แบบ
02
แบบผ.ผ.๐๒

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้หม่ อาเภอแจ้หม่ จังหวัดลาปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) ก่อสร้างถนน คสล.
การคมนาคมให้มีความสะดวก สายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงงาม
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1335
จานวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 588 ตร.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลีย่
ข้างละ 0.30 เมตร (360,000)
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 17.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 70 ตร.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ลงดินลูกรังไหล่ทาง
เฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร (50,000)
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2) ก่อสร้างถนน คสล.
- ซอยหน้าบ้านนายสุวิทย์ จิตต์กล้า
ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 68 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
190.40 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
410,000.00

-

-

2564
(บาท)
410,000.00

120,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายเสีย้ วบ้านถึงบ้านนายสุรพลฯ
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 369 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,107 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ
0.20 เมตร
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
4) ก่อสร้างถนน คสล.
-ซอยหมืน่ หลวงถึงบ้านนางสุมาลี ใจขาว
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.30-4 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 153 ตร.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ลงดินลูกรังไหล่ทาง
เฉลีย่ ข้างละ 0.20-0.30 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

300,000.00

-

444,100.00

163,900.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
665,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
144 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 90 ตร.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ (ข้างศาลาอเนกประสงค์ ทิศตก)
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
5) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายทุ่งห้วยแหน ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 202 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 808 ตร.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ณ บ้านม่วงพัฒนา
หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6) ขยายถนน คสล.
- สายบ้านนางวรภัทร์ ตัวละมูล ถึง
อาคารอเนกประสงค์
ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลีย่ 2.50 ม.
ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 115 ตร.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่พร้อมวางท่อ คสล.
(มอก.ชัน้ 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง
1.10 ม. ยาว 1.30 ม. จานวน 6 บ่อ
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
7) ขยายถนน คสล. พร้อมราวกันตก
บริเวณคอสะพาน คสล. ข้ามลาห้วยแหน
ขนาดกว้างเฉลีย่ 1.50 ม. ยาว 15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 22.50 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมก่อสร้าง
พนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม.
และก่อสร้างราวเหล็กกันตก ขนาดสูง
0.90 ม. ยาว 16 ม.
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
8) ก่อสร้างถนน คสล.
- รอบบริเวณวัด ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 265 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,020 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่ ลงดินลูกรัง
ไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.20 ม.
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
219,300.00
-

-

259,100.00

-

405,900.00

2561
(บาท)

-

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9) ก่อสร้างถนน คสล.
สายหน้า ร.ร.บ้านม่วงถึงสามแยก
หน้าบ้านนางบัวลอย หมุนลี
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
520 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ลงดิน
ลูงรังไหล่ทางเฉลีย่ 0.30 ม.
จานวน 1 ข้าง
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
10) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายหน้าบ้านนายชาญชัยฯ ถึงบ้าน
นางสุภาพฯ ขนาดกว้างเฉลีย่ 2-4 เมตร
ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 260 ตร.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
11) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ไหวพริบ
ถึงคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
313,200.00
-

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

-

-

200,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

-

-

55,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

-

-

51,000.00

ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 86 ตร.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่
- สายหน้าบ้านนายบุญทาน เกิดผล
ถึงถนนคลองชลประทาน ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 84 ตร.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12) ขยายไหล่ทาง คสล.
- ซอย 8 ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ยาว 13.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 9.45 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
13) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายคันคลองชลประทาน เชือ่ มระหว่าง
หมูท่ ี่ 3,หมูท่ ี่ 6 ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
14) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายบ้านนายปรีชา งามงอนถึงแม่น้าวัง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 149 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
596 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.20 เมตร
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
15) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายบ้านนายทน เสมอภาคภูมิถึงแม่น้าวัง
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 83 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
290.50 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ
0.20 เมตร
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
10,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

2,200,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

347,700.00

347,700.00

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

170,000.00

170,000.00

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

16) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายบ้านนายอานวย อาวรณ์ จานวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้
-

-

116,500.00

-

-

400,000.00

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
200 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.20 เมตร
(สายบ้านนายสัมพันธ์ มาทัน )
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,480 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร
(สายบ้านนายอานวย อาวรณ์)
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
17) ก่อสร้างถนน คสล.
- สายเหนือสะพานถึงแม่น้าวัง
(สวนนางราไพถึงสะพานข้ามแม่น้าวัง)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
330 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
18) ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึงซอย 8

ถึงซอยโรงสีนายเรือง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 505 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
2,020 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.20 เมตร
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

300,000.00

465,700.00

-

300,000.00

-

200,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

574,900.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

2 วางท่อ คสล.

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
388,500.00

19) ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า
สุสานกูค่ า ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 238 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
714 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.30 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชี
ประมาณการของ อบต.แจ้หม่
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
20) ปรับปรุงถนน คสล.
130,800.00
- ซอยบ้านนายบุญเรือง สุมา
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
200 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่ จ.ลาปาง
เพื่อพัฒนาระบบ
1) วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
การคมนาคมให้มีความสะดวก และก่อสร้างถนน คสล.
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา - สายบ้านนายสมบูรณ์ กล้าจริง
ถึงบ้านนายสุบนิ ปวนสืบ
1) วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.30 เมตร

จานวน 11 บ่อ และ
2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย
1.80 เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
162 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลีย่ 1.80 เมตร
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 207 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 6
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
388,500.00
-

130,800.00

-

-

-

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

-

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

726,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

3 ก่อสร้างถนนลูกรัง

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000.00
400,000.00

2564
(บาท)
400,000.00

2565
(บาท)
400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้าวัง

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
4) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้าวัง

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
5) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้าวัง

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
6) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้าวัง

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

200,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 1) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้าวัง
สะดวกและปลอดภัย
ณ บ้านเชียงหมัน้ หมูท่ ี่ 3 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้าวัง

ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
7) ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้าวัง
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
8) ก่อสร้างถนนลูกรัง ทางไปอ่างเก็บน้า
ห้วยแหน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

2561
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

9) ก่อสร้างถนนลูกรัง
- สายใต้สะพานถึงซอยริมวัง
- สายหน้าบ้านนายทูล ธนาทิพย์กมล
ถึงถนนเลียบแม่น้าวัง
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
10) ขยายถนนลูกรังบดอัดแน่น
- ถนนสายไปสะพานข้ามแม่น้าวัง
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 86 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 172 ตร.ม.
ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 120 ลบ.ม.
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
11) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น
- หน้าบ้านนายสมบูรณ์ มาทัน (เหนือวัดม่อนฯ)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 88 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
264 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.20 เมตร
- หน้าบ้านนายสุพรรณ ล่าดี (ซอย 3)
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
12) ก่อสร้างถนนลูกรัง
- สายทุ่งโค้ง
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
13) ก่อสร้างถนนลูกรัง
- สายหมูท่ ี่ 7 ถึงหมูท่ ี่ 10
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

2564
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,400.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

-

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

350,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

550,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

160,000.00

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

14) ก่อสร้างถนนลูกรัง
- สายบ้านม่วงห้วยทุมใน
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.30 เมตร
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
15) ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
130,300.00
สายเกษตร ขนาดกว้างเฉลีย่ 2.20-3 ม.
ยาว 1,080 ม. หนาเฉลีย่ 0.20 ม.
ปริมาตรดินลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 637.12 ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,185.60 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนและบัญชีประมาณการ
ของ อบต.แจ้หม่ ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
16) ขยายไหล่ทางเสริมผิวถนนลูกรัง
- สายหน้าวัด-โรงงานเย็บผ้า
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.30 เมตร
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
4 เสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 1) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
แอสฟัสท์ติก (Overlay) สะดวกและปลอดภัย คอนกรีต (Overlay) จากหัวสะพาน
บ้านนายเป็ง มีความรู้ ถึงซอย 1
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาวรวม
208 เมตร ผิวยางแอสฟัสท์ติกหนาเฉลีย่
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
832 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

