

10 สืบสานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุ

เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานสืบสาน
สืบสานศาสนา ประเพณี ประเพณีสลากภัตร

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
วัฒนธรรมท้องถิน่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ตามวัดต่าง ๆ ในเขต

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

อบต.แจ้ห่ม

ร้อยละ 70

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

แห่เทียนเข้าพรรษา/

ของโครงการ)
เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานแห่เทียน
สืบสานศาสนา ประเพณี เข้าพรรษา/ทํานุบํารุง

ทํานุบํารุงศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิน่

11 สืบสานประเพณี

12 สืบสานประเพณี
ลอยกระทง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ งานการศึกษา

หลัก

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด

ศาสนาตามวัดต่าง ๆ

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ในเขต อบต.แจ้ห่ม

ร้อยละ 70

เพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานสืบสาน
สืบสานศาสนา ประเพณี ประเพณีลอยกระทง

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ดํารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป สนง.ปลัด

วัฒนธรรมท้องถิน่

พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

13 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ สร้างจิตสํานึก ปลูกฝ๎ง อบรมคุณธรรม
แก่เด็ก เยาวชน

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ร้อยละของประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชน สนง.ปลัด

คุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรมให้กับเด็ก

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ทัว่ ไปมีความสัมพันธ์

ในการดํารงชีพ

นักเรียน/ศพด./

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ทีด่ ีต่อกัน

ร้อยละ 70
14 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้เวลาว่างกองการศึกษาฯ

เล่นกีฬาและออกกําลังกายกีฬาให้กับหมูบ่ ้าน
เพือ่ สุขภาพทีด่ ี
รวม จานวน 14 โครงการ

-

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬา

และศูนย์กีฬา อบต.

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

แจ้ห่ม

ร้อยละ 70
-

485,000.00

485,000.00

465,000.00

465,000.00

สุขภาพอนามัยแข็งแรง

-

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

3.8 แผนงานงบกลาง
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 เงินสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพ ผูส้ ูงอายุในเขต อบต.แจ้ห่ม
ผูส้ ูงอายุ

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00 ผูส้ ูงอายุร้อยละ 100 ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพ
ได้รับการช่วยเหลือ ชีวติ ทีด่ ีขนึ้

หลัก
สนง.ปลัด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

2 เงินสงเคราะห์ผพู้ ิการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพ ผูพ้ ิการในเขต อบต.แจ้ห่ม
สําหรับผูพ้ ิการ

1,900,000.00

1,900,000.00

1,900,000.00

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

1,900,000.00 ผูพ้ ิการร้อยละ 100
ได้รับการช่วยเหลือ

หลัก

ผูพ้ ิการมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ีขนึ้

สนง.ปลัด

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

3 เงินสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพ ผูส้ ูงอายุในเขต อบต.แจ้ห่ม
ผูส้ ูงอายุ

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขเพืภาพ
อ่ ส่งเสริมให้ประชาชน สบทบงบประมาณให้
อบต.แจ้ห่ม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

77,000.00

77,000.00

77,000.00

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

7,000,000.00 ผูป้ ุวยเอดส์ร้อยละ 100ผูป้ ุวยเอดส์มีคุณภาพ
ได้รับการช่วยเหลือ ชีวติ ทีด่ ีขนึ้

สนง.ปลัด

77,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในตําบลแจ้ห่ม

สนง.ปลัด

ในตําบลแจ้ห่ม ได้รับบริการกับหลักประกันสุขภาพ

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ได้รับบริการด้านสุขภาพ

กองคลัง

ด้านสุขภาพอย่างทัว่ ถึง อบต.แจ้ห่ม

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

อย่างทัว่ ถึง

ร้อยละ 70
รวม

จานวน 4 โครงการ

-

-

15,977,000.00

15,977,000.00

15,977,000.00 15,977,000.00

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1,3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 ส่งเสริมการออกร้านแสดง เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมและ อุดหนุนงบประมาณ

