รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือให้ประชาชนในหมู่บา้ นมีถนน
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5
100,000
- ประชาชนได้ใช้ถนนในการ
สําหรับใช้ในการคมนาคม
เชือม ซอย 6 หมู่ที 1(ตรอก 4,5,6,7)
คมนาคม
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
100,000
สันติสุข หมู่ 2
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
100,000
รางระบายนํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด
(ตรอก 1,2,8,7)และซ่อมแซมตรอก 4
หมู่ที 3
คสล
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้
า
100,000
อู่วไี อพี หมู่ 4 ระยะทาง 200 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1
100,000
ไปถึงแม่น# าํ ร่ องค้าน หมู่ 4 ระยะทาง
500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 4
100,000
เข้าอู่ช่างเกษม หมู่ 4 ระยะทาง 100 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างปัE ม
100,000
100,000
100,000
นํ#ามัน ปตท.ถึงบ่อบําบัดนํ#าเสี ย หมู่ 4
ระยะทาง 1,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
100,000
รางระบายนํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตรอก 2 บ้านนายป้าง ทางทอง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
100,000
รางระบายนํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด
ตรอก 3 บ้านนายอ้น ใฝ่ จิต
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.จํานวน
100,000
2 ช่วง ช่วงที 1 ซอย 6,12 ช่วงที 2 ซอย
2,4 หมู่ 6
100,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรอก 1
100,000
100,000
หมู่ 7
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 2
100,000
ซอย 7 หมู่ 7 ระยะทาง 100 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้ารร.
100,000
ขยายโอกาสถึงถนนลาดยางร่ องครก หมู่ 8
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
10,000
10,000
10,000
นายนิคม ปิ งเมือง ถึงบ้านนายหล้า ขัตธิ
ระยะทาง 250 ม. หมู่ 8
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
100,000
หมู่บา้ น หมู่ที 9 จํานวน 9 สาย
สายที1 จากบ้านนางบุญปัG น ใฝ่ ใจ ถึงบ้าน
นายมูล ติEบกันเงิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สายที 2 จากบ้านนายทรงกรด ขัติธิ ถึง
บ้านนนายบุญเทียง ลําพูน
สายที 3 ตรอกทางเข้าวัดดาวเรื อง
สายที 4 จากบ้านนายไสว ใฝ่ ใจ ถึงบ้าน
นางดา ใจมา
สายที 5 จากบ้านนนายทิน ตาปลา ถึงบ้าน
นายบุญธรรม ภาระจริ ง
สายที 6 จากบ้านนายบุญสม ภาระจริ ง ถึง
บ้านนายเปิ# น เมืองดี
สายที 7 จากบ้านนายสิ งหา เมืองดี ถึงบ้าน
นายมงคล พรหมสิ ทธิH
สายที 8 จากบ้านนางแก้ว สะอาดใจ ถึง
บ้านนายหล้า พลูคาํ
สายที 9 จากบ้านนางบัวคํา เรื อนอินทร์
ถึงบ้านนายพร สายเครื อทอง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไป
100,000
วัดร่ องขุย หมู่ 10
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ
100,000
หนองบึงเสื อ หมู่ 13 ระยะทาง 225 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 7 ,
100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตรอก 8 หมู่ 13
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ ม
100,000
ต้นบ้านนางดาวเรื อง เกษวิริยะกาญจน์
ถึงบ้านนายจันทร์ เผ่ากันทะ หมู่ 2
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ ม
100,000
ต้นบ้านนนางคําหมุน ผึ#งต้น ถึงบ้านนาง
สารภี อินต๊ะไชย หมู่ 2
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 7
100,000
หมู่ 4 ระยะทาง 100 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 3
100,000
หมู่ 4 ระยะทาง 100 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
100,000
รางระบายนํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด
ตรอก 7 บ้านนายดล หล้าอินเชื#อ หมู่ 5
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
100,000
รางระบายนํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด
ตรอก 4 บ้านนางศิริประภา ด้วงสํารวย
หมู่ 5
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
100,000
รางระบายนํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตรอก 5 บ้านนายศรี ทน ทาทอง หมู่ 5
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
100,000
รางระบายนํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด
ตรอก 5 แยกมากจากบ้านนายศรี ทน
ทางทอง หมู่ 5
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอกใน
100,000
หมู่บา้ น ตรอก 1 - 10 หมู่ 6
100,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าที
สาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ระยะทาง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชือมหมู่
100,000
5 ถึงหมู่ 9
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชือมระ
100,000
หว่างหมู่บา้ น หมู่ 12 และหมู่ 13 ระยะ
ทาง 120 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8
100,000
ระยะทาง 160 ม. หมู่ 13
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8
100,000
ตรอก 6 ระยะทาง 180 ม. หมู่ 13
100 ม.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16
100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หมู่ 8 ระยะทาง 200 ม.
2 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#า/ฝาปิ ด
เพือป้องกันและแก้ไขปั ญหานํ#าท่วม
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#า คสล.
100,000
- ปั ญหานํ#าท่วมขังได้รับการ
รางระบายนํ#า
ขัง
ซอย 1 และ ซอย 5 หมู่ 1
แก้ไข
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอยพ่อขุนจากบ้าน
นายสมพงษ์ มหาวรรศรี ถึงลําเหมือง
นายสุ พจน์ ปิ งเมือง หมู่ 2
100,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอยมหาวรรณจุดสิ#น
สุ ดบ้านนายธีระพงษ์ ธรรมชัยกุล หมู่ 2
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ดซอย 3 , 5 เชือม
เหมืองเก๊า ตรอก 9 หมู่ 3
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 11 ฝังทิศเหนือ
หมู่ 7 ระยะทาง 80 ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด จากบ้านนายเตรี ยม
ปิ งเมือง ถึงบ้านนายสนัน เมืองมา หมู่ 11
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด จากบ้านนายขจรศักดิH
ยินดี ถึงบ้านนางพยุงลักษณ์ อุบลจิต หมู่
11
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#า คสล.
100,000
บ้านนายคําหมืน ปิ งเมือง หมู่ 11
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด หมู่ 12 ระยะทาง 300
ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 6 จากบ้านนาง
เรื อนมูล จอมภา ถึงบ้านนายบุญสม มิงขวัญ
หมู่ 13
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 7 ฝังทิศเหนือ
หมู่ 7 ระยะทาง 200 ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด หมู่ 12 ระยะทาง 90
ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด หมู่ 12 ระยะทาง 155
100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด หมู่ 12 ตั#งแต่บา้ นนาย
สมบูรณ์ ใจแก้ว ถึงบ้านนายป่ วน ภาระจํา
ระยะทาง 290 ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 8 ทิศใต้ ระยะ
ทาง 250 ม. หมู่ 13
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด จุดเริ มต้นข้างบ้าน
นายทด พันธุ์กิง ถึงบ้านนางแสงควร วงศ์
ขัติย ์ หมู่ 2
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 1 ไปถึงแม่น# าํ
ร่ องค้าน หมู่ 4 ระยะทาง 500 ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด จากบ้านนายน้อย
ก๋ าใจ ถึงบ้านนายบุญ ภาระจริ ง หมู่ 5
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด จากบ้านนายหยุด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ใฝ่ จิต ถึงบ้านแม่สม วงศ์ปัญญา หมู่ 5
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 8 ฝังทิศใต้ หมู่ 7
ระยะทาง 150 ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 6 ฝังทิศใต้ หมู่7
ระยะทาง 100 ม.
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 15 หมู่ 8
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 10 หมู่ 8
- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
100,000
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด หมู่ 12 ระยะทาง 280 ม.

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ#ารู ปตัว
ยู คสล.พร้อมฝาปิ ด ซอย 4 จากบ้านเลขที
19 ถึงบ้านเลขที 239 หมู่ 13 ระยะทาง
180 ม.
- โครงการก่อสร้างฝาปิ ดรางระบายนํ#า
ซอย 13 หมู่ 8
- โครงการก่อสร้างฝาปิ ดรางระบายนํ#า

100,000

50,000
50,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
(บาท)
(บาท)
ถนนในหมู่บา้ น หมู่ 10
- โครงการปรับปรุ งรางระบายนํ#า ซอย 17
10,000
10,000
จากบ้านนายหรัง ปิ งเมือง ถึงบ้านนายเล็ก
ทาทอง หมู่ 8
3 โครงการวางท่อระบายนํ#า
เพือป้องกันและแก้ไขปั ญหานํ#าท่วม
- โครงการวางท่อระบายนํ#าถนนเพือการ
1,000,000
1,000,000
ขัง
เกษตรในตําบล หมู่ 1 - 13
- โครงการวางท่อระบายนํ#าจากบ้านนาย
50,000
50,000
สมคิด เสมอเชื#อ ถึงวัดร่ องขุย หมู่ 10
- โครงการวางท่อข้ามถนนสายเหมืองโจก
50,000
หมู่ 8
- โครงการวางท่อระบายนํ#าพร้อมบ่อพัก
50,000
จากสวนนายอินทร์ สม เทพวัง ถึงลําเหมือง
สาธารณะ หมู่ 11 ระยะทาง 25 ม.
- โครงการวางท่อระบายนํ#าพร้อมบ่อพัก
50,000
จากบ้านนายสมชาย ดวงใย ถึงบ้านนาย
อินปัG น สิ ทธินนท์ หมู่ 11
- โครงการเสริ มท่อระบายนํ#าตามถนน
การเกษตรทุกสาย หมู่ 9
4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรี ต
เพือปรับปรุ งเส้นทางการคมนาคมให้ - ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตําบล
1,000,000
1,000,000
มีความปลอดภัย
หมู่ 1 - 13
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10,000