130,300.00

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

-

-

-

-

321,400.00

-

2565
(บาท)
350,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

-

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

100,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay)
- สายบ้านนายเชิญ มีมานะถึงบ้าน
นายบุญส่ง วรรณารักษ์ถึง ร.ร.บ้านม่วงงาม
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 ม. ยาว 380 ม.
ผิวยางแอสฟัสต์ติก หนาเฉลีย่ 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,520 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay)
- สายบ้านนายไสว องอาจ ถึงบ้าน
นางจุรีรัตน์ มุติ ขนาดกว้างเฉลีย่ 5 ม.
ยาว 660 ม. ผิวยางแอสฟัสท์ติกหนา
เฉลีย่ 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
3,300 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่
4) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Overlay)
ซอย 1 ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร
ยาว 165 เมตร ผิวยางแอสฟัสท์ติก
หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 660 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ซอย 2 ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร
ยาว 80 เมตร ผิวยางแอสฟัสท์ติก
หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 320 ตร.ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่ ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,900.00
300,000.00

-

300,000.00

2561
(บาท)

300,000.00

-

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

254,900.00

-

-

-

-

123,600.00

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก
ขนาดกว้างเฉลีย่ 5 เมตร ยาว 500 เมตร
ผิวยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหนาเฉลีย่
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
3,250 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
6) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
(Overlay) หน้าบ้านนายจรัญ แยบคาย
ถึงบ้านนายสม เตรียมแรง
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 140 เมตร
ผิวยางหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 560 ตร.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
7) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
(Overlay)ซอย 1,ซอย 2, ซอย 3
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 452 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
ผิวยางหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,808 ตร.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
8) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
(Overlay) สายหน้าบ้านนางพุดซ้อน
ถึงบ้านนายศรียนต์ เล่หด์ ี
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 84 เมตร
ผิวยางหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 336 ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
350,000.00

-

-

-

-

-

-

-

350,000.00

-

2564
(บาท)
350,000.00

-

375,000.00

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
422,400.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

275,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

140,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง
คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9) เสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัสท์ติก
- ซอย 1 ,ซอย 2
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร
ผิวยางหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิดเหล็ก (งบต่อจากอาเภอ)
ขนาดกว้างภายใน 0.70 เมตร
ลึกภายใน 0.40 เมตร ยาว 62.50 เมตร
หนา 0.12 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก
ณ บ้านเชียงหมัน้ หมูท่ ี่ 3 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ถนนสายหลัก
ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร
ลึกภายใน 0.40 เมตร ยาว 65.50 เมตร
หนา 0.12 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก
ณ บ้านเชียงหมัน้ หมูท่ ี่ 3 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึกภายใน
0.40 เมตร ยาว 58 เมตร
หนา 0.12 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก
ณ บ้านเชียงหมัน้ หมูท่ ี่ 3 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

360,600.00

2564
(บาท)
548,000.00

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

-

226,800.00

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

202,900.00

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิดเหล็ก
- สายโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ จานวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างภายใน 0.50 ม.
ลึกภายใน 0.50 ม. ยาว 120 ม.
หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิดเหล็กยาว 53 ม.
และฝาปิด คสล. ยาว 67 ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างภายใน 0.25 ม.
ลึกภายใน 0.30 ม. ยาว 26 ม.
หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิดเหล็ก
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
5) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิดเหล็ก
- สายบ้านนางสุมาลี ใจขาว
ขนาดกว้างภายใน 0.25 เมตร ลึกภายใน
0.20 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.12 เมตร
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
6) ปรับปรุงรางระบายน้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
694,200.00
694,200.00

-

-

148,400.00

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
694,200.00

-

550,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
694,200.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

พร้อมฝาปิดเหล็ก ณ บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4

อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-

ร้อยละของประชาชน ทาให้การสัญจรไปมา
ที่พงึ พอใจต่อการ
สะดวก ปลอดภัย
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

กองช่าง

- ซอย 1 ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร

ลึกภายใน 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร
หนา 0.12 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
7) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
394,400.00
พร้อมฝาปิดเหล็ก
- บ้านนายวิเชียร มีทรัพย์ถึงลาห้วยแหน
ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ลึกภายใน
1.20 ม. ยาว 42.50 ม. หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัเพื
ก ่อปูองกันน้าท่วมขัง
ในหมูบ่ า้ น

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
300,300.00

8) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิดเหล็ก ถนนสายหลัก
ขนาดกว้างภายใน 0.25 ม. ลึกภายใน
0.40 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.12 ม.
พร้อมฝาปิดเหล็ก ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
9) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
994,800.00
พร้อมฝาปิดเหล็ก
- สายบ้านนางทองสุข สุมา ถึงถนนสายหลัก
ถึงซอย 6 ขนาดกว้างภายใน 0.20 ม.
ลึกภายใน 0.40 ม. ยาว 286 ม.
หนา 0.12 ม. พร้อมฝาปิด คสล.
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
10) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
150,200.00
พร้อมฝาปิดเหล็ก
- สายบ้านนายสม เตรียมแรง
ขนาดกว้างภายใน 0.25 ม. ลึกภายใน
0.20 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.10 ม.
พร้อมฝาปิดเหล็ก ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 730 เมตร
จานวน 10 บ่อ และก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้าง
ท่อลอดเหลีย่ ม คสล. ขนาด 1 ช่อง
ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.80 เมตร
ยาว 17.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
(หน้าบ้านนายเสาร์ กามาด ถึงบ้าน
นายเทิดศักดิ์ หน่อเทพ)
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,300.00
-

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

ร้อยละของประชาชน การสัญจรไปมาสะดวก
ที่ได้รับความพึงพอใจ และปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

994,800.00

-

-

-

ร้อยละของประชาชน ทาให้การสัญจรไปมา
ที่พงึ พอใจต่อการ
สะดวก ปลอดภัย
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

กองช่าง

150,200.00

-

-

-

ร้อยละของประชาชน ทาให้การสัญจรไปมา
ที่พงึ พอใจต่อการ
สะดวก ปลอดภัย
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

กองช่าง

-

-

400,000.00

400,000.00 ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2) วางท่อระบายน้า คสล.
ถนนเลียบแม่น้าวัง หมูท่ ี่ 4
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
และก่อสร้าง คสล.
- สายบ้านนางวรภัทร์ ตัวละมูล ถึง
อาคารอเนกประสงค์ (ช่วงที่ 2)
1) วางท่อ คสล. (มอก.ชัน้ 3)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 1.10 เมตร
ยาว 1.30 เมตร จานวน 6 บ่อ
2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลีย่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

204,900.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
350,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจต่อการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
- ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ทาให้การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย
กองช่าง

มีระบบการระบายน้า
ที่ดี น้าไม่ทว่ มขัง
ทาให้การสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

2.50 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร

7 ก่อสร้างสะพาน/
ขยายสะพาน

8 ก่อสร้างราวกันตก

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 102.50 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 1)ขยายสะพานข้ามลาห้วยแหน
สะดวกและปลอดภัย ถึงสายโรงเรียน ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2) ก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยแม่ฟาู
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร
ไม่มีทางเท้า (ตามแบบมาตรฐาน อปท.)
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างราวกันตก
- ถนนสายบ้านนายเป็ง เล่หด์ ี
ถึงบ้านนายปรีชา งามงอน
ขนาดสูง 0.90 ม. ยาว 95.50 ม.
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

80,700.00

-

889,000.00

-

-

889,000.00

-

100,000.00 ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

ความยาว/เส้นทาง
คมนาคมเพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

-

ระยะทาง/พื้นที่
ดาเนินการที่เพิ่มขึน้

ประชาชนเดินทาง สะดวก กองช่าง
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 ก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
ในการอุปโภค บริโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

2) ก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.
- สายทุ่งเด่น (สายใหม่)
ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ท้องกว้าง
0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หนา 0.075 เมตร
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) ก่อสร้างคลองส่งน้า
- สายทุ่งโค้ง
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
5) ก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.
- สายแม่ฟาู
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
10 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ 1) ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล.
คสล.
ในการเกษตร
- ซอยโรงสีนายเรือง คนสุข
อย่างเพียงพอ
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
11 ก่อสร้างดาดลาเหมือง เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ 1) ก่อสร้างดาดลาเหมือง
ในการเกษตร
แม่ฟาู ลูกนอก
อย่างเพียงพอ
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
2) ก่อสร้างดาดลาเหมือง
- สายไม้ค่า
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 1,819 เมตร หนา 0.60 เมตร
- สายใต้โรงบ่ม
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 934 เมตร หนา 0.60 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
561,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
561,700.00 ร้อยละของประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า ประชาชนมีน้าใช้ใน
ร้อยละ 70
การเกษตร