รวม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

30,000.00

30,000.00

-

หลัก

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมและ กองการศึกษาฯ

นิทรรศการงานฤดูหนาว ประเพณีท้องถิน่

ให้กับอําเภอในการ

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ สืบสานประเพณีของจังหวัด กองคลัง

และกาชาดจังหวัดลําปาง ของจังหวัด

ออกร้านแสดงนิทรรศการ

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

งานฤดูหนาวและกาชาด

ร้อยละ 70

จานวน 1 โครงการ

-

-

30,000.00

30,000.00

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

4.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงดิน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000.00

15,000.00

เพือ่ พัฒนาการผลิตภาค จัดซือ้ เครือ่ งทดสอบดิน

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละของประชาชน เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสาร สนง.ปลัด

เกษตร สอดคล้องตามแนว

ทีเ่ ข้าร่วมและมีความ ความรูท้ ถี่ ูกต้องต่อเหตุการณ์ เกษตรฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ผลผลิตทางการเกษตร

และส่งเสริมการยกระดับ

ร้อยละ 70

มีคุณภาพ เกษตรกรมี

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

รายได้เกษตรกรในท้องถิน่

คุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีรายได้
เพิม่ ขึน้

รวม

จานวน 1 โครงการ

-

-

15,000.00

15,000.00

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรืน่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แจ้ห่ม
อบต.แจ้ห่ม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

40,000.00

40,000.00

40,000.00

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

40,000.00 ร้อยละของประชาชน อบต.มีภูมิทัศน์ที่

และสวยงาม

ทีพ่ ึงพอใจต่อ

สนง.ปลัด

สวยงามและร่มรืน่

สภาพแวดล้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2 โครงการพัฒนา

เพือ่ พัฒนาการจัดเก็บ

จ้ดส่งบุคลากรเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ร้อยละของประชาชน อบต.มีการจัดเก็บภาษีและ กองคลัง/ช่าง

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ของ อบต. และมี เกีย่ วกับการจัดทําแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
รายได้

รวม

ทีพ่ ึงพอใจในการ

คุมทะเบียนทรัพย์สิน

การคุมทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า อย่างมีระบบ

ของ อบต.

ร้อยละ 70

จานวน 2 โครงการ

-

-

140,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ ให้มีอาคารสถานที่
อบต.แจ้ห่ม

ราชการทีป่ ลอดภัย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1) ก่อสร้างเสาธง

120,000.00

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละของประชาชน มีอาคาร สถานทีท่ ปี่ ลอดภัย

2) ต่อเติมอาคาร

ทีพ่ ึงพอใจในการ

3) ก่อสร้างทีแ่ ปรงฟ๎น

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า

4) จัดทําปูาย ศพด.

ร้อยละ 70

กองช่าง

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรืน่ 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสวยงาม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

-

-

-

ตัวชีว้ ดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

200,000.00 ร้อยละของประชาชน สถานทีท่ ่องเทีย่ วมีภูมิทัศน์

อ่างเก็บน้ําห้วยแหน หมูท่ ี่ 4

ทีพ่ ึงพอใจต่อสภาพ

สนง.ปลัด

ทีส่ วยงาม ร่มรืน่

แวดล้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3 ติดตัง้ หอกระจายข่าย/
วิทยุท้องถิน่

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับรู้ 1) ซ่อมแซมเสียงตามสาย

-

-

50,000.00

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สนง.ปลัด

ข้อมูลจาก อบต. ทัว่ ถึง ในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 4

ทีพ่ ึงพอใจในการ

จาก อบต.ทัว่ ถึง ถูกต้อง

ถูกต้องและรวดร็ว

ดําเนินงานไม่น้อยกว่า รวดเร็ว
ร้อยละ 70

รวม

จานวน 3 โครงการ

-

-

120,000.00

-

50,000.00

200,000.00

-

-

-