1,000,000 - ปั ญหานํ#าท่วมขังได้รับการ
แก้ไข
50,000

กองช่าง

50,000
1,000,000 - ประชาชนได้ใช้ถนนในการ
คมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 10
100,000
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รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างท่อเหลียม

เพือเพิมช่องทางคมนาคมในการสัญ
จรและขนส่ งผลผลิตทางการเกษตร

- ก่อสร้างท่อเหลียมคลองร่ องครก เชือม
หมู่ 12 และหมู่ 13

100,000

ประชาชนมีเส้นทางในการคมนา กองช่าง
คมขนส่ งผลผลิตเพิมขึ#น

6 โครงการลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร

เพือความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่ งผลผลิตทางการเกษตร

- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร สายทุ่ง
ต้นเกล็ด สาย 1 , 2 , 3 หมู่ 1
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายคลอง
ชลประทานเลียบคันคลอง หมู่ 6 ถึงหมู่ 10
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายวัด
ดอนมูล ถึงแหล่งนํ#าซับนํ#าจํา
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายดอย
เต่า กิวขโมย หมู่ 2
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายร้อง
ปู่ จีG หมู่ 2
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร หมู่ 3
สายเหมืองจําร่ องขี#นา , สายทุ่งสันกลาง
ร่ องขี#นา , สายทุ่งเหล่าสันจกปก , สายฮ่อง
บวกหลวงร่ องขี#นา , สายทุ่งอ่างทอง

50,000

ประชาชนมีเส้นทางในการคมนา กองช่าง
คมขนส่ งผลผลิตเพิมขึ#น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายปาก
50,000
50,000
50,000
ทางเข้าอ่างต้นผึ#งถึงอ่างต้นผึ#ง หมู่ 8
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายหน้า
50,000
50,000
50,000
รร.ขยายโอกาส ถึงหน้าบ้านนายนิตย์
ภาระจริ ง หมู่ 8
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร สายทุ่ง
50000
เฮี#ย 1 และ 2 หมู่ 6
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร หมู่ 4
50,000
จากหลังวัดสันดอนงาม ถึงหมู่ 12
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรภายใน
50,000
หมู่บา้ น หมู่ 4
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายทุ่ง
50,000
ป่ าข้าว จากบ้านนายยัง เฉพาะธรรม ถึงที
นานายสวัสดิH ขัติธิ หมู่ 5 ระยะทาง 200 ม.
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายทุ่ง
50,000
บวกควาย หมู่ 5
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร หมู่ 7
50,000
ระยะทาง 1,000 ม.
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรภายใน
50,000
หมู่บา้ น หมู่ 9 จํานวน 6 สาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สายที 1 ส่ วนแยกบวกหอย
สายที 2 สายเหมืองร่ องครก
สายที 3 สายเหมืองเก๊าตุม้
สายที 4 ส่ วนแยกห้วยล้อง 1 จากลาดยาง
ถึงนานายสมบูรณ์ ปั ญญา
สายที 5 ส่ วนแยกห้วยล้อง 2 จากถนนลาด
ยางถึงนานายสม เสาร์ คาํ เมืองดี
สายที 6 ส่ วนแยกห้วยล้อง 3 จากถนนลาด
ยางถึง นานายหลํา ปั ญญา
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายชล
50,000
ประทาน หมู่ 10 เชือม หมู่ 2
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรภายใน
50,000
หมู่บา้ น หมู่ 12 (บดอัด)
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร จํานวน
50,000
6 สาย หมู่ 13 ระยะทาง 1,215 ม.
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร สายวัง
50,000
ครก 2 (วังเฮี#ย)
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายห้วย
50,000
บง , สายทุ่งนาถาก หมู่ 6
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร หมู่ 7
50,000
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ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระยะทาง 1,000 ม.
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายทุ่ง
50,000
เพลิง หมู่ 8
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายทุ่ง
50,000
หลวง หมู่ 1 เชือมหมู่ 2 ทุ่งจํา
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายทุ่ง
50,000
ห้วยร่ อง หมู่ 1
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสาย
50,000
คลองชลประทาน หมู่ 2
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายดอย
50,000
เต่าเชือมกิวขโมย หมู่ 2
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสาย
50,000
เหมืองหลวง สายคลอง หมู่ 6 ระยะทาง
1,200 ม.
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร หมู่ 7
50,000
ระยะทาง 1,000 ม.
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตรสายทุ่ง
100,000
เพลิง 1 , 2 สายกิวขโมย , สายร่ องผักตุ๊ด
สายบวกกว๋ าว , สายบวกงัว , สายบวกพระ
เจ้า
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ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ลงหินคลุกถนนเพือการเกษตร หมู่ 12
50,000
ระยะทาง 680 ม.
7 โครงการลงดินลูกรังถนนเพือการกษตร

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพือความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่ งผลผลิตทางการเกษตร

เพือให้ประชาชนในหมู่บา้ นมีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม

- ลงลูกรังถนนเพือการเกษตรสาย
กิวขโมย หมู่ 11
- ลงลูกรังถนนเพือการเกษตรสาย
สันป่ าสัก หมู่ 11

1,000,000

- ก่อสร้างถนนลาดยางสายเฉลิมพระ
เกียรติ เชือม หมู่ 3 บ้านสันจกปก ต.ดอก
คําใต้ และหมู่ 3 จําป่ าหวาย
- ก่อสร้างถนนลาดยาง จากซอย 19 ถึง
ซอย 17 เชือมต่อหมู่ 8 พร้อมรางระบาย
นํ#ารู ปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิ ด หมู่ 5
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายโป่ งแก จุดเริ ม
ลาดยางต้นนานายจ๋ อย ใฝ่ จิต หมู่ 10 เชือม
ถนนตําบลคือเวียง เชือมตําบลแม่กา
- ก่อสร้างถนนลาดยางสายคันคลอง หมู่ 2
ตําบลจําป่ าหวาย ถึงพื#นทีหมู่ 6 ต.แม่กา
ระยะทาง
กม.

1,000,000

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางในการคมนา กองช่าง
คมขนส่ งผลผลิตเพิมขึ#น
50,000

- ประชาชนได้ใช้ถนนในการ
คมนาคม

100,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื#นฐาน เพือรองรับการเปลียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเทียวและการลงทุน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการปรับปรุ ง/ซ่อมแซมถนน
เพือให้ประชาชนในหมู่บา้ นมีถนน
- ปรับปรุ งถนนลาดยางภายในตําบล
200,000
200,000
20,000 - ประชาชนได้ใช้ถนนในการ
ลาดยางภายในตําบล
สําหรับใช้ในการคมนาคม
หมู่ 1 - 13
คมนาคม
- ปรับปรุ งถนนลาดยาง ซอย 7 หมู่ 7
50,000
50,000
50,000
ระยะทาง 200 ม.
- ซ่อมแซมถนนสายร่ องผักตุ๊ด หมู่ 11
50,000
50,000
50,000
(อบจ.)
- ซ่อมแซมถนนลาดยางจากจําป่ าหวาย
1,000,000
หมู่ 13 ถึงหมู่ 8 แม่ตGาํ บุญโยง ต.แม่กา
10 โครงการก่อสร้างสะพาน

เพือให้ประชาชนในหมู่บา้ นมีเส้นทาง
ในการสัญจร

11 โครงการก่อสร้างราวกั#นป้องกันอุบตั ิเหตุ เพือให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

- ก่อสร้างสะพานคลองร่ องครก หมู่ 8

- ก่อสร้างราวกั#นอุบตั ิเหตุคนั สระนํ#า หมู่ 3
- ก่อสร้างราวกั#นอุบตั ิเหตุลาํ คลอง
ซอย 13 หมู่ 8

100,000

30,000
30,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กองช่าง

- ประชาชนมีเส้นทางสัญจรเพิม กองช่าง
มากขึ#น
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ กองช่าง
และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.2 พัฒนาแหล่งนํ#าและการบริ หารจัดการนํ#าเพือประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้ น

เพือให้ประชาชนได้มีน# าํ ประปาใช้
อย่างทัวถึงทุกครัวเรื อน

- ก่อสร้างประปาหมู่บา้ น หมู่ 1
- ก่อสร้างประปาหมู่บา้ นวัดพระธาตุดอย
น้อย หมู่ 11

2 โครงการปรับปรุ งระบบประปา

เพือให้ประชาชนได้มีน# าํ ประปาใช้
อย่างทัวถึงทุกครัวเรื อน

- ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้ นพร้อมขยายเขตวางท่อ
- ปรับปรุ งระบบประปา หมู่ 10
(เปลียนถังเก็บนํ#า)
- ปรับปรุ งระบบประปา หมู่ 6
- ปรับปรุ งระบบประปา หมู่ 8
- ขยายเขตประปาในตําบล หมู่ 1-13
- ขยายเขตประปา หมู่ 2
- ชยายเขตประปา หมู่ 12 (เพิมเติม)
- ขยายเขตประปา หมู่ 3 ซอย 2,5,3
- ขยายเขตประปา หมู่ 13 เข้าซอย6 ระยะ
ทาง 800 ม. เข้าซอย 8 หมู่ 7 ถึงหมู่ 13
ระยะทาง 425 ม.