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า ประชาชนมีน้าใช้ใน
ร้อยละ 70
การเกษตร

300,000.00 จานวนคลองส่งน้า
ที่ได้รับการก่อสร้าง
ซ่อมแซม ปรับปรุง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 แห่ง
- ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

ประชาชนมีน้าใช้ในการ กองช่าง
อุปโภคบริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

400,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้าใช้
ที่ได้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ร้อยละของประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
1,455,000.00 ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า ประชาชนมีน้าใช้ใน

747,000.00 ร้อยละ 70

การเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สายหน้า อบต. ถึง รพ.สต.บ้านม่วง
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 439 เมตร หนา 0.60 เมตร
- สายหน้า รพ.สต. บ้านม่วง ถึงวัดผาแดง
(สายลุม่ วัด)
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 634 เมตร หนา 0.60 เมตร
- สายปูุปิ๊ก
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 56 เมตร หนา 0.60 เมตร
- สายใต้บา้ นนายชาญชัย อมราภรณ์พสิ ุทธ์
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 171 เมตร หนา 0.60 เมตร
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) ก่อสร้างดาดคอนกรีตลาเหมือง
- สายทุ่งโค้ง-ทุ่งเด่น ขนาดปากกว้าง
1.50 ม. ท้องกว้าง 0.50 ม.
สูง 0.60 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.075 ม.
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
4) ก่อสร้างลาเหมืองเชือ่ มคลองกิว่ คอหมา
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

12 ขุดลอกลาเหมือง

13 ก่อสร้างฝายน้าล้น

เพื่อปูองกันการพังทลาย 1) ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ(ลาเหมืองเก่า)
ของดิน และปูองกัน
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร
น้าท่วมในพื้นที่การเกษตรลึก 1 เมตร ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ 1) ปรับปรุงฝายแม่ฟาู ลูกใน
ในการเกษตร
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร
ลึก 2 เมตร ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
350,000.00

-

500,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

-

-

45,000.00

-

-

-

-

136,000.00

-

-

-

-

160,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้าใช้
ที่ได้รับความพึงพอใจ ในการเกษตร
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

-

-

กองช่าง

-

-

350,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

-

-

500,000.00

-

500,000.00

-

ประชาชนมีน้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

893,000.00 ร้อยละของประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า ประชาชนมีน้าใช้ใน
ร้อยละ 70

การเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.เพื่อปูองกันการพังทลาย 1) ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.
ของดิน และปูองกัน
พร้อมราวเหล็กกันตกและซ่อมแซม
น้าท่วมในพื้นที่การเกษตรถนน คสล. สายบ้านนางหนิม ว่องไว
- พนังกันดิน คสล. ขนาดฐานกว้าง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
224,600.00

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของประชาชน ปูองกันการพังทลาย
ที่ได้รับความพึงพอใจ ของดิน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.20 เมตร

16 ก่อสร้างฝายน้าล้น
แม่น้าวัง (กึง่ ถาวร)

เพื่อใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

- ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 156 ตร.ม.
หรือตามสภาพพื้นที่
- ราวเหล็กกันตก ขนาดสูง 0.60 เมตร
ยาว 23.70 เมตร
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างฝายน้าล้นแม่น้าวัง(กึง่ ถาวร)
ณ บ้านเชียงหมัน้ หมูท่ ี่ 3 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2) ก่อสร้างฝายน้าล้นแม่น้าวัง(กึง่ ถาวร)
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) ก่อสร้างฝายน้าล้นแม่น้าวัง(กึง่ ถาวร)
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
4) ก่อสร้างฝายน้าล้นแม่น้าวัง(กึง่ ถาวร)
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
5) ก่อสร้างฝายน้าล้นแม่น้าวัง(กึง่ ถาวร)
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
6) ก่อสร้างฝายน้าล้นแม่น้าวัง(กึง่ ถาวร)
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

-

-

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

500,000.00

500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 ก่อสร้างฝายชะลอน้า สร้างความสมดุลย์ให้กบั
ธรรมชาติและปูองกัน
น้าท่วม

19 ก่อสร้างอ่างเก็บน้า

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
ในการเกษตร

20 ปรับปรุงฌาปนสถาน เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา

21 ก่อสร้างที่อา่ นหนังสือ เพื่อให้ประชาชนมี
ประจาหมูบ่ า้ น
สถานที่ร่วมกิจกรรมของ
หมูบ่ า้ น

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) ก่อสร้างฝายน้าล้นแม่น้าวัง(กึง่ ถาวร)
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างฝายชะลอน้า
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างฝายชะลอน้า
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2) ก่อสร้างฝายชะลอน้า
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) ก่อสร้างฝายชะลอน้า
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยทุม
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ปรับปรุงเมรุเผาศพบ้านฮ่องลี่
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ปรับปรุงฌาปนสถานผาแดงหลวง
- เทลาน คสล.
- ปรับปรุงห้องน้า
- ปรับภูมิทศั น์
ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างที่อา่ นหนังสือประจาหมูบ่ า้ น
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร
สูง 2.50 เมตร
ณ บ้านฮ่องลี่ หมูท่ ี่ 5 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
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ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
20,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
20,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
20,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
20,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
400,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
100,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
500,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

80,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
ประชาชนมีน้าใช้
อบต.แจ้หม่
ในการเกษตร
หน่วยงานอืน่
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีสถานที่สาหรับ กองช่าง
ใช้ในการประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา
ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการเดินทางไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เยาวชนในท้องถิน่ ใช้
กองช่าง
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการเล่นกีฬา สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 ติดตัง้ สปอร์ตไลท์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนมี
1) ติดตัง้ สปอร์ต์ไลท์ สนามกีฬา
สถานที่ร่วมกิจกรรมของ จานวน 2 ตัว
หมูบ่ า้ น
ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
23 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้มีน้าใช้ในการ 1) ปรับปรุงระบบประปาในหมูบ่ า้ น
ในหมูบ่ า้ น
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง

-

24 ปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ 1) ปรับปรุงเสียงตามสายในหมูบ่ า้ น
ในหมูบ่ า้ น
ข้อมูลจาก อบต. ทั่วถึง
ถูกต้องและรวดร็ว
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ปรับปรุงเสียงตามสายในหมูบ่ า้ น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
1) ก่อสร้างศูนย์ ศสมช.

25 ก่อสร้างศูนย์ ศสมช. เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ร่วมกิจกรรมของ
หมูบ่ า้ น
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
26 ก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้ประชาชนมี
1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
อเนกประสงค์
สถานที่ร่วมกิจกรรมของ 1. ต่อเติมหลังคาและเปลีย่ นกระเบื้อง
หมูบ่ า้ น
หลังคา ไม้เชิงชาย อาคารอเนกประสงค์
พื้นที่รวมประมาณ 228 ตร.ม.
2. เทพื้น คสล. ปรับระดับพื้นภายใน
อาคาร ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 9.90 ม.
หนาเฉลีย่ 0.08 ม. และขนาดกว้าง
1.90 ม. ยาว 8 ม. หนาเฉลีย่ 0.08 ม.
3. เทพื้น คสล. ปรับระดับพื้นด้านข้าง
หลัง ขนาดตามแบบรูป หนาเฉลีย่ 0.08 ม.

