
ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาท่ี  1.1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและการลงทุน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บา้นมีถนน  - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 1 100,000         100,000          100,000          ร้อยละของครัว  - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง

(จากแผนชุมชน หมู่ท่ี 1 - 13) ส าหรับใชใ้นการคมนาคม  - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 2 150,000         150,000          150,000          เรือนท่ีมีการ คมนาคม
 - ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บา้น หมู่ 3 200,000         200,000          200,000          คมนาคมท่ี

 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 4 200,000         200,000          200,000          สะดวก รวดเร็ว

 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 5 150,000         150,000          150,000          
 - ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บา้น หมู่ 6 200,000         200,000          200,000          
 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 7 300,000         300,000          300,000          
 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 8 350,000         350,000          350,000          
 - ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บา้น หมู่ 9 500,000         500,000          500,000          
 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 10 150,000         150,000          150,000          
 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 11 100,000         100,000          100,000          
 - ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น หมู่ 13 400,000         400,000          400,000          

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า/ฝาปิด เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน ้าซอยในหมู่บา้น หมู่ 1 50,000           50,000            50,000            ร้อยละของครัว  - ปัญหาน ้าท่วมขงัไดรั้บการ กองช่าง
รางระบายน ้า ขงั  - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 2 100,000         100,000          100,000          เรือนท่ีมีการ แกไ้ข

 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 4 100,000         100,000          100,000          ระบายน ้าอยา่ง

 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 5 100,000         100,000          100,000          มีประสิทธิภาพ
 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 7 100,000         100,000          100,000          
 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 8 100,000         100,000          100,000          
 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 9 100,000         100,000          100,000          
 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 11 100,000         100,000          100,000          
 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 12 100,000         100,000          100,000          

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย  อ  าเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและท่ีมา
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 - ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น หมู่ 13 100,000         100,000          100,000          

โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้า เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม  - ซ่อมแซมรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด 50,000           50,000            50,000            ร้อยละของครัว  - ปัญหาน ้าท่วมขงัไดรั้บการ กองช่าง
ขงั หมู่ 3 จ านวน 2 จุด เรือนท่ีมีการ แกไ้ข

 - ซ่อมแซมรางระบายน ้า หมู่ 8 ซอย 17 และ 50,000           50,000            50,000            ระบายน ้าอยา่ง
ซอย 15 (ฝารางสูงกวา่ถนน) มีประสิทธิภาพ

3 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม  - โครงการวางท่อระบายน ้าถนนเพ่ือการ 1,000,000      1,000,000        1,000,000        ร้อยละของครัว  - ปัญหาน ้าท่วมขงัไดรั้บการ กองช่าง
ขงั เกษตรในต าบล หมู่ 1 - 13 เรือนท่ีมีการ แกไ้ข

 - วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั หมู่ 2 จาก 50,000           50,000            50,000            ระบายน ้าอยา่ง
บา้นนายโอภาส ใฝ่จิต ถึงบา้นนางค านอ้ย จ  ารัส มีประสิทธิภาพ

 - วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั หมู่ 7 50,000           50,000            50,000            
 - วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั หมู่ 10 50,000           50,000            50,000            
 - วางท่อระบายน ้า พร้อมก่อสร้างบ่อพกั 50,000           50,000            50,000            
จากสวนนายอินทร์สม เทพวงั ถึงล าเหมือง
สาธารณะ หมู่ 11
 - วางท่อพร้อมบ่อพกัถนนในหมู่บา้น หมู่ 50,000           50,000            50,000            
12
 - วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั หมู่ 13 50,000           50,000            50,000            
 - วางท่อระบายน ้าหมู่ 13 เช่ือม หมู่ 12 500,000         500,000          500,000          

4 โครงการซ่อมแซมถนนน คสล. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้  - ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในต าบล 1,000,000      1,000,000        1,000,000        ร้อยละของครัว  - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง
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มีความปลอดภยั หมู่ 1 - 13 เรือนท่ีมีการ คมนาคม
คมนาคมท่ีสะ
ดวก

5 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือเพ่ิมช่องทางคมนาคมในการสญั  - ก่อสร้างท่อเหล่ียม หมู่ 1 เช่ือมหมู่ 2 100,000         100,000          100,000          ร้อยละของครัว ประชาชนมีเส้นทางในการคมนากองช่าง
จรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  - ก่อสร้างท่อเหล่ียม หมู่ 3 ซอยบา้นนาย 100,000         100,000          100,000          เรือนท่ีมีการ คมขนส่งผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ส าเริง อ่ินศิริ คมนาคมท่ีสะ
ดวก

6 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการสญัจรไปมา  - ถนนหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรใน 1,000,000      1,000,000        100,000          ร้อยละของครัว ประชาชนมีเส้นทางในการคมนากองช่าง
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ต าบล หมู่ 1 - 13 เรือนท่ีมีการ คมขนส่งผลผลิตเพ่ิมข้ึน

 - ถนนหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรสาย 100,000         100,000          100,000          คมนาคมท่ีสะ

ร่องผกัตุด๊ หมู่ 11 (อบจ.) ดวก

7 โครงการลงดินลูกรังถนนเพ่ือการกษตร เพ่ือความสะดวกในการสญัจรไปมา  - ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตรสาย 1,000,000      1,000,000        1,000,000        ร้อยละของครัว ประชาชนมีเส้นทางในการคมนากองช่าง
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ก่ิวขโมย หมู่ 11 เรือนท่ีมีถนน คมขนส่งผลผลิตเพ่ิมข้ึน

 - ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ 1 50,000           50,000            50,000            เพ่ือการเกษตร

 - ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ 9 50,000           50,000            50,000            ท่ีสะดวก

จ านวน 5 สาย
 - ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตรสาย 1 , 2 50,000           50,000            50,000            
หมู่ 11
 - ลงลงรังถนนเพ่ือการเกษตรพร้อมวางท่อ 50,000           50,000            50,000            
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สายบวกพระเจา้ หมู่ 11
 - ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตรสายบวกงวั 50,000           50,000            50,000            
หมู่ 11
 - ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ 13 50,000           50,000            50,000            
 - ปรับแนวถนนลูกรัง หมู่ 8 เช่ือม หมู่ 13 50,000           50,000            50,000            

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บา้นมีถนน  - ก่อสร้างถนนลาดยางสายโป่งแก จุดเร่ิม 1,000,000      1,000,000        1,000,000        ร้อยละของครัว  - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง
 ส าหรับใชใ้นการคมนาคม ลาดยางตน้นานายจ๋อย ใฝ่จิต หมู่ 10 เช่ือม เรือนท่ีมีการ คมนาคม

ถนนต าบลคือเวียง เช่ือมต าบลแม่กา คมนาคมท่ีสะ

 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายคนัคลอง หมู่ 2 1,000,000      1,000,000        1,000,000        ดวก

ต าบลจ าป่าหวาย ถึงพ้ืนท่ีหมู่ 6 ต.แม่กา
ระยะทาง                กม.
 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายเฉลิมพระ 1,000,000      1,000,000        1,000,000        
เกียรติ เช่ือม หมู่ 3 บา้นสนัจกปก ต.ดอก
ค าใต ้และหมู่ 3 จ าป่าหวาย
 - ก่อสร้างถนนลาดยาง(แอสฟัสติกท)์จาก 1,000,000      1,000,000        1,000,000        
ซอย 19 ถึงซอย 17 เช่ือมต่อหมู่ 8 พร้อม
รางระบายน ้ามีฝาปิด หมู่ 5

9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในต าบล เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บา้นมีถนน  - ปรับปรุงถนนลาดยางภายในต าบล 200,000         200,000          20,000            ร้อยละของครัว  - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง
 ส าหรับใชใ้นการคมนาคม หมู่ 1 - 13 เรือนท่ีมีการ คมนาคม

 - ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 7 หมู่ 7 50,000           50,000            50,000            คมนาคมท่ีสะ
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ระยะทาง 200 ม. ดวก

 - ซ่อมแซมถนนสายร่องผกัตุด๊ หมู่ 11 50,000           50,000            50,000            เกินศกัยภาพ
 (อบจ.)

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในต าบล เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บา้นมีถนน  - ปรับปรุงถนนลาดยางสายปศุสตัว ์- 1,000,000      1,000,000        1,000,000        ร้อยละของครัว  - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ เกินศกัยภาพ
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม แม่กา หมู่ 2 (แขวงการทาง) เรือนท่ีมีการ คมนาคม

 - ปรับปรุงถนนลาดยางจากจ าป่าหวาย 1,000,000      1,000,000        1,000,000        คมนาคมท่ีสะ เกินศกัยภาพ
หมู่ 13 ถึงหมู่ 8 แม่ต  ๋าบุญโยง ต.แม่กา ดวก

 - ปรับปรุงถนนลาดยางสายจ าป่าหวาย - 1,000,000      1,000,000        1,000,000        เกินศกัยภาพ
สนัป่าหนาด หมู่ 11
 - ปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บา้น หมู่ 2 500,000         500,000          500,000          กองช่าง
ซอยวดัดอนมูล

11 โครงการก่อสร้างราวกั้นป้องกนัอุบติัเหตุ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภยัใน  - ก่อสร้างราวกั้นอุบติัเหตุล าคลอง 30,000           30,000            30,000            ร้อยละของการ ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตกองช่าง
ชีวิตและทรัพยสิ์น ซอย 13 หมู่ 8 เกิดอุบติัเหตุ และทรัพยสิ์น

 - ก่อสร้างราวกั้นอุบติัเหตุ หมู่ 3 ซอย 5 30,000           30,000            30,000            

 