3 โครงการขยายเขตประปาส่ วนภูมิภาค

4 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน

เพือให้ประชาชนได้มีน# าํ ประปาใช้
อย่างทัวถึงทุกครัวเรื อน

เพือให้ประชาชนได้มีน# าํ ประปาใช้
อย่างทัวถึงทุกครัวเรื อน

- ก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ 8

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
- ประชาชนมีน# าํ ประปาใช้ครบ
20,000 ทุกครัวเรื อน

200,000

200,000

200,000 - ประชาชนมีน# าํ ประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรื อน

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

20,000

100,000
10,000
10,000

100,000

20,000
20,000
100,000 - ประชาชนมีน# าํ ประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรื อน

กองช่าง

10,000

20,000 - ประชาชนมีน# าํ ประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรื อน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.2 พัฒนาแหล่งนํ#าและการบริ หารจัดการนํ#าเพือประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการขุดบ่อนํ#าตื#น

เพือให้ประชาชนมีน# าํ เพือการอุปโภค
และบริ โภค

- ขุดบ่อนํ#าตื#น หมู่ 1 จํานวน 60 บ่อ

6 โครงการดาดลําเหมือง

เพือเป็ นแหล่งนํ#ากักเก็บนํ#าเพือใช้
ในการเกษตร

- ดาดลําเหมืองร่ องครก (คลอง R04 )
หมู่ 6 ต.แม่กา ถึง หมู่ 6 ต.ดอกคําใต้
ระยะทาง 16 กม.
- ดาดลําเหมืองเก๊า หมู่ 7 จากนานาย
จันทร์ ขวัญใจ ถึงนานายสมบูรณ์ เป็ นเอก
ระยะทาง 200 ม.
- ดาดลําเหมืองป่ าสักและเหมืองทุ่ง
มานะ หมู่ 6
- ดาดลําเหมืองสายทุ่งจํา จุดสิ#นสุ ดบ้าน
นางคําน้อย จํารัส หมู่ 2
- ดาดลําเหมืองจํา(เหมืองเล็ก) หมู่ 7
ระยะทาง 40 ม.
- ดาดลําเหมืองจากบ้านนางพิศ บุญเรื อง
ถึงบ้านนายพยุงศักดิH ปิ งเมือง หมู่ 2
- ดาดลําเหมืองเก๊าสุ ดสาย หมู่ 3
- ดาดลําเหมืองจากบ้านนายโอภาส ใฝ่ จิต
ถึงบ้านนางเค็ดก้อ อิมใจ หมู่ 2

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

2,000,000

2,000,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
20,000
20,000
30,000

ประชาชนมีน# าํ เพือการอุปโภค
บริ โภค

2,000,000 ประชาชนมีน# าํ เพือการอุปโภค
บริ โภค

20,000
20,000

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.2 พัฒนาแหล่งนํ#าและการบริ หารจัดการนํ#าเพือประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ดาดลําเหมืองภายในหมู่บา้ น หมู่ 1
- ดาดคลอง 3R-RMC ทุ่งเหล่า ,ผักอีแหล้
พร้อมประตูปิด-เปิ ด หมู่ 3
- ดาดลําเหมืองทุ่งป่ าข้าว หมู่ 1
- ดาดลําเหมืองปลีกลําห้วยป่ าบง หมู่ 6
ระยะทาง 700 ม.
- ดาดลําเหมืองทุ่งปึG ง หมู่ 9

7 โครงการขุดลอกลําเหมือง

เพือให้เป็ นแหล่งนํ#าสําหรับใช้ในการ
เกษตร

- ขุดลอกคูคลองลําเหมืองในตําบล
- โครงการขุดลอกเพือแก้ปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย
- โครงการขุดลอกแหล่งนํ#าซับนํ#าจํา หมู่ 6
- ขุดลอกคลองร่ องคัน หมู่ 11
- ขุดลอกแก้มลิงต้นผึ#ง หมู่ 13 เชือมหมู่ 8
- ขุดลอกแก้มลิงต้นขนุน หมู่ 3
- ขุดลอกลําเหมืองจํา(บวกสลาบ) หมู่ 1,2
6,5
- ขุดลอกสระเก็บนํ#า(สระเปรม) หมู่ 6
- ขุดลอกคลองสายสระหลวง บ้านนาย
แหลง คํานาค ถึงนานายอดุลย์ บุญเมือง

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
2,000,000

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

20,000
20,000
20,000
100,000
100,000

100,000
100,000

100,000 - มีน# าํ ใช้เพียงพอสําหรับการ
100,000 เกษตร

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

50,000
30000

50,000
30,000

50,000
30,000

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.2 พัฒนาแหล่งนํ#าและการบริ หารจัดการนํ#าเพือประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ 11
- ขุดลอกลําเหมืองสายทุ่งป่ าข้าว หมู่ 4
ระยะทาง 1,400 ม.
- ขุดลอกลําเหมืองร่ องค้าน หมู่ 4 ระยะ
ทาง 500 ม.
- ขุดลอกลําเหมืองในหมู่บา้ น จํานวน 7
สาย หมู่ 6
สายที 1 ลําเหมืองป่ าสัก
สายที 2 ลําเหมืองบวกหอย
สายที 3 ลําเหมืองเก๊าตุม้
สายที 4 ลําเหมืองทุ่งปึG ง
สายที 5 ลําเหมืองห้วยล้อง
สายที 6 ลําเหมืองบวกหญ้าปล้อง
สายที 7 ลําเหมืองทุ่งสันต้นเกล็ด
- ขุดลอกลําเหมืองสายห้วยป่ าบง หมู่ 6
จากบ้านนนายดวงคํา วังมูล ถึงบ้านนาย
พิชยั บุญญา ระยะทาง 500 ม.
- ขุดลอกลําห้วยร่ องเข็ม หมู่ 6 จากนานาย
จันทร์ ศรี เมือง ถึงนานายยงหยัด พลูคาํ
- ขุดลอกลําเหมืองสายทุ่งปงแกฝังตะวัน

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

30,000

30,000
30,000

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.2 พัฒนาแหล่งนํ#าและการบริ หารจัดการนํ#าเพือประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ออก หมู่ 8 ระยะทาง 950 ม.
- ขุดลอกลําเหมือง จากซอย 1 ถึงปัE มนํ#า
มันแพทอง ระยะทาง 120 ม. หมู่ 12
- ขุดลอกลําเหมืองทุ่งทางหลวงผักอีแหล้
ตั#งแต่นา ร.ต.กิตติพงษ์ ภาระจํา ถึงนานาย
นวล ขวัญใจ หมู่ 12
- ขุดลอกลําเหมืองสายห้วยล้อง หมู่ 1 จุด
เริ มต้นนานายลัย อนุรักษ์ จุดสิ#นสุ ดนา
นายสิ งหา วงค์ขตั ิย ์
- ขุดลอกลําเหมืองสายทุ่งเหล่า ,ผักอีแหล้
เหมืองเก๊า,เหมืองทุ่งบุ่น,ฮ่องบวกหลวง
บวกห้า หมู่ 3
- ขุดลอกแก้มลิงทุ่งห้วยล้อง หมู่ 10
- ขุดลอกลําเหมืองห้วยแล้งถึงห้วยป่ าบง
หมู่ 10
- ขุดลอกลําเหมืองสายสระหลวง - สระ
เก็บนํ#า บ้านนายคําแหลง คํานาค ถึงบ้าน
นายเชาว์ ชมภูทิพย์ หมู่ 11
- ขุดลอกคลองส่ งนํ#าสายทุ่งดงพระเจ้า
ตอน 1 และตอน 2 หมู่ 13

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

30,000

30,000

30,000
30,000
30,000

30,000

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.2 พัฒนาแหล่งนํ#าและการบริ หารจัดการนํ#าเพือประชาชน
ที

โครงการ

8 โครงการซ่อมแซมฝายนํ#าล้น

วัตถุประสงค์
เพือให้เป็ นแหล่งนํ#าสําหรับใช้ในการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซ่อมแซมฝายนํ#าล้นคลองต้นผึ#ง หมู่ 13

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
- มีน# าํ ใช้เพียงพอสําหรับการ
เกษตร

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ พฒั นาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.3 พัฒนาสนับสนุน และบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียว กิจกรรมการท่องเทียวแบบยังยืน
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ตําบลมีสถานทีท่องเทียวพักผ่อน กองช่าง
หย่อนใจเพิมขึ#น
50,000

1 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์

เพือปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณทีพัก
ผ่อนหย่อนใจในตําบล

- ปรับปรุ งภูมิทศั น์แหล่งท่องเทียวและ
พื#นทีสาธารณะ หมู่ 1 - 13
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ทีทิ#งขยะเทศบาล หมู่
11

2 โครงการแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศน์
แหล่งนํ#าซับนํ#าจํา

เพือปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณทีพัก
ผ่อนหย่อนใจในตําบล

- ปรับปรุ งภูมิทศั น์แหล่งนํ#าซับนํ#า
จํา หมู่ 6 เป็ นแหล่งท่องเทียงเชิง
นิเวศน์
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์หนองบึงน้อย หมู่ 5
- ปรับปรุ งงภูมิทศั น์หนองบึงเสื อ หมู่ 13

5,000,000

- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ป่าสุ สาน หมู่ 5
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ป่าสุ สาน หมู่ 6
(ก่อสร้างศาลา)
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ป่าสุ สาน หมู่ 9 (เทลาน
คสล.)