-

-

-

254,000.00

-

-

-

2565
(บาท)
240,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
150,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
100,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจในการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
100,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจในการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
- ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจในการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
- ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เยาวชนในท้องถิน่ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการเล่นกีฬา สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง
ประชาชนมีน้าใช้ในการ กองช่าง
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
สนง.ปลัด
จาก อบต.ทั่วถึง ถูกต้อง กองช่าง
รวดเร็ว
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
สนง.ปลัด
จาก อบต.ทั่วถึง ถูกต้อง กองช่าง
รวดเร็ว
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
กองช่าง
จาก อบต.ทั่วถึง ถูกต้อง
รวดเร็ว
เยาวชนในท้องถิน่ ใช้
กองช่าง
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการเล่นกีฬา สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค
ขนาด 12นิว้ x12นิว้ พื้นอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 990 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 89.10 ตร.ม.
5. ทาสีน้าพลาสติก สีน้ามันอาคาร
อเนกประสงค์
6. ปรับปรุงกันสาดจัว่ หลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ด้านหลัง
7. ก่อสร้างกล่องเก็บของขนาดกว้าง
1.30 ม. ยาว 1.30 ม. สูง 1.20 ม.
จานวน 3 อัน
8. ปรับปรุงห้องน้า จานวน 1 ห้อง
ณ บ้านเชียงหมัน้ หมูท่ ี่ 3 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
27 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่า เพื่อเพิ่มความสว่างให้ 1) ขยายเขตไฟฟูาแรงต่าพาดสายดับ
เพียงพอ ทาให้ประชาชน พร้อมโคม
มีความปลอดภัยในชีวิต - บ้านนายมิตร เว้นบาป ถึงหมูท่ ี่ 11
และทรัพย์สินมากขึน้
ความยาว 314 เมตร
- บ้านนางกัลยา สุมา ถึงซอย 1
ความยาว 33 เมตร
- ซอยบ้านนายเฉลิม มุง่ ดี จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ความยาว 126 เมตร
จุดที่ 2 ความยาว 124 เมตร
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2) ขยายเขตไฟฟูาแรงต่าพร้อมโคม
- สายบ้านนางศรีนวล ตัวละมูล ถึง
ซุม้ หน้าวัดผาแดงหลวง(ทิศตะวันออก)
ยาว 212 เมตร
- สายบ้านนางธนภรณ์ กรรเชียง
ถึงวัดผาแดงหลวง (ทิศใต้) ยาว 226 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

-

-

-

160,000.00

-

-

-

-

16,000.00

-

-

-

-

22,000.00
55,000.00

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของประชาชน มีไฟแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง
ที่ได้รับความพึงพอใจ ประชาชนมีความปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ในชีวิตและทรัพย์สิน

-

-

-

230,000.00

-

-

250,000.00

-

250,000.00

-

-

ร้อยละของประชาชน มีไฟแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง
ที่ได้รับความพึงพอใจ ประชาชนมีความปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่

โครงการ

รวมจานวน 100 โครงการ

วัตถุประสงค์

-

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- สายบ้านนายสวัสดิ์ กาไว
ยาว 50 เมตร ณ บ้านม่วง หมูท่ ี่ 6
3) ขยายเขตไฟฟูาแรงต่าพร้อมโคม
- ซอยบ้านนายวีระยุทธ ณ ลาปาง
ยาว 30 เมตร ณ บ้านสบฟูา หมูท่ ี่ 7
ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
3) ขยายเขตไฟฟูาแรงต่าพร้อมโคม
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
4) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร้อมสายดับ
- สายทางเข้าบ้านนายสัมพันธ์ มาทัน
ความยาว 170 เมตร
ณ บ้านวังสัก หมูท่ ี่ 10 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
5) ขยายเขตไฟฟูาแรงต่าพร้อมโคม
- สายทุ่งห้วยแหน (ยาว 290 เมตร)
- ซอย 6 ถึงซอย 8 ถึงหมูท่ ี่ 4
(ยาว 600 เมตร)
- สายบ้านนายประจวบ แสงประดุจพร
ถึงบ้านนายสงัด ตัวเก่ง (ยาว 700 เมตร)
ณ บ้านม่วงพัฒนา หมูท่ ี่ 11 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
2,489,300.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

300,000.00

-

20,000.00

2564
(บาท)
58,000.00

2565
(บาท)
58,000.00

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

ร้อยละของประชาชน มีไฟแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง
ที่ได้รับความพึงพอใจ ประชาชนมีความปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ในชีวิตและทรัพย์สิน

-

-

-

-

-

มีไฟแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
มีไฟแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
180,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

-

160,000.00
330,000.00

330,000.00

-

-

350,000.00

350,000.00

-

8,586,300.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

11,679,100.00

15,792,000.00

ร้อยละของประชาชน มีไฟแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง
ที่ได้รับความพึงพอใจ ประชาชนมีความปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ในชีวิตและทรัพย์สิน

23,299,200.00

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับภูมิทศั น์ให้ร่มรื่น 1) ปรับปรุงภูมิทศั น์ อบต.แจ้หม่
ภูมิทศั น์ อบต.แจ้หม่ และสวยงาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000.00
15,000.00

2564
(บาท)
15,000.00

ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
15,000.00 ร้อยละของประชาชน อบต.มีภมู ิทศั น์ที่
ที่พงึ พอใจต่อสภาพแวดล้สวยงามและร่
อม
มรื่น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

ที่

โครงการ

รวม จานวน 2 โครงการ

วัตถุประสงค์

-

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
200,000.00

-

15,000.00

215,000.00

2561
(บาท)

2) ปรับปรุงภูมิทศั น์
อ่างเก็บน้าห้วยแหน
ณ บ้านม่วงงาม หมูท่ ี่ 4 ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
-

15,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
200,000.00 ร้อยละของประชาชน สถานที่ทอ่ งเที่ยวมีภมู ิทศั น์ สนง.ปลัด
ที่พงึ พอใจต่อสภาพ ที่สวยงาม ร่มรื่น
แวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
215,000.00
ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
1

2

รวม

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
โครงการปูองกัน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ /นักเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
โครงการรณรงค์ปอู งกัน เพื่อสร้างจิตสานึกให้ ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการเฝูาระวัง
ไฟปุาและหมอกควัน แก่ประชาชนในการฟื้นฟู ภัยธรรมชาติ ปัญหาหมอกควัน
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จานวน 2 โครงการ
-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000.00
100,000.00

2564
(บาท)
100,000.00

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

-

130,000.00

110,000.00

110,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000.00
10,000.00

2564
(บาท)
10,000.00

2564
(บาท)
100,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม
ที่ได้รับความพึงพอใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 และสิง่ แวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม
สนง.ปลัด
ที่ได้รับความพึงพอใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 และสิง่ แวดล้อม
110,000.00

2.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการอนุรักษ์
เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่ ฝึกอบรม/รณรงค์สร้างจิตสานึก
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการอนุรักษ์และปูองกันสิง่ แวดล้อม
ให้กบั ประชาชนในเขต อบต.
และสิง่ แวดล้อม
และสิง่ แวดล้อม
2 โครงการรักน้า รักปุา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ฝึกอบรม/ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
รักษาแผ่นดิน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในเขต อบต.แจ้หม่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

10,000.00

10,000.00

15,000.00

ตัวชีว้ ัด
2565
(KPI)
(บาท)
10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
15,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

สร้างจิตสานึกให้
แก่ประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนมีส่วนร่วม
สนง.ปลัด
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000.00

2561
(บาท)

3 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพื
เพื่อปกปั
ช กรักษาพื้นที่ - ทาขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร
อันเนือ่ งมาจากพระราชดปุาริาธรรมชาติของหน่วยงานสารวจ ทารหัสพิกดั เก็บข้อมูลท้องถิน่
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่สนองพระราชดาริที่มี - อบรมอาสาสมัคร/ประชาชนในพื้นที่
สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปาุ ดัง้ เดิมที่ปกปัก ปกปักทรัพยากรให้อยูใ่ นกิจกรรมที่ 8
(อพ.สธ.)
รักษาไว้
4 โครงการบริหาร
เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่ - อบรม/ให้ความรู้แก่ประชาชน
จัดการขยะชุมชน
ประชาชนในการฟื้นฟู ในการพัฒนาชุมชนให้ยงั่ ยืนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ
ได้อย่างถูกต้อง
และสิง่ แวดล้อม
5 โครงการครัวเรือนน่าอยู่เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่ -จัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนน่าอยู่
หมูบ่ า้ นน่ามอง
ประชาชนในการฟื้นฟู หมูบ่ า้ นน่ามอง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และ

2564
(บาท)
20,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

290,000.00

290,000.00

290,000.00

80,000.00

80,000.00

495,000.00

500,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
20,000.00 ร้อยละของประชาชน เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ปาุ สนง.ปลัด
ที่ได้รับความพึงพอใจ ธรรมชาติของหน่วยงาน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ที่สนองพระราชดาริที่มี
พื้นที่ปาุ ดัง้ เดิมที่ปกปักรักษาไว้
85,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ60
290,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ60

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีชีวิตที่ดี
ดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

สนง.ปลัด

ประชาชนมีชีวิตที่ดี
ดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

สนง.ปลัด

80,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีชีวิตที่ดี
ที่มีส่วนร่วมในการทา ดาเนินชีวิตตามแนว
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ60

สนง.ปลัด

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

6 โครงการบริหารจัดการ เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่ - อบรม/ให้ความรู้แก่ประชาชน
ขยะ (อุดหนุน อบจ.) ประชาชนในการฟื้นฟู ในการพัฒนาชุมชนให้ยงั่ ยืนและ
*การกาจัดขยะมูลฝอย*อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ
และสิง่ แวดล้อม และ ได้อย่างถูกต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วม
รวม จานวน 6 โครงการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการจัดการเลือกตัง้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ อบรม/ให้ความรู้/รณรงค์เกีย่ วกับ
สมาชิกสภา อบต. และ ในบทบาทหน้าที่พลเมือง การเลือกตัง้
นายก อบต.แจ้หม่
ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน่

-

-

395,000.00

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000.00
400,000.00

2561
(บาท)

2564
(บาท)

500,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

จานวนหมูบ่ า้ นที่ได้
รับการส่งเสริม
การเลือกตัง้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง
ต่อหมูบ่ า้ น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กิจการของท้องถิน่
สนง.ปลัด
มีความโปร่งใสประชาชน กองคลัง
เข้ามามีส่วนร่วม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000.00
400,000.00

2564
(บาท)
400,000.00

2565
(บาท)
400,000.00 จานวนหมูบ่ า้ นที่ได้
รับการส่งเสริม
การเลือกตัง้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง
ต่อหมูบ่ า้ น
50,000.00 จานวนหมูบ่ า้ นที่ได้
รับการส่งเสริม
การเลือกตัง้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง
ต่อหมูบ่ า้ น

2 โครงการจัดการเลือกตัง้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ อบรม/ให้ความรู้/รณรงค์เกีย่ วกับ
ในบทบาทหน้าที่พลเมือง การเลือกตัง้ ทุกระดับ
ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน่

-

3 โครงการเสริมสร้าง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ อบรม/ให้ความรู้/รณรงค์เกีย่ วกับ
ความรู้ประชาธิปไตย ในบทบาทหน้าที่พลเมือง การเลือกตัง้ และการออกเสียง
การเลือกตัง้ และ
ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชามติ
การออกเสียงประชามติ ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน่

-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

-

850,000.00

850,000.00

450,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000.00
20,000.00

2564
(บาท)
20,000.00

รวม จานวน 3 โครงการ

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กิจการของท้องถิน่
สนง.ปลัด
มีความโปร่งใสประชาชน กองคลัง
เข้ามามีส่วนร่วม

กิจการของท้องถิน่
สนง.ปลัด
มีความโปร่งใสประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม

450,000.00

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
จั
ด
ศู
น
ย์
บ
ริ
ก
ารประชาชน
1 โครงการรณรงค์ ปูองกันเพื่อปูองกันและ
และลดอุบตั ิเหตุทางถนนลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปอู งกัน
และลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 อบรมให้ความรู้
ด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภยั

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กบั ฝึกอบรม/ให้ความรู้เกีย่ วกับ
ประชาชนเกีย่ วกับการ การปูองกันและบรรเทาอัคคีภยั
ปูองกันและบรรเทา
ให้กบั สมาชิก อปพร.
อัคคีภยั เบื้องต้น

3 ฝึกทบทวนความรู้
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่ออบรมให้ความรู้
และให้ระลึกถึงวัน
อปพร.

รวม จานวน 3 โครงการ

2561
(บาท)

ฝึกอบรม/ให้ความรู้ และบวงสรวง
เนือ่ งในวัน อปพร.

-

20,000.00

-

20,000.00

-

55,000.00

20,000.00

20,000.00

-

40,000.00

ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
20,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนรู้จักปูองกันและ
ที่เข้าร่วมและมี
ลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด
งานปูองกัน

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีความรู้
สนง.ปลัด
ที่เข้าร่วมและมี
เกีย่ วกับการปูองกันและ งานปูองกัน
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า บรรเทาอัคคีภยั เบื้องต้น
ร้อยละ 70

-

ร้อยละของประชาชน อปพร.มีความรู้และระลึก สนง.ปลัด
ที่เข้าร่วมและมี
ถึงวัน อปพร.
งานปูองกัน
ความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

20,000.00

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3.3 แผนงานการศึกษา
1 โครงการจัดงาน
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กบั เด็ก นักเรียน
วันเด็กแห่งชาติ
เยาวชนกล้าแสดงออก ในเขต อบต.แจ้หม่ (จานวน 300 คน)
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2 โครงการส่งเสริม
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ จัดฝึกอบรม/ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
การรักการอ่าน
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก /ศพด. รักการอ่าน
และเยาวชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

60,000.00

60,000.00

60,000.00

-

20,000.00

20,000.00

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

20,000.00

4 โครงการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมผูเ้ รียน เช่น
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ของโรงเรียนและ
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้ได้ - ค่าอุปกรณ์การเรียน
มาตรฐานการศึกษา
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- ค่าจัดการเรียนการสอน

-

91,000.00

91,000.00

91,000.00

5 โครงการอาหารเสริม(นม)เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โภชนาการของเด็ก
นักเรียนให้เหมาะสม
กับวัย

จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กบั เด็ก
นักเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.แจ้หม

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กใน ศพด.และสถานศึกษากองการศึกษาฯ
ที่ได้รับการส่งเสริมด้าน ในพื้นที่มีพฒ
ั นาการที่
โภชนาการไม่นอ้ ยกว่า เจริญเติบโตสมวัย สุขสภาพ
ร้อยละ 100
อนามัยแข็งแรง

6 โครงการอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
โภชนาการของเด็ก
นักเรียนให้เหมาะสม
กับวัย

จัดหาอาหารกลางวันให้กบั เด็ก
นักเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.แจ้หม
(อุดหนุนโรงเรียนฮ่องลี/่ สบฟูา)
(ศพด.อบต.แจ้หม่ )

-

740,000.00

740,000.00

740,000.00

740,000.00 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กใน ศพด.และสถานศึกษากองการศึกษาฯ
ที่ได้รับการส่งเสริมด้าน ในพื้นที่มีพฒ
ั นาการที่
โภชนาการไม่นอ้ ยกว่า เจริญเติบโตสมวัย สุขสภาพ
ร้อยละ 100
อนามัยแข็งแรง

3 ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ อบรมให้ความรู้แก่เด็ก ศพด.
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ในการรู้จักการดูแลเอาใจ
และเยาวชน
ใส่สุขภาพทั้งร่างกายและฟัน

60,000.00 ร้อยละของเด็ก
เยาวชนที่เข้าร่วมและ
มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
20,000.00 ร้อยละของจานวน
ประชาชนที่เข้าร่วม
และมีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
20,000.00 ร้อยละของจานวน
เด็กที่ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

เด็กและเยาวชน
กองการศึกษาฯ
กล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

91,000.00 ร้อยละของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
ด้านการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50

การดาเนินงานของโรงเรียนกองการศึกษาฯ
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ กองการศึกษาฯ
มีพฒ
ั นาการที่ดีเหมาะสม
กับวัย
เสริมสร้างพัฒนาการ
กองการศึกษาฯ
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
และเยาวชน

ที่

โครงการ

7 ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัย

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กบั ผูป้ กครอง

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000.00
10,000.00

2564
(บาท)
10,000.00

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับภาวะผูน้ า
ให้กบั เด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน
ที่ดีแก่เด็ก

-

-

20,000.00

20,000.00

9 โครงการสนามเด็กเล่น เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
สร้างปัญญา
ให้กบั เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้โดยนาเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็น
สิง่ ต่าง ๆ นอกจากความรู้ เครื่องเล่นทั้ง 5 ฐาน
ในห้องเรียน
รวม จานวน 9 โครงการ
3.4 แผนงานการสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการพระราชดาริ ส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่ สนับสนุนงบประมาณให้กบั หมูบ่ า้ น
ด้านสาธารณสุข
ประชาชนเกี่ยวกับโครงการ ต่าง ๆ ในเขต อบต.แจ้หม่ เพื่อจัด
พระราชดาริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
2 สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาสถานที่ให้ อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
มูลฐานประจาหมูบ่ า้ น บริการด้านสาธารณสุข ประจาหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 3,4,5,6,7,10
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและหมูท่ ี่ 11
สุขภาพของประชาชน
3 โครงการรณรงค์และปูองกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับ รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
โรคไข้เลือดออก
การปูองกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกและพ่นหมอกควัน
และกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ ตามหมูบ่ า้ น
ยุงลาย