2,000,000

3 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ป่าสุ สาน

เพือปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณป่ าสุ สาน
ให้มีระเบียบเรี ยบร้อย และน่าอยู่
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5,000,000

5,000,000 ตําบลมีสถานทีท่องเทียวพักผ่อน กองช่าง
หย่อนใจเพิมขึ#น และเพือพัฒนา
เป็ นแหล่งท่องเทียวในระดับ
จังหวัดต่อไป

2,000,000
50,000

2,000,000 ตําบลมีสถานทีท่องเทียวพักผ่อน กองช่าง
หย่อนใจเพิมขึ#น และเพือพัฒนา
เป็ นแหล่งท่องเทียวในระดับ
จังหวัดต่อไป

30,000
30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที 1.4 การพัฒนาองค์ความรู ้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพือเพิมมูลค่าสิ นค้าทางการเกษตรและเพิมศักยภาพการประกอบอาชีพ
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่ งเสริ มอาชีพ
เพือส่ งเสริ มให้กลุ่มแม่บา้ นมีรายได้
- กลุ่มทํานํ#าพริ ก หมู่ 1
กลุ่มแม่บา้ น หมู่ 1 - 13 มีอาชีพ
เสริ มและอาชีพเสริ ม ช่วยเหลือ
- กลุ่มแม่บา้ น หมู่ 2
เสริ มเพิมรายได้ให้กบั ครอบครัว
ครอบครัว
- กลุ่มแม่บา้ น,ผูส้ ู งอายุ,เยาวชน หมู่ 3
- กลุ่มแม่บา้ น หมู่ 4
- กลุ่มหอมเจียว,กระเทียมเจียว หมู่ 5
- กลุ่มผูว้ า่ งงาน , แม่บา้ น ,เลี#ยงปลา
นํ#ายาล้างจาน ฯ หมู่ 6
130,000
130,000
130,000
- กลุ่มตัดเย็บเสื# อผ้า,เลี#ยงไก่พ#นื เมือง
เลี#ยงเป็ ดเทศ หมู่ 7
- กลุ่มทํานํ#าพริ ก , ผลิตนํ#าดืม หมู่ 9
- กลุ่มทํานํ#าพริ กและข้าวกล้อง และ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ 12
- กลุ่มผูเ้ ลี#ยงจิ#งหรี ด หมู่ 12
- กลุ่มข้าวแต๋ น , จักรอุตสาหกรรม
หมู่ 13
2 โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัด
โรคพืช

เพือรณรงค์ให้เกษตรกรรู ้จดั การ
ป้องกันและกําจัดโรคข้าวและ
ศัตรู ขา้ ว

ผูน้ าํ เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ
จํานวน 13 หมู่บา้ น ๆ ละ 5 คน

41,200

41,200

41,200 ผลผลิตข้าวเพิมขึ#น เกษตรกรมี
รายได้เพิมขึ#น 15 % /คน/ปี

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพือรองรับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ย เพือใช้เป็ นปั จจัยในการผลิตพืช
อบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกร หมู่
37,700
37,700
37,700 เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ชีวภาพ
อินทรี ย ์ และช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ที 1 - 13 จํานวน 130 คน
ใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พิมขึ#น

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

2 โครงการส่ งเสริ มการปลูกผักสวนครัว
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพือส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการปลูกพืชผัก
สวนครัวในบ้าน

ประชาชนเข้าร่ วมโครงการ
จํานวน 13 หมู่บา้ น

11,650

11,650

11,650 ประชาชนมีความเข้าใจใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

สํานักปลัด

3 โครงการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือสนับสนุนการดําเนินการฝึ กอบ
รมอาชีพเสริ มแก่ประชาชน

สนับสนุนงบประมาณในการฝึ ก
อบรมให้กบั ประชาชนทัวไป จํานวน
20 คน /รุ่ น

10,000

10,000

10,000 กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความ
รู ้ทีได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดํารงชีวติ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.2 การอนุรักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000 อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถินให้คงอยู่
ต่อไป

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1 โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมและประเพณี
ท้องถิน

เพือส่ งเสริ มกิจกรรมและประเพณี
อันดีงามในท้องถิน

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมและประเพณี ในตําบล

2 โครงการจัดงานวัดพระธาตุดอยน้อย

เพือสื บสานประเพณี อนั ดีงามใน
ท้องถิน

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานวัดพระธาตุดอยน้อย 1 ครั#ง/ปี

10,000

10,000

10,000 อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถินให้คงอยู่
ต่อไป

สํานักปลัด

3 โครงการส่ งเสริ มและอนุรักษ์ประเพณี
ยีเป็ ง

เพือสื บสานประเพณี อนั ดีงามใน
ท้องถิน

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ยเป็
ี ง
ประเพณี ลอยกระทงตําบล

80,000

80,000

80,000 อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถินให้คง
อยูต่ ่อไป

สํานักปลัด

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพือดําเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จัดสรรงบประมาณในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติตาํ บล 1 ครั#ง/ปี

22,500

22,500

22,500 เพือให้เด็กเยาวชนในตําบล
ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

สํานักปลัด

5 โครงส่ งเสริ มประเพณี นกั ษัตร 12 ราศี

เพือสื บสานประเพณี อนั ดีงามใน
ท้องถิน

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
งาน

10,000

10,000

10,000 อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถินให้คง
อยูต่ ่อไป

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.2 การอนุรักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน
ที

โครงการ

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม

วัตถุประสงค์
เพือส่ งเสริ มการศึกษาวิชาพระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมพื#นบ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมให้ความรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
ให้กบั เยาวชนประชาชน จํานวน 1 รุ่ น 50
คน

7 โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมสภาวัฒนธรรม เพือส่ งเสริ มกิจกรรมของสภาวัฒนตําบล
ธรรมอันดีงามในท้องถิน

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน

8 โครงการบูรณะวัดพระธาตุดอยน้อย

- บูรณะซ่อมแซมวัดพระธาตุดอยน้อย
หมู่ที 11

เพืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมโบราณ
อันทรงคุณค่าให้คงอยูส่ ื บไป

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000 ประชาชน เยาวชน นักเรี ยน
ได้รับการศึกษาเกียวกับ
พุทธศาสนา
10,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

10,000

10,000 อนุรักษ์วฒั นะรรมประเพณี อนั
ดีงามของท้องถินให้คงอยูส่ ื บไป

สํานักปลัด

50,000

โบราณสถานทีสําคัญได้รับการ
บูรณะซ่อมแซมให้คงอยูส่ ื บไป

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.3 การส่ งเสริ มและสร้างองค์ความรู ้ องค์กรชุมชนหรื อภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพือการพัฒนาท้องถิน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
1 โครงการนักปราชญน้อย
เพือให้เยาวชนได้ศึกษาเกียวกับภูมิ
อบรมแกนนําเยาวชนเกียวกับภูมิปัญญา
20,000
20,000
20,000 เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและ สํานักปลัด
ปั ญญาท้องถิน ตระหนักถึงคุณค่าและ ท้องถิน
หวงแหนในภูมิปัญญาและรักษา
รักษาไว้ซึงภูมิปัญญาท้องถินอันดีงาม
ไว้ซึงภูมิปัญญาของท้องถิน
ถิน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพในวัน อสม.

เพือพัฒนาศักยภาพของ อสม.ให้มี
ความรู ้ความสามารถในด้านการ
สาธารณสุ ขมากยิงขั#น

สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึ กอบรม
และแลกเปลียนเรี ยนู ้ จํานวน 1 ครั#ง/ปี

15,000

15,000

15,000 - อสม.ได้รับความรู ้และ
สามารถปฏิบตั ิงานด้าน
สาธารณสุ ขเพิมขึ#น

สาธารณสุ ข

3 โครงการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรี ตาํ บล(วันสตรี สากล)

เพือเพิมศักยภาพของกลุ่ม
สตรี ตาํ บลให้มีความรอบรู ้
มากยิงขึ#น

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของกลุ่มสตรี ตาํ บล จํานวน 1 ครั#ง/ปี

15,000

15,000

15,000 กลุ่มสตรี ได้รับความรู ้ความ
สามารถนํามาพัฒนาหมู่บา้ น
และชุมชน

สาธารณสุ ข

4 โครงการจัดงานวัน อปพร.

เพือส่ งเสริ มให้มีการร่ วมกิจกรรม
ของกลุ่มอปพร.ในพื#นที

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ จํานวน 1 ครั#ง/ปี

10,000

10,000

10,000 สมาชิก อปพร.มีการร่ วม
กิจกรรมของกลุ่ม อปพร.

สํานักปลัด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าํ องค์กร
ชุมชน

เพือส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตผูน้ าํ องค์กรใน
ชุมชนและการทํางานแบบมีส่วนร่ วม

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ (ผูน้ าํ องค์กรชุมชน 13 หมู่บา้ น)

25,000

25,000

25,000 ผูน้ าํ องค์กรชุมชนมีสุขภาพจิตดี
สามารถปรับตัวในการทํางาน
ร่ วมกันในชุมชนได้อย่างมีความ
สุ ข

สาธารณสุ ข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.3 การส่ งเสริ มและสร้างองค์ความรู ้ องค์กรชุมชนหรื อภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพือการพัฒนาท้องถิน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
6 โครงการโรงเรี ยนนวัตกรรม
เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้การดําเนิน
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
30,000
30,000
30,000 อสม.มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และ สาธารณสุ ข
สุ ขภาพและสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันถึง
กิจกรรมของกลุ่ม อสม. จํานวน 1
ถอดบทเรี ยนการทํางานร่ วมกัน
การพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ
ครั#ง/ปี
นําไปพัฒนา ปรับเปลียนพฤติสุ ขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
กรรมสุ ขภาพประชาชน
7 โครงการสร้างความสุ ขและขจัดอบายมุข เพือขับเคลือนภารกิจของกรมการปก
ในสังคม
ครอง ลดปั ญหาอาชญากรรมต่าง ๆ

อุดหนุนงบประมาณให้กบั หน่วยงาน
ในการดําเนินกิจกรรม

20,000

ลดปั ญหาอาชญากรรมต่าง ๆ
ในพื#นทีตําบล

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่ งเสริ มการศึกษาทุกระดับ เพือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิน
ที

โครงการ

1 โครงการอาหารเสริ ม(นม)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 - นักเรี ยน จํานวน 600 คนได้
รับอาหารเสริ ม(นม)ครบทุกคน

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1,000,000

1,000,000

1,000,000 - นักเรี ยนจํานวน 600 คนได้
ทานอาหารกลางวันครบทุกคน

สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000 - เพือความสามัคคีของกลุ่มโรง
เรี ยน และฝึ กทักษะด้านกีฬา
ให้แก่นกั เรี ยน จํานวน 617 คน

สํานักปลัด

เพือให้นกั เรี ยนในพื#นทีได้รับ
ประทานอาหารเสริ ม(นม)ครบ
ถ้วน
เพือให้นกั เรี ยนได้มีอาหารกลาง
วันทานครบทุกคน

นักเรี ยนรร.บ้านจําป่ าหวาย ,
ดาวเรื องและศุนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จํานวน 600 คน
นักเรี ยนรร.บ้านจําป่ าหวาย ,
ดาวเรื องและศุนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จํานวน 600 คน

3 โครงการส่ งเสริ มกีฬาสี และกีฬากลุ่ม
โรงเรี ยน

เพือเชือมความสามัคคีระหว่าง
กลุ่มโรงเรี ยนบ้านจําป่ าหวาย
และโรงเรี ยนบ้านดาวเรื อง

สนับสนุนงบประมาณในการดํา
เนินการแข่งขันและเข้าร่ วมแข่ง
ขันกีฬา - กรี ฑาสัมพันธ์ ฯ

4 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน
สถานศึกษา

เพือให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนและประชา สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ชนและสร้างความตระหนักในการแก้
ปั ญหาขยะมูลฝอย

20,000

20,000

20,000 - นักเรี ยนและประชาชนตระหนัก สํานักปลัด
ในการแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอย

5 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สือ
การเรี ยนการสอนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
, ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน

เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของเด็กเล็ก และประชาชนทัวไป

50,000

50,000

50,000 - ศพด.และ กศน.มีสือการเรี ยน
การสอนทีเพียงพอ

2 โครงการอาหารกลางวัน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในตําบลจําป่ า
หวายและ ศูนย์การเรี ยนรู ้ประจํา
ตําบล

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

60

ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่ งเสริ มการศึกษาทุกระดับ เพือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 เด็กมีความภาคภูมใจในตนเอง
สํานักปลัด
และสถานศึกษา ผูป้ กครองมีส่วน (ศพด.)
ร่ วมกับกิจกรรม

6 โครงการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก

เพือให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจต่อตน
เองและสถานศึกษา , สร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู ผูป้ กครอง
และชุมชน

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ

7 โครงการแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน

เพือให้เด็กได้รับประสบการณ์จาก
การออกไปเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน ได้
เรี ยนรู ้บทเรี ยนทีหลากหลาย
เพือส่ งเสริ มลักษณะนิสัยทีดีในการ
รักษาสุ ขภาพช่องปากและฟัน รู ้จกั
เลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ (เด็กเล็ก จํานวน 150 คน)

5,000

5,000

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ (เด็กเล็ก จํานวน 150 คน)

10,000

10,000

เพือเป็ นการปลูกฝังคุณลักษณะทีดี
ให้กบั เด็ก และสร้างจิตสํานึกทีดีภาย
ใต้คาํ สอนของพระพุทธศาสนา

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ (เด็กเล็ก จํานวน 150 คน)

5,000

5,000

5,000 เด็กเกิดจิตสํานึกทีดีในการปฏิบตั ิ สํานักปลัด
ตนต่อครอบครัวและผูอ้ ืน
(ศพด.)

20,000

20,000

20,000 เยาวชน/ประชาชนมีแหล่งเรี ยนรู ้ สาธารณสุ ข
เพิมขึ#น

8 โครงการหนูนอ้ ยฟันสวย

9 โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม

10 โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ตาํ บล

เพือให้เยาวชนประชาชนมีแหล่งเรี ยน จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
รู ้และศึกษาในตําบลเพิมขึ#น

5,000 เด็กได้รับประสบการณ์จากการ
เรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนทีหลาก
หลาย
10,000 เด็กมีสุขภาพของช่องปากและ
ฟันทีดีข# ึน รู ้จกั เลือกรับประทาน
อาหารทีมีประโยชน์ให้กบั ตนเอง

สํานักปลัด
(ศพด.)
สํานักปลัด
(ศพด.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

61

ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่ งเสริ มการศึกษาทุกระดับ เพือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
40,000
40,000
40,000 นักเรี ยน/นักศึกษาทีต้องการทํางาน สํานักปลัด
ช่วงปิ ดภาคเรี ยน มีโอกาสในการ
หาประสบการณ์

11 โครงการจ้างนักเรี ยน/นักศึกษาช่วงปิ ด
ภาคเรี ยน

เพือให้นกั เรี ยน/นักศึกษา สามารถใช้ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
ความรู ้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ การ จํานวน 1 ครั#ง/ปี
และเปิ ดโอกาสในการทํางานให้กบั
เยาวชน

12 โครงการสอนเสริ มภาคฤดูร้อน

เพือให้นกั เรี ยนใช้เวลว่าให้เกิดประ
สนับสนุนงบประมาณในการดํา
โยชน์ ได้รับความรู ้ ประสบการณ์ช่วง เนินงานให้กบั โรงเรี ยนในตําบล
ปิ ดภาคเรี ยน
จํานวน 3 ครั# ง

30,000

30,000

30,000 - เยาวชนในตําบลใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์และสามารถ
พัฒนาความรู ้ จํานวน 200 คน

สํานักปลัด

13 โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมค่านิยม 12
ประการ

เพือส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมแก่นกั
เรี ยน และร่ วมกิจกรรมประเพณี และ
วันสําคัญของท้องถิน

20,000

20,000

20,000 - นักเรี ยนตระหนักถึงคุณธรรม
จริ ยธรรมและประเพณี อนั ดีงาม

สํานักปลัด

14 โครงการกีฬาสัมพันธ์

เพือส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านร่ างกาย จัดกิจกรรมกีฬาสี สาํ หรับเด็กและผูป้ ก
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดย ครอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ตรง

15,000

15,000

15,000 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์
ตรง

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.5 การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเคราะห์ผดู ้ อ้ ยโอกาสผูส้ ู งอายุ เพือช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสผูพ้ กิ ารผูส้ ู ง จัดสรรงบประมาณเบี#ยยังชีพผู ้
ผูพ้ กิ ารและผูต้ ิดเชื#อเอดส์
อายุและผูต้ ิดเชื#อเอดส์ในพื#นที
ยากไร้ ผูพ้ กิ าร และผูต้ ิดเชื#อ
ตําบลจําป่ าหวาย
เอดส์ จํานวน 13 หมู่บา้ น