-

-

250,000.00

250,000.00

1,611,000.00

1,611,000.00

-

2561
(บาท)

105,000.00

1,341,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
140,000.00
140,000.00

2564
(บาท)
140,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
10,000.00 ร้อยละของจานวน
เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กที่ได้รับส่งเสริม ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
พัฒนาการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

20,000.00 ร้อยละของจานวน
เด็กและผูป้ กครองมีทศั นคติกองการศึกษาฯ
เด็กและผูป้ กครอง
ที่ดตี ่อกันมีคุณภาพชีวิต
ที่ได้รับการส่งเสริม ที่ดขี นึ้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
-

ร้อยละของจานวน
เด็กและผูป้ กครอง
ที่ได้รับการส่งเสริม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

ส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นา กองการศึกษาฯ
ศักยภาพของตัวเองไป
พร้อมๆ กับการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน

1,361,000.00
ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
140,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

ที่เข้าร่วมและมีความ สาธารณสุขครบถ้วนและทั่วถึง
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า 70และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
105,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย สนง.ปลัด
ที่เข้าร่วมและมีความ จากโรคไข้เลือดออก
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
45,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย สนง.ปลัด
ที่เข้าร่วมและมีความ จากโรคไข้เลือดออก
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพื่อดาเนินการฉีดวัคซีน
คนปลอดภัย
ปูองกันและควบคุม
จากโรคพิษสุนขั บ้า โรคพิษสุนขั บ้าแก่สุนขั
/แมวที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ
รวม จานวน 4 โครงการ
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- อบรม/ให้ความรู้ และดาเนินการ
ฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
แก่สุนขั /แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
(หมูท่ ี่ 3,4,5,6,7,10 และหมู่ 11)
- สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
105,000.00

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการปูองกัน
1 โครงการปูองกันและแก้ไข เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ปัญหายาเสพติด
ได้รู้จักปูองกันและห่างไกลและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กบั เด็ก
ให้แก่เด็กและเยาวชน ยาเสพติด
และเยาวชน
2 ปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปูองกันและแก้ไข รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดในท้องถิน่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
และบูรณาการร่วมมือ และชุมชน
กับหน่วยงาน
3 ปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปูองกันและแก้ไข รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
ยาเสพติดให้แก่เด็ก ปัญหายาเสพติดในท้องถิน่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
นักเรียน (DARE)
และบูรณาการร่วมมือ
กับหน่วยงาน
4 โครงการรณรงค์ปอู งกัน เพื่อปูองกันและแก้ไข รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
และแก้ไขปัญหายาเสพติปัดญหายาเสพติดในท้องถิน่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
และบูรณาการร่วมมือ
กับหน่วยงาน
5 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัย
ต้านภัยยาเสพติด
เล่นกีฬาและออกกาลังกายยาเสพติดให้กบั เด็ก เยาวชน ประชาชน
และผูส้ ูงอายุในเขต อบต.แจ้หม่
เพื่อสุขภาพที่ดี

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000.00
30,000.00

320,000.00

320,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000.00

65,000.00

20,000.00

-

100,000.00

65,000.00

-

10,000.00

130,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
30,000.00

2565
(บาท)
30,000.00 ร้อยละของประชาชน สุนขั /แมว ได้รับการ
ที่เข้าร่วมและมีความ ปูองกันและควบคุม
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า ไม่ให้ระบาด
ร้อยละ 70

320,000.00

320,000.00

2564
(บาท)
20,000.00

65,000.00

-

-

130,000.00

2565
(บาท)
20,000.00 ร้อยละของจานวน
เด็กและผูป้ กครองที่
ได้รับการส่งเสริม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
65,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
- ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
130,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
เด็กและผูป้ กครองมีทศั นคติกองการศึกษาฯ
ที่ดีต่อกันมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขนึ้
เยาวชน ประชาชน
สนง.ปลัด
ไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด
ท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด
เยาวชน ประชาชน
สนง.ปลัด
ไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด
ท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด
เยาวชน ประชาชน
สนง.ปลัด
ไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด
ท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด
เยาวชนในท้องถิน่ ใช้เวลาว่ากง องการศึกษาฯ
ให้เป็นประโยชน์ในการ
เล่นกีฬา สุขภาพอนามัย
แข็งแรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จัดหาวัสดุอปุ กรณ์กฬี า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เล่นกีฬาและออกกาลังกายกีฬาให้กบั หมูบ่ า้ น
และศูนย์กฬี า อบต.แจ้หม่
เพื่อสุขภาพที่ดี
7 โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ด้านอาชีพให้กบั
คุณภาพชีวิตคนพิการ ของคนพิการในท้องถิน่ คนพิการในเขต อบต.แจ้หม่
ให้ดีขนึ้

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000.00
50,000.00

15,000.00

15,000.00

8 โครงการสานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
ครอบครัวในชุมชน ของประชาชนในท้องถิน่ ของคนในครอบครัว การดูแลเอาใจใส่กนั
ให้ดีขนึ้

-

10,000.00

9 โครงการครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของประชาชนในท้องถิน่ ของคนในครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ดีขนึ้

-

10,000.00

2564
(บาท)
50,000.00

15,000.00

-

10,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
50,000.00 ร้อยละของประชาชน เยาวชนในท้องถิน่ ใช้เวลาว่ากง องการศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมและมีความ ให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬา
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า สุขภาพอนามัยแข็งแรง
ร้อยละ 70
15,000.00 ร้อยละของประชาชน คนพิการในท้องถิน่
สนง.ปลัด
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
พช.
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการและ
มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็ก เยาวชน ประชาชน สนง.ปลัด
ในท้องถิน่ มีคุณภาพชีวิต พช./กศน.ตาบล
ที่ดีขนึ้
ประชาชนในท้องถิน่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

สนง.ปลัด
พช.

ร้อยละของประชาชน ประชาชนในท้องถิน่
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขนึ้
ร้อยละ 70

สนง.ปลัด
พช.

10 โครงการครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
ต้นแบบตามหลักปรัชญาของประชาชนในท้องถิน่ ของคนในครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ดีขนึ้

10,000.00

11 โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้เกีย่ วกับการดูแล
ชีวิตสตรีในชุมชน
ของสตรีในท้องถิน่ ให้ดีขนึ้ สุขภาพให้กบั สตรีในเขต อบต.แจ้หม่

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00 ร้อยละของประชาชน สตรีในท้องถิน่ มีคุณภาพชีวิตสนง.ปลัด
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า ที่ดีขนึ้
พช.
ร้อยละ 70

12 โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้กบั ผูส้ ูงอายุ
ชีวิตผูส้ ูงอายุ
ของผูส้ ูงอายุในท้องถิน่ ในการอยูร่ ่วมกันของผูส้ ูงอายุ
ในเขต อบต.แจ้หม่
ให้ดีขนึ้

15,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ร้อยละของผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุในท้องถิน่
ที่เข้าร่วมโครงการและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
มีความพึงพอใจ

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม
สนง.ปลัด
ที่มีส่วนร่วมในการทา ในการพัฒนาท้องถิน่
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ60

13 โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ชีแ้ จงแนวทาง
การจัดทาแผนพัฒนา และส่งเสริมความเข้าใจ การพัฒนาท้องถิน่ ให้แก่ผนู้ าชุมชน
ท้องถิน่
และพัฒนาประสิทธิภาพ คกก.สนับสนุนฯ คกก.พัฒนาท้องถิน่
ในการจัดทาแผนพัฒนา คกก.ติดตามฯ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร อบต. และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
ท้องถิน่