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000
5,000,000
5,000,000 ผูย้ ากไร้ ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ กิ ารและ
ผูต้ ิดเชื#อเอดส์ได้รับความช่วย
เหลือด้านสวัสดิการ

2 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพผูส้ ู ง เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้การดําเนินงาน
อายุ
เกียวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์การ
เรี ยนรู ้ผสู ้ ู งอายุ

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มผูส้ ู งอายุ จํานวน
1 ครั#ง/ปี

20,000

20,000

20,000 ผูส้ ู งอายุในตําบลทั#ง 13 หมู่บา้ น
ได้เข้าร่ วมกิจกรรม

3 โครงการสื บสานประเพณี ปีใหม่เมืองและ เพือเป็ นการปลูกผังให้เยาวชน
วันผูส้ ู งอายุ
ให้ความสําคัญกับผูส้ ู งอายุ และเป็ น
การสื บสานวัฒนธรรมอันดีงามให้
อยูส่ ื บต่อไป

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน จํานวน 1 ครั#ง/ปี

20,000

20,000

20,000 ผูส้ ู งอายุในตําบลทั#ง 13 หมู่บา้ น
ได้เข้าร่ วมกิจกรรม

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุ งสนามกีฬา
ตําบล

ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 1 - 13

1,000,000

1,000,000

15,000

15,000

5 โครงการเยาวชนวัยใสใส่ ใจเอดส์

เพือให้ประชาชนเยาวชนมีสถานที
ในการออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็ง
แรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพือส่ งเสริ มความรู ้และทักษะในการ
ป้องกันโรคเอดส์และความเข้าใจ
เรื องเพศแก่เยาวชน

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
แกนนําเยาวชน จํานวน 52 คน

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

1,000,000 - ประชาชน เยาวชนใช้เวลาว่าง กองช่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่ าง
กายแข็งแรง
15,000 เยาวชนมีความรู ้และทักษะ
สาธารณสุ ข
สามารถสื อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัยจากเอดส์
และปั ญหาด้านเพศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.5 การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการอบรมให้ความรู ้เกียวกับโรคติด เพือส่ งเสริ มให้ความรู ้แก่ประชาชนใน จัดสรรงบประมาณในการฝึ กอบรม
ต่อ
การป้องกันโรคติดต่อ ลดอัตราการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อและโรคอืนๆ
7 โครงการมหกรรมกีฬาพื#นบ้านตําบล
จําป่ าหวาย

เพือให้เกิดความสามัคคีและสนับ
สนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

8 อุดหนุนพัฒนาระบบสาธารณสุ ขมูลฐาน เพือพัฒนาศักยภาพของ อสม.ให้มี
ชุมชน
ความรู ้ความสามารถในด้านการ
สาธารณสุ ขมากยิงขั#น
9 โครงการตลาดนัดสุ ขภาพ
เพือรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การบริ การงานด้านสุ ขภาพให้ประ
ชาชนได้ทราบและเข้าใจอย่างทัวถึง

10 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด เพือเป็ นการป้องกัน การแพร่ ระบาด
ออก
ของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ#ายุงลาย

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ประชาชนได้รับความรู ้จาก
แกนนําอย่างเข้าใจและสามารถ
ดูแลสุ ขภาพได้

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สาธารณสุ ข

จัดการแข่งขันกีฬาพื#นบ้าน
1 ครั#ง / ปี

100,000

100,000

100,000 - ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
สํานักปลัด
เกิดประโยชน์และเกิดความสามัคคี

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการ

195,000

195,000

195,000 - อสม.สามารถปฏิบตั ิงานด้าน
สาธารณสุ ขเพิมขึ#น

จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้และนิทรรศ
การ การนําเสนอผลการดําเนินงาน
ด้านสุ ขภาพในพื#นที 3 ครั#ง/ปี

30,000

30,000

30,000 ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร สาธารณสุ ข
ด้านสุ ขภาพอย่างทัวถึง และมี
ความเข้าใจกิจกรรมบริ การสุ ข
ภาพทีหน่วยงานองค์กรในชุมชน
ได้มากขึ#น

จัดซื#อสารกําจัดลูกนํ#ายุงลายและสารเคมี
พ่นหมอกควันเพือป้องกันการแพร่ ระบาด
จํานวน 13 หมู่บา้ น

50,000

50,000

50,000 สามารถควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออกและการแพร่ พนั ธุ์ของ
ลูกนํ#ายุงลายในพื#นตําบล

สาธารณสุ ข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.5 การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ที

โครงการ

11 โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพือให้เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพ
ติด

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

12 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ#า

เพือตรวจสอบคุณภาพนํ#าสําหรับใช้
ในการอุปโภคบริ โภคตามมาตรฐาน

- จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ จํานวน 3 ครั#ง/ปี

13 โครงการสุ ขภาพขยับกายสบายชีวา

เพือส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
มีสมรรถภาพทางกายทีดี มีเจตคติทีดี
ในการออกกําลังกาย

- จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
จํานวน 6 ครั#ง/ปี

14 โครงการส่ งเสริ มการออกกําลังกาย

เพือส่ งเสริ มให้เยาวชน ประชาชน ใช้ จัดซื#อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการออกกําลังกาย

15 โครงการช่วยเหลือผูย้ ากไร้

เพือช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากไร้ใน
ตําบลทีประสบปั ญหาด้านทีอยูอ่ าศัย

2 ครั#ง / ปี

จัดสรรงบประมาณในปรับปรุ ง/ซ่อมแซม
บ้านผูย้ ากไร้

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 - ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และเกิดความ
สามัคคี

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

5,000

5,000

5,000 - ประชาชนได้ใช้น# าํ ทีเหมาะ
สําหรับอุปโภคบริ โภค

สาธารณสุ ข

15,000

15,000

15,000 ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีสมรรถ
ภาพทางกายทีดี มีเจตคติทีดีต่อ
การออกกําลังกาย

สาธารณสุ ข

30,000

30,000

30,000 เยาวชน ประชาชน ให้เวลาว่างให้ สํานักปลัด
เกิดประโยชน์ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการออกกําลังกาย

100,000

100,000

100,000 ผูย้ ากไร้ได้รับการช่วยเหลือปรับ
ปรุ งและซ่อมแซมบ้านทีอยูอ่ าศัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพือสร้างหลักประกันความมันคง
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบล

เพือให้ประชาชนในตําบลมีการรวม
กลุ่มเพือจัดสวัสดิการในแต่ละหมู่
บ้าน

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
การของกองทุน หมู่ 1 - 13

2 โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติระดับท้องถิน

เพือสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
แห่งชาติ ประชาชนในตําบลได้รับ
การอุดหนุน
สวัสดิการด้านสุ ขภาพอย่างเท่าเทียม
กัน
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งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 ประชาชนในตําบลได้รับสวัสดิ
การทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน

200,000

200,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

200,000 ประชาชนในตําบลได้รับสวัสดิ สํานักปลัด
การด้านสุ ขภาพอย่างเท่าเทียมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที 3.1 อนุรักษ์และบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ งแวดล้อมเพือความยังยืน
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการรักษ์จาํ ป่ าหวายรักษ์สิงแวดล้อม เพือให้ประชาชนมีความรู ้และเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ จํานวน 2 ครั#ง
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งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000 ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
และเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สาธารณสุ ข

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ลดมลภาวะโลกร้อน
และหมอกควัน

เพือให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การลดมลภาวะโลกร้อนและ
หมอกควัน

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ จํานวน 3 ครั#ง

10,000

10,000

10,000 ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกิดจิตสํานึกในการลดมลภาวะ
โลกร้อนและหมอกควัน

สาธารณสุ ข

3 โครงการจําป่ าหวายน่าอยู่

เพือส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการจัดการสิ งแวดล้อมในชุมชน

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
หมู่ที 1 - 13

20,000

20,000

20,000 ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การสิ งแวดล้อมในชุมชน

สาธารณสุ ข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที 3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพและการจัดการด้านมลภาวะ
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการขยะ
เพือส่ งเสริ มให้ประชาชนมีการ
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านการ
500,000
500,000
500,000 ประชาชนหมู่ที 1 - 13 มีการคัด สาธารณสุ ข
มูลฝอย
บริ หารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
บริ หารจัดการขยะมูลฝอย หมู่ 1 - 13
แยกขยะในครัวเรื อน และการนํา
ถูกสุ ขลักษณะ
- จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการ
ขยะมารี ไซเคิล
ขยะแบบองค์รวม
- หน่วยงานราชการในท้องถิน ,โรงเรี ยน
รพ.สต.
2 โครงการพัฒนาเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยา
กรธรรมชาติ

เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจและสร้าง
การมีส่วนร่ วมในการรักษาสิ งแวด
ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ งแวดล้อม จํานวน 65 คน

3 โครงการธนาคารขยะ

เพือส่ งเสริ มให้ประชาชนมีการบริ หาร จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิ ทธิ
ภาพ

4 โครงการจัดซื#อรถขนขยะ

เพือบรรทุกและจัดเก็บขยะในตําบล
ไปยังสถานทีกําจัด

จัดซื#อรถขนขยะ จํานวน 1 คัน

10,000

10,000

10,000 เครื อข่ายสามารถขยายผลต่อ
สาธารณสุ ข
ในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

30,000

30,000

30,000 ประชาชนสามารถบริ หารจัดการ สาธารณสุ ข
ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ตําบลมีรถขนขยะเพือไปยังสถาน สาธารณสุ ข
ทีกําจัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที 3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพและการจัดการด้านมลภาวะ
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
5 โครงการจัดหาสถานทีทิ#งขยะตําบล
เพือจัดหาทีทิ#งขยะของตําบลทีห่าง
จัดหาสถานทีทิ#งขยะของตําบล
1,000,000
1,000,000
1,000,000 มีสถานทีทิ#งขยะทีห่างไกลและไม่ สาธารณสุ ข
ไกลและไม่ก่อให้เกิดปั ญหาด้านมลพิษ
ก่อให้เกิดมลภาวะ
แก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ ความมันคงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
แนวทางการพัฒนาที 4.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดงานวันพ่อ

เพือเป็ นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนืองในวันพระราชสมภพ 5
ธันวาคมของทุกปี

จัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรม 5 ธันวาคม

2 โครงการจัดงานวันแม่

เพือเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ เนืองในวัน
พระราชสมภาพ 12สิ งหา ของทุกปี

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
งานวันแม่

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ

เพือเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 2 รอบ 2
เมษายน ของทุกปี

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

เพือเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ราชวงศ์จกั รี เนืองในวโรกาสต่าง ๆ

จัดหาวัสดุในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตย์

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 เพือเป็ นการร่ วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ของประชาชน
ชาวไทย
20,000

20,000

3,000

3,000

20,000

20,000

20,000 เพือเป็ นการร่ วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

3,000 เพือเป็ นการร่ วมแสดงความ
สํานักปลัด
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20,000 เพือเป็ นการร่ วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริ ย ์

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ ความมันคงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
แนวทางการพัฒนาที 4.2 ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ที

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 เยาวชน 13 หมู่บา้ นเข้าร่ วมฝึ ก
อบรมและทราบถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สาธารณสุ ข

1 โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด

เพือให้เยาวชนรู ้ถึงโทษภัยของยา
เสพติด

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
อบรมต้านยาเสพติดให้กบั กลุ่ม
เยาวชน หมู่ 1 - 13

2 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเพือป้องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด

เพือส่ งเสริ มการมีจิตสํานึกในด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยน

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการให้กบั รร.บ้านจําป่ าหวาย
และ รร.บ้านดาวเรื อง

30,000

30,000

30,000 - เพือพัฒนาคุณธรรมและจริ ย
สํานักปลัด
ธรรมแก่นกั เรี ยน ป.4 - 6 จํานวน
134 คน และชั#น ม.1 - 3 จํานวน
117 คน รวม 251 คน

3 โครงการจัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขันในโอกาสต่าง ๆ

เพือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

จัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
ในโอกาสต่าง ๆ

20,000

20,000

20,000 - เยาวชนมีโอกาสแสดงออกซึง
ความสามารถและทักษะใน
ด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

สํานักปลัด

4 โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

เพือให้เกิดความสามัคคีและสนับ
สนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

30,000

30,000

30,000 - ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และเกิดความ
สามัคคีและห่างไกลยาเสพติด

สํานักปลัด

2 ครั#ง / ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ ความมันคงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
แนวทางการพัฒนาที 4.3 การพัฒนาศักภาพด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ที

โครงการ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
ส่ องสว่างสาธารณะ

2 โครงการติดตั#งกล้องวงจรปิ ดสถานที
ราชการตําบล

วัตถุประสงค์
เพือความปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงเวลากลางคืน

เพือเพิมความปลอดภัยให้แก่สถานที
ราชการในตําบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
ส่ องสว่าง หมู่ 1 - 13
- ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะสวนสาธารณะและลานกีฬา
- ขยายเขตไฟฟ้าตรอกในหมู่บา้ น
หมู่ 2
- ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น หมู่ 10
- ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น หมู่ 3
- ขยายเขตไฟฟ้าส่ องสว่างในหมู่บา้ น
หมู่ 9 (ติดตั#งโคมไฟ)
- ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น หมู่ 12
- ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น จากบ้านเลข
ที 115 ซอย 6 ถึงบ้านเลขที 90 ซอย 6
ระยะทาง 250 ม. หมู่ 13
- ขยายเขตไฟฟ้าในเขตหมู่บา้ น หมู่ 11
- จัดหาและติดตั#งกล้องวงจรปิ ดสถานที
ราชการตําบล

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000
1,000,000 - การคมนาคมในเวลากลางคืน
มีความปลอดภัยขึ#น
2,000,000
2,000,000
2,000,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กองช่าง

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

20,000
100,000

100,000

100,000 สถานทีราชการในตําบลมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ ความมันคงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
แนวทางการพัฒนาที 4.4 การเตรี ยมความพร้อมเพือรองรับปั ญหาภัยธรรมชาติ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้อง
กันภัยฝ่ ายพลเรื อน

เพือให้ อปพร.ทบทวนความรู ้
ในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยประจําปี

ดําเนินการฝึ กอบรมทบทวน
อปพร. จํานวน 1 ครั#ง/ปี (30 คน)

2 โครงการฝึ กซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือส่ งเสริ มการฝึ กซ้อมตาม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของจังหวัด

ดําเนินการฝึ กซ้อมการดําเนินการ
ตามแผน จํานวน 1 ครั#ง/ปี

3 โครงการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยธรรม
ชาติและสาธารณภัย

เพือช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย

4 โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรื อน

เพือส่ งเสริ มสนับสนุนผูม้ ีจิตอาสา
เป็ นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนตําบล

5 โครงการจัดซื#อุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้าและ เพือสนับสนุนการดําเนินการ
วิทยุ
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000 อปพร.ได้ทบทวนความรู ้ใน
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็ นประจําทุกปี

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

15,000

15,000

15,000 อปพร.ได้ดาํ เนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็ นประจํา

สํานักปลัด

จัดสรรงบประมาณในการช่วย
เหลือ 13 หมู่บา้ น

200,000

200,000

200,000 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
เบื#องต้นอย่างทันท่วงทีและ
รวดเร็ ว

สํานักปลัด

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ (30 คน)

100,000

100,000

100,000 - จํานวนกําลังพลในการปฏิบตั ิ
งานด้านช่วยเหลือและป้องกัน
เพิมมากขึ#น

สํานักปลัด

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ

30,000

30,000

30,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สํานักปลัด
สาธารณภัยมีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการทีทันสมัยและเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ ความมันคงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
แนวทางการพัฒนาที 4.2 การเตรี ยมความพร้อมเพือรองรับปั ญหาภัยธรรมชาติ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
25,000
25,000
25,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สํานักปลัด
สาธารณภัยมีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการทีทันสมัยและเพียงพอ

6 โครงการจัดซื#อวัสดุอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ เพือสนับสนุนการดําเนินการ
และการแพทย์
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ

7 โครงการจัดซื#อเตียงขนย้ายผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
ประจํารถกูภ้ ยั

เพือสนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ

70,000

70,000

70,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สํานักปลัด
สาธารณภัยมีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการทีทันสมัยและเพียงพอ

8 โครงการาจัดซื#อเครื องวิทยุสือสารประจํา เพือสนับสนุนการดําเนินการ
รถดับเพลิง
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
การ

30,000

30,000

3,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สํานักปลัด
สาธารณภัยมีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการทีทันสมัยและเพียงพอ

200,000

200,000

30,000

30,000

9 โครงการจัดหาเครื องแต่งกาย อปพร.

10 โครงการปรับปรุ งรถเคลือนย้ายผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน

เพือจัดหาเครื องแต่งกายให้กบั อปพร. จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
ทีได้รับการฝึ กอบรม
เพือสนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ

200,000 อปพร.ทีเข้ารับการฝึ กอบรมมี
เครื องแบบในการปฏิบตั ิงาน

สํานักปลัด

30,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สํานักปลัด
สาธารณภัยมีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการทีทันสมัยและเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ ความมันคงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
แนวทางการพัฒนาที 4.2 การเตรี ยมความพร้อมเพือรองรับปั ญหาภัยธรรมชาติ
ที

โครงการ

11 โครงการวัน อปพร.

วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้
กับสมาชิก อปพร.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
จํานวน 1 ครั#ง/ปี

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
25,000
25,000
25,000 สมาชิก อปพร.มีขวัญและกําลังใจ สํานักปลัด
ในการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ ความมันคงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
แนวทางการพัฒนาที 4.3 การเสริ มสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ที

โครงการ

1 โครงการฟื# นฟูลูกเสื อชาวบ้าน

วัตถุประสงค์
เพือสร้างความสามัคคี และ
ความเป็ นระเบียบวินยั ของ
ประชาชนในตําบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณในการฝึ ก
อบรม จํานวน 1 รุ่ น/ปี

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ประชาชนในตําบลมีความ
สามัคคีปรองดองและประชาชน
มัความเข้มแข็ง

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที 5.1 การบริ หารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอุดหนุนศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
การจัดซื#อจัดจ้างอําเภอเมือง

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างองค์กรและ
ท้องถินอําเภอ

สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ฯ

2 โครงการพัฒนาระบบแผนทีภาษี

เพือพัฒนาประสิ ทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ให้เป็ นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้

พัฒนาระบบแผนทีภาษี

3 โครงการวารสาร อบต.