-

-

-

-

สนง.ปลัด
พช./กศน.ตาบล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการอบรมให้ความรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในด้านการพัฒนา
ด้านพัฒนาศักยภาพ ของประชาชนในท้องถิน่ ศักยภาพให้แก่ผสู้ ูงอายุ
ให้แก่ผสู้ ูงอายุ
ให้ดีขนึ้
15 โครงการเตรียมความพร้เพื
อม่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
ก่อนเข้าสูว่ ัยผูส้ ูงอายุ ของประชาชนในท้องถิน่ และเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย
ให้ดีขนึ้
16 โครงการอบรมให้ความรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
กฏหมายเบื้องต้น
ของประชาชนในท้องถิน่ และให้ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้น
สาหรับประชาชนในท้องถิน่
สาหรับประชาชน
ให้ดีขนึ้
รวม จานวน 16 โครงการ
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นการแสดงออก จัดงานรัฐพิธีในวันสาคัญต่าง ๆ
(อุดหนุนอาเภอ)
ถึงความจงรักภักดีของ
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
2 โครงการจัดงานฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ ออกร้านแสดงนิทรรศการให้กบั
และของดีนครลาปาง ประเพณีทอ้ งถิน่
กลุม่ อาชีพต่างๆ ในงานฤดูหนาวและ
ประจาปี 2563
ของจังหวัด
ของดีนครลาปาง
(อุดหนุนอาเภอ)
3 โครงการจัดงานประเพณีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะ
บวงสรวงสักการะ
สืบสานศาสนา ประเพณี เจ้าพ่อพญาคาลือ
เจ้าพ่อพญาคาลือ
วัฒนธรรมท้องถิน่ และ
(อุดหนุนอาเภอ)
ราลึกถึงเจ้าพ่อพญาคาลือ
ผูส้ ร้างเมืองวิเชตนคร
4 โครงการส่งเสริมประเพณีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานส่งเสริมประเพณีสรงน้าพระธาตุ
สรงน้าพระธาตุ
สืบสานศาสนา ประเพณี ตามวัดต่าง ๆ ในเขต อบต.แจ้หม่
วัฒนธรรมท้องถิน่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000.00
-

2561
(บาท)

10,000.00

10,000.00

-

2561
(บาท)
-

310,000.00

15,000.00

-

380,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000.00
10,000.00

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

-

-

10,000.00

345,000.00

2564
(บาท)
10,000.00

-

5,000.00

5,000.00

5,000.00

-

30,000.00

30,000.00

30,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

-

ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูส้ ูงอายุในท้องถิน่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
ประชาชนและผูส้ ูงอายุ
ในท้องถิน่ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขนึ้
ประชาชนในท้องถิน่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด
พช.
สนง.ปลัด
พช.
สนง.ปลัด

355,000.00
ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
5,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
30,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมที่สาคัญต่าง ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

ประชาสัมพันธ์ของดี
กองการศึกษา
แต่ละอาเภอ และส่งเสริม
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุม่ อาชีพต่าง ๆ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษา
ดารงอยูแ่ ละสืบทอด
ตลอดไป

10,000.00 ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000.00
15,000.00

2561
(บาท)

5 โครงการส่งเสริมประเพณีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมปวารณาออกพรรษา
ออกพรรษา
สืบสานศาสนา ประเพณี จัดกิจกรรมต่างข้าวซ่อมต่อ
วัฒนธรรมท้องถิน่
6 โครงการส่งเสริมประเพณีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานส่งเสริม
ต่างข้าวซ่อมต่อ
สืบสานศาสนา ประเพณี ประเพณีต่างข้าวซ่อมต่อ
ร่วมกับวัดผาแดงหลวง
วัฒนธรรมท้องถิน่
7 โครงการสืบสานประเพณีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง
สืบสานศาสนา ประเพณี ในเขต อบต.แจ้หม่
วัฒนธรรมท้องถิน่
8 โครงการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
สืบสานศาสนา ประเพณี ทานุบารุงศาสนาตามวัดต่าง ๆ
ในเขต อบต.แจ้หม่
วัฒนธรรมท้องถิน่

9 โครงการส่งเสริมประเพณีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
และรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
สงกรานต์และรดน้าดาหัสวืบสานศาสนา
ผูส้ ูงอายุ
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่

-

20,000.00

-

2564
(บาท)
15,000.00

-

2565
(บาท)
15,000.00

-

50,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

10 โครงการสืบสาน
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ั ญาท้องถิน่
สืบสานศาสนา ประเพณี และภูมิปญ
วัฒนธรรมท้องถิน่

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

11 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัตร

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมสลากภัตรตามวัดต่าง ๆ
สืบสานศาสนา ประเพณี ในเขต อบต.แจ้หม่
วัฒนธรรมท้องถิน่

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

12 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
สืบสานศาสนา ประเพณี เช่น วันปิยมหาราช วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ
วัฒนธรรมท้องถิน่

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ งานการศึกษา
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ งานการศึกษา
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ งานการศึกษา
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมและมีความ ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไปสนง.ปลัด
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000.00
10,000.00

2561
(บาท)

13 โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อสร้างจิตสานึก ปลูกฝังจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็ก นักเรียน ในเขต อบต.แจ้หม่
จริยธรรมเด็กและเยาวชนคุณธรรม จริยธรรม
ในการดารงชีพ

14 โครงการ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
จัดซือ้ ซุม้ เฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสนา ประเพณี เช่น วันปิยมหาราช วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ
วัฒนธรรมท้องถิน่

-

80,000.00

2564
(บาท)
10,000.00

-

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กบั เด็ก
15 โครงการสานสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกได้แสดง
วันแม่แห่งชาติ
ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ นักเรียน
และแม่ได้สานึกในหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน
ในฐานนะแม่

10,000.00

5,000.00

5,000.00

16 โครงการฝึกอบรม
เพื่อสร้างจิตสานึกปลูกฝัง อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั ผูน้ าท้องถิน่ สมาชิกสภา
เสริมสร้างคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และเจ้าหน้าที่ใน อบต.แจ้หม่
จริยธรรม บุคลากรท้องถิในการด
น่
ารงชีพ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

285,000.00

405,000.00

325,000.00

17 โครงการปกปูองสถาบัน เพื่อส่งเสริมการสร้าง จัดกิจกรรม/สร้างจิต
ของชาติ
จิตสานึกในการรักชาติ สานึกให้รักชาติ
สถาบันพระมหากษัตริย์
และสถาบัน
รวม จานวน 17 โครงการ
3.7 แผนงานงบกลาง
เปูาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 เงินสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผูส้ ูงอายุในเขต อบต.แจ้หม่
ผูส้ ูงอายุ

-

2561
(บาท)
7,200,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,800,000.00
8,300,000.00

2564
(บาท)
8,300,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
10,000.00 ร้อยละของประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชนสนง.ปลัด
ที่เข้าร่วมและมีความ ทั่วไปมีความสัมพันธ์
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า ที่ดีต่อกัน
ร้อยละ 70
-

ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
5,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมและมีความ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
325,000.00
ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ กองการศึกษาฯ
ดารงอยูแ่ ละสืบทอดตลอดไป

ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวที
กองการศึกษาฯ
ต่อแม่และแม่ได้สานึกในหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน
ในฐานนะแม่

เด็ก เยาวชน และประชาชนสนง.ปลัด
ทั่วไปมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
เด็ก เยาวชน และประชาชนสนง.ปลัด
มีจิตสานึกที่ดีต่อสถาบัน กองการศึกษาฯฯ
พระมหากษัตริย์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
8,300,000.00 ผูส้ ูงอายุร้อยละ 100 ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพ
ได้รับการช่วยเหลือ ชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 เงินสงเคราะห์ผพู้ กิ าร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผูพ้ กิ ารในเขต อบต.แจ้หม่
สาหรับผูพ้ กิ าร
3 เงินสงเคราะห์
ผูป้ วุ ยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผูป้ วุ ยเอดส์ในเขต อบต.แจ้หม่
ผูป้ วุ ยเอดส์

4 สมทบเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สบทบงบประมาณให้กบั
หลักประกันสุขภาพ อบต.แจ้หม่
หลักประกันสุขภาพพื้นทีในต
่ าบลแจ้หม่ ได้รับบริการ
อบต.แจ้หม่
ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
5 โครงการเศรษฐกิจชุมชน

2561
(บาท)
2,500,000.00

2 ส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ส่งเสริมอาชีพให้กบั ผูส้ ูงอายุ
และสร้างขวัญกาลังใจ ในชุมชน
แก่ผสู้ ูงอายุ
3 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ส่งเสริมอาชีพให้กบั ผูพ้ กิ าร
ในชุมชน
คนพิการ
คนพิการในชุมชน
ให้ดีขนึ้

2564
(บาท)
2,500,000.00

200,000.00

180,000.00

210,000.00

220,000.00

77,000.00

77,000.00

75,000.00

75,000.00

ชดใช้เงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รวม จานวน 5 โครงการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1,3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปูาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
การทากระเป๋าด้นมือ ของประชาชนในท้องถิน่ ของคนในครอบครัว
ให้ดีขนึ้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,400,000.00
2,500,000.00

-

9,977,000.00

2561
(บาท)
-

55,000.00

10,512,000.00

-

11,085,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000.00
10,000.00

15,000.00

-

-

10,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,500,000.00 ผูพ้ กิ ารร้อยละ 100
ได้รับการช่วยเหลือ

2564
(บาท)

ผูพ้ กิ ารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขนึ้

220,000.00 ผูป้ วุ ยเอดส์ร้อยละ 100ผูป้ วุ ยเอดส์มีคุณภาพ
ได้รับการช่วยเหลือ ชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

75,000.00 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในตาบลแจ้หม่ สนง.ปลัด
ที่เข้าร่วมและมีความ ได้รับบริการด้านสุขภาพ กองคลัง
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า 70อย่างทั่วถึง

-

11,095,000.00

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

11,095,000.00

2565
(บาท)

สนง.ปลัด
กองคลัง
-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด
พช.

-

-

ร้อยละของประชาชน ประชาชนและผูพ้ กิ าร
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า ในท้องถิน่ มีคุณภาพ
ร้อยละ 70
ชีวิตที่ดีขนึ้

-

-

ร้อยละของสูงอายุ
ผูส้ ูงอายุ มีขวัญ กาลังใจ สนง.ปลัด
ที่ได้รับการสงเคราะห์ ในการดารงชีพ
พช./คลัง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีคุณภาพชีวิตที่ดี

10,000.00

10,000.00 ร้อยละของสูงอายุ
ผูส้ ูงอายุ มีขวัญ กาลังใจ สนง.ปลัด
ที่ได้รับการสงเคราะห์ ในการดารงชีพ
พช./คลัง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
สตรีในชุมชน
กลุม่ อาชีพตาบลแจ้หม่ ให้กบั กลุม่ อาชีพใน
ตาบลแจ้หม่
5 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
ผูส้ ูงอายุในชุมชน
กลุม่ อาชีพตาบลแจ้หม่ ให้กบั กลุม่ อาชีพใน
ตาบลแจ้หม่
6 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
การทาเกษตรพอเพียง ของประชาชนในท้องถิน่ ของคนในครอบครัว การดูแล
เอาใจใส่กนั
ให้ดีขนึ้
7 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในการดารงชีวิต
เรื่องพัฒนาตลาดและ ของประชาชนในท้องถิน่ และให้ความรู้เกีย่ วกับการพัฒนาตลาด
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน
ผลิตภัณฑ์
ให้ดีขนึ้
รวม จานวน 7 โครงการ
4.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการปรับปรุงดิน เพื่อพัฒนาการผลิตภาค จัดซือ้ เครื่องทดสอบดิน
เกษตร สอดคล้องตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมการยกระดับ
รายได้เกษตรกรในท้องถิน่
รวม จานวน 1 โครงการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 7
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ จ้ดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้ารับ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี รายได้ของ อบต. และมี การอบรมเกีย่ วกับการจัดทาแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน การคุมทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของ อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000.00

2561
(บาท)

15,000.00

10,000.00

2564
(บาท)
10,000.00

10,000.00

-

10,000.00

-

-

-

15,000.00

-

-

-

75,000.00

40,000.00

2561
(บาท)
15,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000.00
-

15,000.00

15,000.00

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
270,000.00
225,000.00

30,000.00

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
10,000.00 ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
- ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
- ร้อยละของประชาชน
ที่พงึ พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
30,000.00
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
225,000.00

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
กลุม่ อาชีพมีรายได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด
พช.

กลุม่ อาชีพมีรายได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

สนง.ปลัด
พช.

ประชาชนในท้องถิน่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

สนง.ปลัด
พช.

ประชาชนในท้องถิน่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

สนง.ปลัด
พช.

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละของประชาชน เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารสนง.ปลัด
ที่เข้าร่วมและมีความ ความรู้ที่ถูกต้องต่อเหตุการณ์เกษตรฯ
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า ผลผลิตทางการเกษตร
ร้อยละ 70
มีคุณภาพ เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
225,000.00 ร้อยละของประชาชน อบต.มีการจัดเก็บภาษีและ กองคลังง
ที่พงึ พอใจในการ
คุมทะเบียนทรัพย์สิน
กองช่าง
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า อย่างมีระบบ
ร้อยละ 70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
1

2

3

4

-

-

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างโรงจอดรถ
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร
สูง 2.60 เมตร
ณ อบต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
ต่อเติมอาคารที่ทาการ
1) ต่อเติมอาคารที่ทาการ อบต.แจ้หม่
อบต.แจ้หม่
โดยการทาผนังห้องกระจกสีชา
ลูกฟูกสีชา ขนาดกว้าง 4.15 เมตร
ยาว 7.20 เมตร สูง 2.75 เมตร
ณ อบต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
ั นาเด็กเล็ก
ต่อเติม/ปรับปรุง
เพื่อให้มีอาคารสถานที่ 5) ปรับปรุงศูนย์พฒ
อบต.แจ้หม่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ราชการที่ปลอดภัย
1. ประตูเหล็กตาข่ายถักล้อเลือ่ น
ขนาดกว้าง 2.50 ม. สูง 0.77 ม.
จานวน 1 บาน
2. แผงกัน้ เหล็กตาข่ายลวดถัก
ขนาดกว้าง 1 ม. สูง 0.85 ม.
จานวน 1 ชุด และขนาดกว้าง 1.20 ม.
สูง 0.95 ม. จานวน 1 ชุด
ณ ศพด. อบต.แจ้หม่ ต.แจ้หม่
อ.แจ้หม่ จ.ลาปาง
เงินชดเชยสัญญา
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคา (ค่า K) ผูป้ ระกอบอาชีพ
แบบปรับราคา (ค่า K)
งานก่อสร้าง
สาหรับงานก่อสร้างที่ดาเนินการ
ก่อสร้างในเขต อบต.

2564
(บาท)
350,000.00

-

620,000.00

575,000.00

2561
(บาท)

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้บคุ ลากรนาความรู้ จัดอบรม/ให้ความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาดูงาน
สูก่ ารพัฒนาท้องถิน่
มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
รวม จานวน 2 โครงการ
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
350,000.00
350,000.00

2561
(บาท)
-

-

-

100,000.00

575,000.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
168,400.00

-

14,500.00

100,000.00

62,000.00

-

100,000.00

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
350,000.00 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการส่งเสริม
อบรม สัมมนา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
575,000.00
ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

100,000.00

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
การปฏิบตั ิงานเป็นไปด้วย สนง.ปลัด
ความเรียบร้อย รวดเร็ว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละของประชาชน มีอาคาร สถานที่ที่ปลอดภัยกองช่าง
ที่พงึ พอใจในการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน มีอาคาร สถานที่ที่ปลอดภัยกองช่าง
ที่พงึ พอใจในการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละของประชาชน มีอาคาร สถานที่ที่ปลอดภัยกองช่าง
ที่พงึ พอใจในการ
ดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

100,000.00 ร้อยละของประชาชน ผูร้ ับจ้างได้รับ
กองช่าง
ที่ได้รับความพึงพอใจ การช่วยเหลือจากการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

ที่

โครงการ

5 ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง

รวม จานวน 5 โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบและควบคุม
และควบคุมการก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของ
โครงการต่าง ๆ ของ อบต.อบต.แจ้หม่

-

-

2561
(บาท)
-

100,000.00
รวมทั้งสิน้ 12,686,300.00

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
70,000.00
70,000.00

184,500.00
23,693,800.00

400,400.00
27,985,500.00

2564
(บาท)
70,000.00

170,000.00
31,578,000.00

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

2565
(บาท)
70,000.00 ร้อยละของประชาชน ผูร้ ับจ้างได้รับ
ที่ได้รับความพึงพอใจ การช่วยเหลือจากการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

170,000.00
38,825,200.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