เพือเพิมช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารการดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ

4 โครงการบริ การอินเตอร์ เน็ต/WIFI ฟรี

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 การติดต่อประสานงานมี
ความสะดวกรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ#น

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000 การจัดเก็บภาษีเป็ นไปอย่าง
มีระบบทีทันสมัยรวดเร็ วถูกต้อง

กองคลัง

จัดทําวารสารเผยแพร่ ข่าวสารการปฏิบตั ิ
งาน ฯ 4 ครั#ง/ปี จํานวน 8,000 ชุด

10,000

10,000

10,000 ประชาชนได้รับข้อมูลในการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ

สํานักปลัด

เพือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าว
สารของทางราชการได้อย่างทัวถึง

จัดหาเครื อข่ายสัญญาณ(wifi)ในการให้
บริ การประชาชน

30,000

30,000

30,000 ประชาชนสามารถเข้ามาใช้
บริ การอินเตอร์ เน็ตฟรี จากอบต.

สํานักปลัด

เพือต่อเติมอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ตําบลรองรับปริ มาณเด็กเล็กทีเพิม
ขึ#น

ก่อสร้าง/ปรับปรุ งอาคารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กตําบล

500,000

500,000

500,000 สามารถรองรับจํานวนเด็กเล็ก
ได้เพิมขึ#น มีสถานทีทีเหมาะสม
สําหรับดูแลเด็ก

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที 5.1 การบริ หารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
อาคารสํานักงาน อบต.มีความ
สะดวกสบาย เหมาะสมในการให้
บริ การประชาชน

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กองช่าง

6 โครงการปรับปรุ งอาคารทีทําการ อบต.

เพือปรับปรุ งทีทํางานหรื อสภาพการ
ทํางานให้เกิดความสะดวกมีความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เอื#ออํานวยให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางาน

7 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.

เพือปรับปรุ งอาคารสถานทีให้มีสถาน ก่อสร้างห้องเก็บของ ทีทําการ อบต.
ทีในการเก็บของ วัสดุ อุปกรณ์ของ
โรงจอดรถ
อบต.เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

300,000

มีสถานทีในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ กองช่าง
ของ อบต.ให้มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย สะดวก

8 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ทีทําการ
อบต.

เพือปรับปรุ งอาคารสถานทีให้มีความ
มันคง แข็งแรง เหมาะสมในการให้
บริ การประชาชน

ก่อสร้างโรงจอดรถ ทีทําการ อบต.

200,000

อาคารทีทําการ อบต.ให้มีทีจอด
รถเพือความสะดวก สําหรับผูท้ ี
มารับบริ การ

9 โครงการก่อสร้างทางลาดและห้องนํ#า
สําหรับผูพ้ กิ าร

เพือก่อสร้างระบบบริ การสําหรับผู ้
พิการทีมารับบริ การ

ก่อสร้างระบบบริ การสําหรับผูพ้ กิ าร
(ห้องนํ#า , ทางลาด ฯลฯ)

2,000,000

อาคารทีทําการ อบต.มีระบบการ กองช่าง
ให้บริ การสําหรับผูพ้ กิ ารทีมา
รับบริ การ

เพือใช้เป็ นสถานทีในการประชุมและ
จัดกิจกรรมต่างของตําบล

- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
จํานวน 1 หลัง

1,000,000

- มีสถานทีในการประชุม และ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในตําบล

10 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปรับปรุ งอาคารทีทําการ อบต.

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

กองช่าง

ส่ วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที 5.1 การบริ หารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

11 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเข้าองค์
การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย

เพือก่อสร้างป้ายบอกทางสําหรับผูท้ ี
มาติดต่อราชการในพื#นที

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้าองค์การบริ
หารส่ วนตําบล ทุกทาง

12 โคงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิ
งานของ อบต.

เพือดําเนินการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/
ครุ ภณั ฑ์ ในการปฏิบตั ิงานขององค์
การบริ หารส่ วนตําบลให้มีประสิ ทธิ
ภาพ

- จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/ครุ ภณั ฑ์ ทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

100,000

13 โครงการรังวัดทีดินสําหรับทีหลวง

เพือพัฒนาพื#นทีดินสาธารณะของ
ตําบล

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
การ

50,000

14 โครงการติดตั#งเครื องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือปรับปรุ งสภาพห้องเรี ยนให้เหมาะ จัดซื#อ/ติดตั#งเครื องปรับอากาศ
สมแก่การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็ก

15 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งานด้านธุรการให้เป็ นระบบ

จัดหาโปรแกรมในการปฏิบตั ิงานด้าน
ธุรการ

100,000

ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
ประชาชนนอกพื#นทีทีเข้ามาติด
ต่อราชการ มีความสะดวกในการ
เดินทาง

100,000 การปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หาร สํานักปลัด
ส่ วนตําบลมีความสะดวก รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิภาพ

สามารถค้นหาข้อมูลและทราบ
พื#นทีหลวงในตําบล

3,000,000

3,000,000

20,000

20,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กองช่าง

ส่ วนโยธา

3,000,000 ห้องเรี ยนมีสภาพเหมาะสมแก่การ
เรี ยนรู ้ เด็กมีพฒั นาการทางด้าน
ร่ างกาย อารมณ์จิตใจดี
20,000 ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านธุรการเพิมมากขึ#น

สํานักปลัด

68

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที 5.1 การบริ หารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
ที

โครงการ

16 โครงการจัดซื#อรถกระเช้าไฟฟ้า
การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย

วัตถุประสงค์
เพือจัดหารถกระเช้าไฟฟ้าสําหรับใช้
ในราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื#อรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบ
1,000,000
1,000,000
1,000,000 มีรถยนต์ทีเหมาะสมใช้ในราชการ สํานักปลัด

68

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที 5.2 การส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างเวทีเรี ยนรู ้ภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่ วมของ อปท.และทุกภาคส่ วนในการพัฒนาท้องถิน
งบประมาณและทีมา
เป้าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา ฯ(ประชา
เพือส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
จัดสรรงบประมาณในการจัดการ
10,000
10,000
10,000 ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
คมหมู่บา้ น/ตําบล)
การวางแผนและการแก้ไข
ประชุมประชาคมระดับตําบล
วางแผนการดําเนินการเพือ
ปั ญหาระดับตําบลของทั#ง 13
พัฒนาตําบล
หมู่บา้ น
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่
บ้าน

เพือส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
จัดสรรงบประมาณในการจัดการ
การวางแผนและการแก้ไข
อบรมพัฒนาศักยภาพของกรรมการ
ปั ญหาระดับหมู่บา้ นพร้อมสู่ กระบวน หมู่บา้ น
การจัดทําแผนตําบล

10,000

10,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

10,000 คณะกรรมการมีความรู ้ความเข้า สํานักปลัด
ใจในกระบวนการวางแผนใน
ระดับหมู่บา้ นเพือเชือมโยงไปใน
ระดับตําบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที 5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพือการบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิถภาพ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 บุคลากรสามารถนําความรู ้
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1 โครงการอบรมเพือพัฒนาประสิ ทธิ
ภาพบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

เพือเพิมพูนความรู ้ ทักษะและวิสัย
ทัศน์ในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร

จัดส่ งพนักงานเข้ารับการฝึ กอบมใน
หลักสู ตรต่าง ๆ

2 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะผู ้
บริ หารและสมาชิก อบต.

เพือเพิมพูนความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และสามารถนําความรู ้มาใช้
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ
ภาพ

จัดสรรงบประมาณเพือส่ งเสริ มความรู ้
และทักษะในการบริ หารงานการศึกษา
ดูงาน

200,000

200,000

200,000 กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู ้
ความสามารถ ทักษะ เพือนํา
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพรในการให้
บริ การ

เพือเพิมพูนความรู ้ความสามารถ
ทักษะและวิสัยทัศน์ในการปฏิบตั ิ
งานด้านบริ การ

ส่ งบุคลากรทีเกียวข้องเข้ารับการฝึ ก
อบรม

100,000

100,000

100,000 บุคลากรสามารถนําความรู ้
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผดู ้ ูแลเด็ก

เพือเพิมพูนความรู ้ความสามารถ
ทักษะและวิสัยทัศน์ในการปฏิบตั ิ
งานการศึกษาและดูแลเด็กเล็ก

ส่ งบุคลากรทีเกียวข้องเข้ารับการฝึ ก
อบรม

50,000

50,000

50,000 บุคลากรสามารถนําความรู ้
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัด

