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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขยายถนน คสล.พร้อม เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยา้ยทอ่ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง
ย้ายท่อ บริเวณทางเข้าวัดแม่ย่อย ปลอดภยั กว้าง 1.60-2.10 เมตร ยาว 780 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ถงึศาลา หมู่ 1 ต.สันทรายนอ้ย 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

2 ขดุลอกล าเหมอืง ม.1 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง จ านวน 1 เส้น 200,000 200,000 200,000 200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

3 กอ่สร้างราวหลักกนัตก เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภยั กอ่สร้างราวหลักกนัตก  จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณล าเหมอืง แกผู้่สัญจรตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณล าเหมือง

ม.1 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด

4 กอ่สร้างผนงักั้นดินล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างผนงักั้นดินล าเหมอืง จ านวน 1 แหง่ 450,000 450,000 450,000 450,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

สันทราย ม.1 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยา่งสมดลุและยั่งยนื

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาสมกับชมุชน
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.สันทรายนอ้ย ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 70 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

6 โครงการขยายถนน ท าฝาปดิ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กว้าง 1.8 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 300 เมตร 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ล าเหมอืง ต้ังแต่สามแยกถงึ ปลอดภยั เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ศูนยช์าวเขา หมู่ 2 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอยสหไทย หมู่ 2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาว 670 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณซอย 10 หมู่ 2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 70 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

9 กอ่สร้าง/ปรับปรุงขยายผิวถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 2 ต าบลสันทรายนอ้ย 700,000 700,000 700,000 700,000 กจิกรรม 1.สร้างความปลอดภยัในชมุชน กองชา่ง

หมู่ที่ 2 ต าบลสันทรายนอ้ย ปลอดภยั โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

10 กอ่สร้างพนงักั้นดินบริเวณ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณล าเหมืองโจ้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กจิกรรม 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ล าเหมอืงโจ ้ในพื้นที่รับผิดชอบ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ภายในเขตเขตรับผิดชอบเทศบาล รายละเอยีด โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ของเทศบาล ตามแบบแปลนกองชา่งเทศบาลก าหนด 3.ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม

11 ขยายไหล่ทาง หรือขยายผิวถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ทาง หรือขยายผิวถนน รวมทั้งงาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 10 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

คสล.ภายในเขต ต.สันทรายนอ้ย ปลอดภยั ปรับปรุงต่างๆ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทางถนน หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

รายละเอยีดตามแบบแปลนกองชา่งก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

12 กอ่สร้างรางระบายน้ าหนา้ศาลา 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เอนกประสงค์ไปลงล าเหมอืง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.2 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

13 กอ่สร้างรางระบายน้ าต้ังแต่บา้น 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 350,000 350,000 350,000 350,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

นางอ านวยถงึบา้นสนั่น ค าแสน 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

(ขอบถนน) ม.2 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

14 กอ่สร้างถนน คสล. (เพิ่มเติม) เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล.  จ านวน 1 เส้น 550,000 550,000 550,000 550,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอย1 ซอย 2 ติดกบัหมู่บา้น ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

รีเจน้ส์ ม.2 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

15 กอ่สร้างรางระบายน้ า  1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 800,000 800,000 800,000 800,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บา้นสหไท 3 ซอย ม.2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

16 กอ่สร้างรางระบายน้ า ซอย 1 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง
บ้านโตนต้ังแต่บ้านนางน้อย ด ารง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ออกทางถนนซอย ม.2 ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

ต.สันทรายนอ้ย

17 ปรับปรุงล าเหมอืงภายใน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด าเนินการขุดลอก พร้อมก่อสร้างพนังล าเหมือง  1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณ ม.2 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

18 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นธนสาร หมู่ 10 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,000 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

19 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง กว้าง 1.5 เมตร ลึก 180,000 180,000 180,000 180,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นพมิกุต์ เชื่อมบา้น 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 1 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 2,000 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ชลพร เชื่อมสันทรายวิลเลจ 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

เชื่อมบา้นผาสุก 
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน จ านวน 1 เส้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในหมู่บา้น ม.3 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

21 กอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในหมู่บา้น ม.3 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

22 โครงการโอเวอร์เลยถ์นน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก โอเวอร์เลยถ์นนพร้อมปรับปรุงรางน้ า 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ปลอดภยั กว้าง 5.00-7.00 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

บริเวณถนน 121 ถงึสุดเขต 950 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,500 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

หมู่ 4 ต.สันทรายนอ้ย ตารางเมตร รวดเร็ว

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นทุ่ง หมู่ 4 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 500เมตร กว้าง 0.3 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณ ซอย 2 หมู่ที่ 4 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 180 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล กว้าง 2.5 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณศาลเจา้บา้น ปลอดภยั ไมน่อ้ยกว่า 50 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 4 ต.สันทรายนอ้ย 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

26 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์กว้าง 6.50 เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

โอเวอร์เลย ์ซอย 7 สันทราย ปลอดภยั ยาว 260 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

คันทรีวิลล์ หมู่ที่ 4 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว

27 โครงการขดุลอกรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกรางระบายน้ า ยาวไมน่อ้ยกว่า 140,000 140,000 140,000 140,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นสันคะยอม 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 1,000 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 4 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

28 รางระบายน้ าต้ังแต่บา้น 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

นายสุวรรณ ศรีดาวเรือง - 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ถนนวงแหวน ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ม.4 ต.สันทรายนอ้ย

29 ขยายไหล่ทาง คสล. ต้ังแต่ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ถนน กวา้ง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บา้นนายตน มลูสะ ถงึบา้น ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 75 เมตร โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

นายจรัส คันธรส 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

ม.4 ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

30 โครงการกอ่สร้างร้ัว เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย กอ่สร้างร้ัว สูงไมน่อ้ยกว่า 1 เมตร ยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ทรัพยสิ์นของทางราชการไมไ่ด้รับความ กองชา่ง

บริเวณสุสานสันคะยอม ไมน่อ้ยกว่า  800  เมตร แหง่ เสียหาย

หมู่ที่ 4 ต.สันทรายนอ้ย 2.ปอ้งกนัการบกุรุกที่สาธารณะ

31 ปรังปรุงรางระบายน้ า ภายใน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน ได้แก่ ซอย 3 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 2 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ม.4 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง และบริเวณต้ังแต่บา้นนายสุวรรณ ศรีดาวเรือง เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ถงึบ้านนายประเสริฐ อนิทนนท์ รายละเอยีดตาม 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

แบบแปลนกองชา่งเทศบาลฯ ก าหนด

32 กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลยซ์อย 7 เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์จ านวน 1 เส้น 800,000 800,000 800,000 800,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง
ในหมู่บา้นสันทรายคันทรีวัลย ์ ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.4 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

33 วางท่อระบายน้ า เพื่อบ่อบ าบัด 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

น้ าเสียในหมู่บา้นจดัสรร 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.4 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

34 กอ่สร้างรางระบายน้ าใน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 350,000 350,000 350,000 350,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอย 9  ม.4 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

35 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล.  จ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หนา้หมู่บา้น กาญจนกวิลร์ ม.4 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

36 โครงการโอเวอร์เลยถ์นน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก โอเวอร์เลยถ์นนพร้อมปรับปรุงรางน้ า 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ปลอดภยั กว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

บริเวณบา้นโจถ้งึถนน 700ปี 1,200 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต่อของเดิม ม.5 ต.สันทรายนอ้ย 9,000 ตารางเมตร รวดเร็ว

37 กอ่สร้างถนน คสล. ม.5 เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. จ านวน 1 เส้น 350,000 350,000 350,000 350,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บา้นโจ ้ซอย 12 ปลอดภยั ขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 120 เมตร  โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

ขนาดความกว้างไมน่อ้ยกว่า 5 เมตร 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 600 ตรม รวดเร็ว

38 ขดุลอกรางระบายน้ าภายใน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงกว้าง 1-2 เมตร ลึก 0.5- 100,000 100,000 100,000 100,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

หมู่บา้น ม.5 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 1.5 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 300 เมตร โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

39 กอ่สร้างรางระบายน้ าล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขุดลอกล าเหมือง รายละเอียดตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ไปหาหนองสาธารณบา้นโจ้ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง กองชา่งเทศบาลฯ ก าหนด โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.5 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

40 ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยาง เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ลาดยางแอสฟลัติก สีแยกบา้นโจ้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

แอสฟลัติก บริเวณสีแยกบา้นโจ้ ปลอดภยั จนถงึปากทางบา้นกล้วยไม้ โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

จนถงึปากทางบา้นกล้วยไม้ 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

ม.5 ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว

41 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่บา้นธนโชค 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 400 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 5 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

42 โครงการขดุลอกรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกรางระบายน้ า ยาวไมน่อ้ยกว่า 150,000 150,000 150,000 150,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่ที่ 5 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 1,000 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

43 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.60 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ต่อหมู่บา้นการ์เด้นแลนด์ถงึ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 570 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

บา้นกล้วยไม ้หมู่ 5 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

ต.สันทรายนอ้ย

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.60 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณต่อเนื่องตรงขา้ม 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 200 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่บา้นการ์เด้นแลนด์ 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

หมู่ที่ 5 ต.สันทรายนอ้ย



52

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

45 โครงการขดุลอกรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอก กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นพมิกุต์ เฟส 5 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 800 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ 5 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

46 โครงการกอ่สร้างพนงักนัดิน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงักนัดิน คสล. สูง 1.40 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

คสล.บริเวณล าเหมอืงบา้นโจ้ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 200 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 5  ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

47 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณซอย 7 ถงึ ซอย 12 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 900 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ 5 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

48 โครงการกอ่สร้างพนงักนัดิน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงักนัดิน ยาวไมน่อ้ยกว่า 150 900,000 900,000 900,000 900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณขา้งหนองน้ าสาธารณะ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ 5 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

49 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมอัดฉีดฝาท่อระบายน้ า 800,000 800,000 800,000 800,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

อดัฉดัฝาทอ่ระบายน้ าภายใน ปลอดภยั ภายในโครงการพมิกุต์เฟส 1-5 เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.5 ต.สันทรายนอ้ย รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ก าหนด รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

50 กอ่สร้างพนงักั้นดิน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงักั้นดิน  จ านวน 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณพมิกุต์เฟส 5 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.5 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

51 กอ่สร้างฝายเกบ็น้ าขนาดเล็ก 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ก่อสร้างฝายเก็บน้ าขนาดเล็ก จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ม.5 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

52 กอ่สร้างบอ่บ าบดัน้ าเสีย 1.เพื่อปอ้งกนัรักษาส่ิงแวดล้อมและ กอ่สร้างบอ่บ าบดัน้ าเสีย จ านวน 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในหมู่บา้น ม.5 ธรรมชาติกอ่นปล่อยน้ าลงแมน่้ า รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ

ต.สันทรายนอ้ย 2.เพื่อส่งเสริมส่ิงแวดล้อม ก าหนด 3.ปอ้งกนัปญัหาน้ าเสียส าหรับการเกษตร

53 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอยสามคัคี 5 และ 5/1 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 280 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 6 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

54 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200,000 200,000 200,000 200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหลังศาลาเอนกประสงค์ ปลอดภยั ไมน่อ้ยกว่า 100 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ 6 ต.สันทรายนอ้ย 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว



54

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

55 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วางทอ่ระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 750,000 750,000 750,000 750,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณขา้งบา้นผู้ใหญบ่า้น 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ไมน่อ้ยกว่า 240 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 6 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

56 ขดุลอกล าเหมอืงภายใน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง จ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่บา้น ม.6 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

57 ปรับปรุงถนน พร้อมทั้งขยาย เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงถนน พร้อมทั้งขยายผิวถนน 900,000 900,000 900,000 900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ผิวถนน ภายในหมู่บา้น ปลอดภยั จ านวน 1 แหง่ รายละเอยีดตามแบบแปลน เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.6 ต.สันทรายนอ้ย กองชา่งเทศบาลฯก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

58 ปรับปรุงรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปรับปรุงรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้น บา้นสันทรายทอง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

 ม.6 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

59 กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์ก จ านวน 1 เส้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในหมู่บา้นที่ช ารุดเสียหาย ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.7 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว



55

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

60 กอ่สร้างวางทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ก่อสร้างวางท่อลอดเหล่ียมพร้อมบ่อพัก บริเวณ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

พร้อมบอ่พกั บริเวณล าเหมอืง ปลอดภยั ล าเหมอืงในหมู่บา้นพรพงิค์ 2 - พมิกุต์ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ในหมู่บา้นพรพงิค์ 2 - พมิกุต์ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ม.7 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด รวดเร็ว

61 โครงการจดัท ารางน้ าทิ้ง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางน้ าทิ้ง กว้าง 0.30 เมตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,500 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

62 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์กว้าง 8 เมตร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

โอเวอร์เลย ์บริวเณถนน ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 400 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

บา้นพรพงิค์ 2 หมู่ที่ 7 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว

63 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างฝายน้ าล้น กว้าง 5 เมตร ยาว 750,000 750,000 750,000 750,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่ที่ 7 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 10 เมตร แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

64 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมงาน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  - ขดุลอกล าเหมอืง กว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ขดุลอกล าเหมอืงบริเวณ หมู่ที่ 7 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 800 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย  - ขดุลอกรางระบายน้ า ยาวไมน่อ้ยกว่า 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

2,000 เมตร
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

65 กอ่สร้างถนนแอสฟสัท ์คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อม 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ปลอดภยั ปรับปรุงรางระบายน้ า กว้าง 4-5 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ 7 ต.สันทรายนอ้ย ยาว 490 เมตร 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

66 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณซอย 5  หมู่ที่ 8 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ลึก 0.30 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 600 เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายนอ้ย เมตร 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

67 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง กว้าง 1.5 เมตร ลึก 150,000 150,000 150,000 150,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่ที่ 8 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 1 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,500 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

68 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 30 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 8 ต.สันทรายนอ้ย 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

69 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณศาลาเอนกประสงค์ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 50 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 8 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

70 ปรุบปรุงพื้นที่โดย เทลานประปา 1. ปรับปรุงภมูทิศันใ์หส้วยงาม เทลานประปา หมู่ที่ 8 ต าบลสันทรายนอ้ย 250,000 250,000 250,000 250,000 กจิกรรม 1. ปรับปรุงพื้นที่ใหเ้กดิประสิทธิภาพ กองชา่ง

หมู่ที่ 8 ต าบลสันทรายนอ้ย 2. ปรับปรุงเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2. ประชาชนใชพ้ื้นที่ได้รับประโยชน ์

เรียบร้อยแกก่ารใชง้าน ก าหนด 3. พื้นที่มคีวามสวยงาม และเกดิประโยชน์

71 กอ่สร้างราวกั้นล าเหมอืง เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภยั ก่อสร้างราวกั้นล าเหมือง จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

หนา้วัดถงึอู่อสีาน ม.8 แกผู้่สัญจรตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณล าเหมือง

ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด

72 กอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 350,000 350,000 350,000 350,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหนา้วัดสันคะยอม 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.8 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

73 เทลาน คสล. บริเวณ 1. ปรับปรุงภมูทิศันใ์หส้วยงาม เทลาน คสล. บริเวณประปาหมู่บา้น 350,000 350,000 350,000 350,000 กจิกรรม 1. ปรับปรุงพื้นที่ใหเ้กดิประสิทธิภาพ กองชา่ง

ประปาหมู่บา้น 2. ปรับปรุงเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2. ประชาชนใชพ้ื้นที่ได้รับประโยชน ์

บา้นเด่นสันคะยอม เรียบร้อยแกก่ารใชง้าน ก าหนด 3. พื้นที่มคีวามสวยงาม และเกดิประโยชน์

ม.8 ต.สันทรายนอ้ย

74 ปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้ า เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 700,000 700,000 700,000 700,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในหมู่บา้นเด่นสันคะยอม ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.8 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

75 กอ่สร้างเพื่อขยายคอสะพาน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายคอสะพาน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หนา้บา้นลุงค า ถงึปา้ตุ่น ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.8 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

76 โครงการขยายผิวถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายผิวถนน คสล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

พร้อมยา้ยทอ่ บริเวณหลังร้าน ปลอดภยั 1.40-2.20 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 527 เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

รับซ้ือของเกา่ หมู่ 9 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว

77 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่ที่ 9 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,200 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

78 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่ที่ 9 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 700 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

79 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอย 2 หมู่ที่ 9 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาว 12 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

80 กอ่สร้างถนนโดยวิธีแอสฟสัทติ์ก เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก เพื่อปอ้งกนัและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ภายในเขตต าบลสันทรายนอ้ย ปลอดภยั ลดการเกดิอบุติัเหตุทางถนนภายในหมู่บา้น หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

รายละเอยีดแบบแปลนตามที่กองช่างเทศบาล 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ก าหนด รวดเร็ว

81 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร 15,000 15,000 15,000 15,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ทา้ยหมู่บา้น ถงึ รร.สวนองุ่น 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาว 100 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 9 ต.สันทรายนอ้ย 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

82 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอย 6 หมู่ที่ 9 ต.สันทรายนอ้ย ปลอดภยั ยาว 100 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

83 กอ่สร้างทอ่น้ า/ทางน้ าทิ้ง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า 40,000 40,000 40,000 40,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ทางระบายน้ า ซอย 6 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.9 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

84 กอ่สร้างทอ่น้ า/ทางน้ าทิ้ง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ทางระบายน้ า ซอย 3 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.9 ต.สันทรายนอ้ย ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

85 แกไ้ขซ่อมแซมถนนทรุด เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ถนนบริเวณประปาส่วนภมูภิาค 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ประปาส่วนภมูภิาค ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

เจาะถนน ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

ม.9 ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว

86 กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์บริเวณ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์กว้าง 8 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่บา้นธนสาร หมู่ที่ 10 ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 270 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันทรายนอ้ย 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

87 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 330,000 330,000 330,000 330,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณขา้งสุสานสันคะยอม ปลอดภยั ไมน่อ้ยกว่า 150 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 10 ต.สันทรายนอ้ย 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

88 โครงการขดุลอกทอ่ระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกทอ่ระบายน้ า  ยาวไมน่อ้ยกว่า 20 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่ที่ 10 ต.สันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

89 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์กว้าง 4 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

โอเวอร์เลยบ์ริเวณเลียบล าน้ าโจ้ ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 900 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 10 ต.สันทรายนอ้ย 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

90 กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลยภ์ายใน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์พร้อมงานปรับปรุง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ต าบลสันทรายนอ้ย ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

91 ปรับปรุงรางระบายน้ าภายใน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปรับปรุงรางระบายน้ าภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

หมู่ 10 ต าบลสันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 320 เมตร โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

92 โครงการวางทอ่ คสล.พร้อม 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วางทอ่ขนาด 60 ยาวไมน่อ้ยกว่า 60 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บอ่พกั บริเวณหนา้คริสตจกัร 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 4 ต.ปา่ไผ่ 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

93 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณขา้ง ร.ร.บา้นปา่เหมอืด 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 120 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 4 ต.ปา่ไผ่ 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

94 โครงการถมหนิคลุก บริเวณ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ถมหนิคลุก กว้าง 5  เมตร หนา 0.70 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอยล าน้ าดู่ หมู่ที่ 4 ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 650 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.ปา่ไผ่ 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

95 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงกว้าง 1-2 เมตร ลึก 0.5- 450,000 450,000 450,000 450,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหลังไฟฟา้สันทราย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 1.5 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 300 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ถงึศาลาแปดเหล่ียม หมู่ที่ 4 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

ต.ปา่ไผ่

96 ขดุลอกล าเหมอืง ซอยเพิ่ม- 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง 300,000 300,000 300,000 300,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ทรัพยโ์ฮม ศาลาแปดเหล่ียม 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

บา้นปา่เหมอืด ม.4 ต.ปา่ไผ่ ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

97 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก สะพานโค้ง บริเวณ ซอย7 200,000 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ซอย 37 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

บา้นปา่เหมอืด ม.4 ต.ปา่ไผ่ ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

98 กอ่สร้างรางระบายน้ าทิ้ง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า 250,000 250,000 250,000 250,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ซอยปา่เหมอืด 42 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

บา้นปา่เหมอืด ม.4 ต.ปา่ไผ่ ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

99 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัท์ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อม 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ติกคอนกรีต บริเวณส่ีแยก ปลอดภยั ปรับปรุงรางระบายน้ า ส่ีแยกตลาดป่าเหมือด เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ตลาดปา่เหมอืดสุดเขต หมู่ 4 ไปทางวัดป่าเหมือดถึงสุดเขต กว้าง5-7 เมตร 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.ปา่ไผ่ ยาว 662 เมตร รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

100 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  จ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บา้นปา่เหมอืด ม.4 ต.ปา่ไผ่ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

101 ขดุลอกล าเหมอืงภายใน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง จ านวน 1 เส้น 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่บา้น ม.4 ต.ปา่ไผ่ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

102 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในต าบล เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. ในต าบลสันทรายนอ้ย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

สันทรายนอ้ย ปลอดภยั รายละเอยีดตามแบบแปลนกองชา่ง หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
103 กอ่สร้างถนนโดยวิธีแอสฟสัทติ์ก เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก เพื่อปอ้งกนัและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 9 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในเขตต าบลสันทรายหลวง ปลอดภยั แกไ้ขอบุตัเหตุทางถนน ภายในหมู่บา้น หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

รายละเอยีดตามแบบแปลนกองชา่งก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

104 โครงการปรับปรุงล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วางทอ่ ขนาด 60 พร้อมฝาปดิ และ 420,000 420,000 420,000 420,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่ที่ 1 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง คอนกรีตเสริมเหล็กปดิทบั ยาว 100 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

105 โครงการขยายไหล่ถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ถนน กวา้ง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นทุ่งยาว-ปา่เหมอืด ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 75 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
106 ขยายไหล่ทาง หรือขยายผิวถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ทาง หรือขยายผิวถนน รวมทั้งงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 9 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

คสล.ภายในเขต ต.สันทรายหลวง ปลอดภยั ปรับปรุงต่างๆ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทางถนน หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

รายละเอยีดตามแบบแปลนกองชา่งก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

107 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 60 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณล าเหมอืงกลาง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,000 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 1 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

108 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 640,000 640,000 640,000 640,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณศาลากลางหมู่บา้น 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ลึก 0.30 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 200 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 1 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

109 กอ่สร้างร้ัว ค.ส,ล. บริเวณ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย กอ่สร้างร้ัว ค.ส,ล. บริเวณสนามกฬีา 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กจิกรรม/ 1.ทรัพยสิ์นของทางราชการไมไ่ด้รับความ กองชา่ง

สนามกฬีาบา้นทุ่งยาว ทุ่งยาว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 ม. โครงการ เสียหาย

ม.1 ต าบลสันทรายหลวง ความยาวไมน่อ้ยกว่า 410 ม. มพีื้นที่ 2.ปอ้งกนัการบกุรุกที่สาธารณะ

ไมน่อ้ยกว่า 2,700 ตร.ม.
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

110 กอ่สร้างทางเดิน บริเวณ 1. เพื่อปรับปรุงเส้นทางเข้าออกภายใน กอ่สร้างทางเดิน บริเวณสนามกฬีาบา้น 375,000 375,001 375,002 375,003 กจิกรรม/ 1. เพิม่ประสิทธภิาพในการบริการประชาชน กองชา่ง

สนามกฬีาบา้นทุ่งยาว ลานกฬีาบา้นทุง่ยาวใหม้คีวามสะดวก ทุ่งยาว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. โครงการ 2. สร้างความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ม.1 ต าบลสันทรายหลวง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ความยาวไมน่อ้ยกว่า 270 ม. มพีื้นที่ 3. ส่งเสริมพื้นที่ออกก าลังกายในชมุชน

ประชาชน ไมน่อ้ยกว่า 675 ตร.ม. 4. ประชาชนได้รับบริการ
111 ขยายไหล่ทางถนน บริเวณ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ทางถนน บริเวณพื้นที่สาธารณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

พื้นที่สาธารณประโยชน์ ปลอดภยั ประโยชน ์รายละเอยีดตามแบบแปลน โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

ภายในหมู่บา้น กองชา่งเทศบาลฯ ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

หมู่ที่ 1 ต าบลสันทรายหลวง รวดเร็ว
112 ปรับปรุงรางระบายน้ าเชื่อม 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปรับปรุงรางระบายน้ าเชื่อม  จ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ระหว่างต าบลหนองจอ๊ม 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ซอย 5 ไปถงึน้ าเหมอืงแมแ่กด๊ ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

ม.1 ต.สันทรายหลวง

113 กอ่สร้างรางระบายน้ าฝาปดิ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.30 ยาว 210,000 210,000 210,000 210,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ระหว่าง 3 แยก ถงึศาลากลาง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 70 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่บา้น ม.1 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

114 ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน จ านวน 1 เส้น 200,000 200,000 200,000 200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ระหว่างแมแ่กด้หลวง ไปจนถงึ ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

บา้นนายสมบรูณ์ อดุร ม.1 ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายหลวง รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

115 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. จ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่บา้น ม.1 ต.สันทรายหลวง ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
116 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงและรางระบายน้ า 40,000 40,000 40,000 40,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

รางระบายน้ า บริเวณหมู่ที่ 2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง กว้าง 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 300 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

117 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ก่อสร้างหรือปรับปรุงพร้อมงานร้ือถอดของเดิม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 21 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ หมู่บา้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

118 กอ่สร้างพนงักั้นน้ า พร้อม 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงักั้นดิน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ขดุลอกล าน้ าแมแ่กด้ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

และวางทอ่ ซอยสันคะโจ้ ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ม.2 ต.สันทรายหลวง

119 โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลยพ์ร้อมปรับปรุงราง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ปลอดภยั ระบายน้ า กว้าง4-6 เมตร ยาว 490 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

บริเวณหนา้วัดปา่ลาน หมู่2 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายหลวง รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

120 ขดุลอกล าเหมอืงน้ าแมแ่กด้ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด าเนนิการจา้งขดุลอกล าเหมอืงน้ าแมแ่กด้ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นปา่ลาน ม.2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง บริเวณบ้านป่าลาน รายละเอียดตามแบบแปลน เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันทรายหลวง กองชา่งเทศบาลฯ ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
121 กอ่สร้างพร้อมวางทอ่ประปา 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 400,000 400,000 400,000 400,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

คสล. ซอยขา้งสุสานปา่ลาน 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวประมาณ 70 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.2 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

122 กอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.3 เมตร 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

รอบวัดขา้วแทน่ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ลึก 0.3 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,300 เมตร โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.3 ต.สันทรายหลวง 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

123 ท าราวกั้นล าเหมอืงตลอดสาย เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภยั ท าราวกั้นล าเหมือง ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บา้นขา้วแทน่ แกผู้่สัญจรตลอดเส้นทาง โครงการ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณล าเหมือง

ม.3 ต.สันทรายหลวง

124 ลาดยางโอเวอร์เลย ์ซอย 2 เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก เพื่อขยายถนนต่อการสัญจร 850,000 850,000 850,000 850,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

- ขา้งวัดแทน่นอ้ย ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.3 ต.สันทรายหลวง ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

125 โครงการชขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่ที่ 3 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,000 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

126 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.3 เมตร ลึก 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณซอย 3-6 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 0.3 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,300 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 3 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

127 โครงการขยายคอสะพาน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายคอสะพาน ขนาด กว้าง 3 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 3 ปลอดภยั ยาว 7 เมตร แหง่ 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันทรายหลวง 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

128 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร หนา 215,000 215,000 215,000 215,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริวเณซอยน้ าด่ืม ปลอดภยั 0.15 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 190 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 3 ต.สันทรายหลวง 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
129 กอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า  จ านวน 1 เส้น 900,000 900,000 900,000 900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในหมู่บา้น ม.3 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

130 กอ่สร้างขยายถนนโอเวอร์เลย ์ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างขยายถนนโอเวอร์เลย ์ จ านวน 1 เส้น 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ม.3 ต.สันทรายหลวง ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

131 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ปรับปรุงถนนคอนกรีต คสล จ านวน 1 เส้น 850,000 850,000 850,000 850,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

(ค.ส.ล) ภายในหมู่บา้น ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.3 ต.สันทรายหลวง ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
132 กอ่สร้างฝ่ังทอ่ขยายไหล่ทาง 1. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างฝ่ังทอ่ขยายไหล่ทาง 250,000 250,000 250,000 250,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

เส้นหลังสุสานสันทรายหลวง ปลอดภยั เส้นหลังสุสานสันทรายหลวง โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม. 4 ต.สันทรายหลวง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

133 ขดุลอกล าเหมอืง เพื่อปอ้งกนั 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ปญัหาน้ าทว่ม 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม. 4 ต.สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

134 ขดุลอกล าเหมอืง เพื่อใชใ้น 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

การเกษตร และระบายน้ าเสีย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม. 4 ต.สันทรายหลวง 3. เพื่อเตรียมการเพื่อการเกษตร ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

135 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 26,500 26,500 26,500 26,500 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เสริมเหล็ก คสล บริเวณซอย ปลอดภยั 4 เมตร ยาว 12 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

กลางโต้งสันทราย ม. 4 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายหลวง รวดเร็ว
136 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาก 110,000 110,000 110,000 110,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เสริมเหล็ก บริเวณบา้นนาย ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ประพนัธ์ บรุารักษ ์หมู่ 4 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายหลวง รวดเร็ว
137 โครงการขดุลอกรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอก ลึก 1 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ยาว 60,000 60,000 60,000 60,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหนา้วัดสันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 800 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ถงึซอยเขา้สุสาน หมู่ 4 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

ต.สันทรายหลวง

138 โครงการขดุลอกรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกรางระบายน้ า ยาว 500 เมตร 45,000 45,000 45,000 45,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณวัดสันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ถงึหนา้โรงเรียนพงษพ์กิลุ ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

หมู่ 4 ต.สันทรายหลวง

139 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 176,000 176,000 176,000 176,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณซอยขา้งคริสจกัร ปลอดภยั 4 เมตร ยาว 80 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ 4 ต.สันทรายหลวง 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

140 กอ่สร้างถนน คสล. ซ.กลางโต้ง เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. ซ.กลางโต้ง สันทราย 30,000 30,000 30,000 30,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

สันทรายบา้นสันทรายหลวง ปลอดภยั บ้านสันทรายหลวง  ติดบ้านนายจรูญ ทรงวัย เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ติดบา้นนายจรูญ ทรงวัย ระยะทางประมาณ 10 เมตร 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ม.4 ต.สันทรายหลวง รวดเร็ว
141 ซ่อมแซมถนน คสล. ที่ช ารุด เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุด 450,000 450,000 450,000 450,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

และทางเชื่อมผ่านล าเหมอืง ปลอดภยั และทางเชื่อมผ่านล าเหมือง บริเวณซอยบ้าน เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.4 ต.สันทรายหลวง นางอรุณ วารี ไปจนถงึ บา้นนางจนัรา  ต๊ะการ 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

 ระยะทางประมาณ200 เมตร รวดเร็ว
142 กอ่สร้างถนน คสล.บริเวณ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลาะล าเหมือง 800,000 800,000 800,000 800,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ล าเหมอืงด้านตะวันตก ปลอดภยั ด้านตะวันตกจากบา้นนางอรุณ วารี เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.4 ต.สันทรายหลวง ไปจนถึงหนา้โรงเรียนพงษพ์กิลุ บา้นสันทรายหลวง 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ระยะทางประมาณ 800 เมตร รวดเร็ว
143 กอ่สร้างเสริมไหล่ทางบริเวณ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างเสริมไหล่ทางบริเวณปากทางซอย 1 200,000 200,000 200,000 200,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ปากทางซอย 1 ปลอดภยั ผ่าน กศน อ าเภอสันทราย ด้านติดที่นา เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.4 ต.สันทรายหลวง ระยะทางประมาณ 100 เมตร 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
144 กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลยภ์ายใน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์พร้อมงานปรับปรุง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ต าบลสันทรายหลวง ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

145 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 1,168,500 1,168,500 1,168,500 1,168,500 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เสริมเหล็กบริเวณซอยหนา้ ปลอดภยั เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 220 เมตร พร้อม เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ที่ว่าการอ าเภอสันทราย รางระบายน้ า 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง รวดเร็ว
146 โครงการขดุลอกล าเหมอืงโจ้ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงโจ ้สูง 2 เมตร ยาวไม่ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่ที่ 5 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง นอ้ยกว่า 1,000 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

147 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.3 เมตร 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

และทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 5 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,500 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

148 ขดุลอกทอ่ซอยหนา้อ าเภอ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกทอ่ จ านวน 1 เส้น 90,000 90,000 90,000 90,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

สันทราย ม.5 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
149 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.  ได้แก่ ซอย 1 และสายหน้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ม.5 ต าบลสันทรายหลวง ปลอดภยั บ้านคุณวาสนา  รายละเอียดตามแบบแปลน เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

กองชา่งเทศบาลฯ ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

150 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่ที่ 6 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 750 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

151 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์กว้าง 6 เมตร 880,000 880,000 880,000 880,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

โอเวอร์เลย ์บริเวณหนองเงือก ปลอดภยั ยาวไมน่อ้ยกว่า 300 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

หมู่ที่ 6 ต.สันทรายหลวง 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว

152 โครงการกอ่สร้างพนงัคอนกรีต 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงัคอนกรีตเสริมเหล็กในล าเหมอืง 3,570,000 3,570,000 3,570,000 3,570,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เสริมเหล็ก บริเวณ หมทูี่ 6 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง สูง 1.75 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 650 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

153 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซ่อมแซมทอ่ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 720,000 720,000 720,000 720,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ทอ่ระบายน้ าบริเวณแยกไป 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 60 เซนติเมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 200 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

บา้นปนิดกทศิตะวันตก 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

154 กอ่สร้างถนน คสล. ม.6 เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ถนน คสล. ม.6 ระหว่างสามแยกแมแ่กด้ - 3,570,000 3,570,000 3,570,000 3,570,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ระหว่างสามแยกแมแ่กด้ - ปลอดภยั หนา้วัดสันปา่สัก โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

หนา้วัดสันปา่สัก รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

ม.6 ต.สันทรายหลวง ก าหนด รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

155 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รางระบายน้ า คสล.  ระหว่างสามแยก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ระหว่างสามแยกแมแ่กด้ - 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง แมแ่กด้ - หนา้วัดสันปา่สัก โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หนา้วัดสันปา่สัก รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ม.6 ต.สันทรายหลวง ก าหนด

156 กอ่สร้างสะพานโค้ง เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก สะพานโค้ง บริเวณ ซอย7 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

 บริเวณ ซอย7 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.อบุติัเหตุลดลง

ม.6 ต.สันทรายหลวง ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

รวดเร็ว
157 ขดุลอกล าเมอืงถนนในหมู่บา้น 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเมอืงถนนในหมูบ่า้น จ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ม.6 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
158 ปรับปรุง/ซ่อมแซมขยาย 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปรับปรุง/ซ่อมแซมขยาย จ านวน 1 เส้น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ถนนในหมู่บา้น ม.6 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันทรายหลวง ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
159 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงลึก 1 เมตร กว้าง 1 เมตร 55,000 55,000 55,000 55,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

สายบา้นต้นมว่ง-บา้นต้นกอก 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 700 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 7 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

160 โครงการกอ่สร้างพนงักนัดิน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงักนัดิน สูง 1.75 เมตร ยาว 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

พร้อมถมดินลูกรัง บริเวณ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ไมน่อ้ยกว่า 300 เมตร ถมดินสูง 0.50 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

บา้นต้นกอกถงึแมแ่กด้หลวง ยาวไมน่อ้ยกว่า 400 เมตร 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

หมู่ที่ 7 ต.สันทรายหลวง

161 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดทอ่ 0.80 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหนา้วัดแมแ่กด้หลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 150 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 7 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

162 โครงการกอ่สร้างรางลิน บริเวณ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วางทอ่พร้อมบอ่พกัและเทถนนคอนกรีต 450,000 450,000 450,000 450,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ต่อจากพนงักนัดินบา้นต้นกอก 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 80 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ 7 ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

163 กอ่สร้างพนงักั้นดิน 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงักั้นดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บา้นต้นซาง ม.7 ต าบล 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

164 กอ่สร้างวางทอ่พร้อมบอ่พกั 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วางทอ่พร้อมบอ่พกั 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บา้นต้นซาง ม.7 ต าบล 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

165 วางทอ่ล าเหมอืงต้นกอก 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วางทอ่ล าเหมอืงต้นกอก 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั

บา้นต้นซาง ม.7 ต าบล 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

166 ขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บา้นต้นซาง ม.7 ต าบล 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

167 กอ่สร้างถนน คสล. ต้ังแต่ เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. ยาวประมาณ 40 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

สะพานบา้นนายยงค์ ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ถงึถนนพมิกุต์ ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมคีวาม

ม.7 ต.สันทรายนอ้ย รวดเร็ว

168 กอ่สร้างผนงักั้นดินในสายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างผนงักั้น จ านวน 1 แหง่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

แมแ่กด๊ ม.7 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

169 กอ่สร้างรางะบายน้ าถนนสาย 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระยะทางประมาณ 180 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง
บา้นต้นกอก ม.7 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

170 โครงการขดุลอกล าเหมอืง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงกว้าง 2-4 เมตร ลึก 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

สาธารณะบริเวณหมู่ที่ 8 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 2-3 เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 600 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายหลวง 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

171 โครงการกอ่สร้างคอนกรีต เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตกว้าง 3.5 เมตร ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เสริมเหล็กบริเวณตรอก ปลอดภยั ไมน่อ้ยกว่า 120 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

กลางหมู่บา้น หมู่ที่ 8 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

ต.สันทรายหลวง รวดเร็ว

172 โครงการขยายไหล่ถนน เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขยายไหล่ถนน กว่าง 0.5-2.0 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่ที่ 8 ต.สันทรายหลวง ปลอดภยั ยาวไม่น่อยกว่า 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
173 กอ่สร้างรางน้ าพร้อมทาง 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางน้ า จ านวน 1 แหง่ 400,000 400,000 400,000 400,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เดินเกา่หลังพระอโุบสถ ม.8 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

174 ปรับปรุงรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปรับปรุงรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอย 1 ม.8 ต.สันทรายหลวง 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

175 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4.5 เมตร ยาว 358,000 358,000 358,000 358,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นคุณขาว หมู่ที่ 9 ปลอดภยั ไมน่อ้ยกว่า 140 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันทรายหลวง 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
176 โครงการโอเวอร์เลยถ์นน ขา้ง เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนนโอเวอร์เลย ์กว้าง 5-7 เมตร 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ตรอ.หมู่ 9 ต.สันทรายหลวง ปลอดภยั ยาว 930 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
177 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในต าบล เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. ในต าบลสันทรายหลวง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

สันทรายหลวง ปลอดภยั รายละเอยีดตามแบบแปลนกองชา่ง หมู่บา้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
178 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 256,000 256,000 256,000 256,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 80 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันพระเนตร 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

179 โครงการขดุลอกล าเหมอืง เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ขดุลอกล าเหมอืง กว้าง 1.5 เมตร ลึก 1.5 25,000 25,000 25,000 25,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร ปลอดภยั เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 280 เมตร เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

180 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง 0.60 เมตร 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณบา้นนายปิ่น เตรียมอา้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 320 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

181 โครงการขดุลอกล าเหมอืงบา้น 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงลึก 1.5 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร 18,000 18,000 18,000 18,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง
ป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาวไมน่อ้ยกว่า 240 เมตร เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

182 กอ่สร้างราวเหล็กกนัตก เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภยั กอ่สร้างราวเหล็กกนัตก จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

บริเวณหมู่บา้นปา่ไผ่เหนอื แกผู้่สัญจรตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ โครงการ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณล าเหมือง

ม.2 ต.สันพระเนตร ก าหนด

183 กอ่สร้างพนงักั้นน้ าแมค่าว 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนงักั้นน้ าแมค่าว  จ านวน 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

(ต่อเนื่องจากของเดิม) บริเวณ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ แหง่ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

3 แยก ศาลเจา้พอ่พญาคาว ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

ม.2 ต.สันพระเนตร

184 กอ่สร้างเทถนนเสริมใหสู้งขึ้น เพื่อท าใหก้ารคมนาคมสะดวก ก่อสร้างเทถนนเสริมให้สูงขึ้น จ านวน 1 เส้น 450,000 450,000 450,000 450,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หนา้บา้นนายก าพล ม.2 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันพระเนตร ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

185 ขดุลอกล าเหมอืงบริเวณ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืงบริเวณ จ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่บา้นแมค่าว ม.2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ต.สันพระเนตร ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

186 ขดุลอกรางระบายน้ า 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกรางระบายน้ า จ านวน 1 เส้น 150,000 150,000 150,000 150,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

เขา้บา้นนายจนัทร์ หลวงธุ 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ม.2 ต.สันพระเนตร ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

187 ขดุลอกล าเหมอืงหนา้บา้น 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขดุลอกล าเหมอืง จ านวน 1 เส้น 150,000 150,000 150,000 150,000 1 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

นายบญุม ีแสนค าวัง ม.2 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ เส้น 2.อบุติัเหตุลดลง

ต.สันพระเนตร ก าหนด 3.การขนส่งผลผลิตทางการเกตรมคีวาม

รวดเร็ว
188 กอ่สร้างพนงักั้นดินบริเวณ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างพนังกนัดินบริเวณล าเหมือง (ล าน้ าโจ้) 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 10 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ล าเหมอืง (ล าน้ าโจ้) ตลอดสาย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง  ตลอดสายรายละเอยีดตามแบบแปลน จดุ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ในเขตต าบลสันทรายนอ้ย กองชา่งเทบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด 3.ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

189 ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ เพื่อบ ารุงรักษาสุสานใหเ้ปน็ ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ สุสานบา้นปา่เหมอืด 120,000 120,000 120,000 120,000 1 1. สุสานเกดิความระเบยีบเรียบร้อย กองชา่ง

สุสานบา้นปา่เหมอืด ม.4 ระเบยีบ เรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ ต าบลปา่ไผ่ แหง่ 2. ประชาชนได้ประโยชนจ์าการใชสุ้สาน

ต าบลปา่ไผ่ และเกดิประโยชนแ์กป่ระชาชน 3. ลดปญัหามลภาวะเปน็พษิต่างๆ 



81

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

190 กอ่สร้างราวกั้นกนัตกในพื้นที่ เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภยั กอ่สร้างราวกั้นกนัตกบริเวณล าเหมืองสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 500,000 7 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

รับผิดชอบเทศบาลต าบล แกผู้่สัญจรตลอดเส้นทาง ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ หมู่บา้น 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณล าเหมือง

สันทรายหลวง รายละเอยีดตามแบบแปลนกองชา่งก าหนด

191 ขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จา้งเหมาขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 21 1.ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ภายในเขตเทศบาลต าบล 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ หมู่บา้น 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

สันทรายหลวง ก าหนด 3.ปญัหาน้ าทว่มไมเ่กดิขึ้น

192 ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ เพื่อบ ารุงรักษาสุสานใหเ้ปน็ ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ สุสานบา้นทุ่งยาว 120,000 120,000 120,000 120,000 1 1. สุสานเกดิความระเบยีบเรียบร้อย กองชา่ง

สุสานบา้นทุ่งยาว ม.1 ระเบยีบ เรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ ต าบลสันทรายหลวง แหง่ 2. ประชาชนได้ประโยชนจ์าการใชสุ้สาน

ต าบลสันทรายหลวง และเกดิประโยชนแ์กป่ระชาชน 3. ลดปญัหามลภาวะเปน็พษิต่างๆ 

193 ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ เพื่อบ ารุงรักษาสุสานใหเ้ปน็ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเมรุ สุสานบา้นสันทรายหลวง 120,000 120,000 120,000 120,000 1 1. สุสานเกดิความระเบยีบเรียบร้อย กองชา่ง

สุสานบา้นสันทรายหลวง ม.4 ระเบยีบ เรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ ต าบลสันทรายหลวง แหง่ 2. ประชาชนได้ประโยชนจ์าการใชสุ้สาน

ต าบลสันทรายหลวง และเกดิประโยชนแ์กป่ระชาชน 3. ลดปญัหามลภาวะเปน็พษิต่างๆ 

194 ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ เพื่อบ ารุงรักษาสุสานใหเ้ปน็ ปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ สุสานบา้นสันปา่สัก 120,000 120,000 120,000 120,000 1 1. สุสานเกดิความระเบยีบเรียบร้อย กองชา่ง

สุสานบา้นสันปา่สัก ม.6 ระเบยีบ เรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ ต าบลสันทรายหลวง แหง่ 2. ประชาชนได้ประโยชนจ์าการใชสุ้สาน

ต าบลสันทรายหลวง และเกดิประโยชนแ์กป่ระชาชน 3. ลดปญัหามลภาวะเปน็พษิต่างๆ 
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

195 กอ่สร้างฝายกั้นล าเหมอืงน้ าโจ ้ 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กอ่สร้างฝายกั้นล าน้ าโจ ้ต าบลสันทรายนอ้ย 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 10 1.ประชาชนได้รับความปลอดภยั กองชา่ง

ต าบลสันทรายนอ้ย 2.เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ จดุ 2.ประชาชนมนี้ าใชใ้นฤดูแล้ง

ก าหนด 3.ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม

196 กอ่สร้าง/ปรับปรุง ลาน คสล. 1. ปรับปรุงภมูทิศันใ์หส้วยงาม ก่อสร้าง/ปรับปรุงพร้อมงานร้ือถอน ลาน คสล. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ปรับปรุงพื้นที่ใหเ้กดิประสิทธิภาพ กองชา่ง

บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขต 2. ปรับปรุงเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ บริเวณสวนสาธารณะ สุสาน ศาลาเอนก- 2. ประชาชนใชพ้ื้นที่ได้รับประโยชน ์

รับผิดชอบเทศบาลฯ เรียบร้อยแกก่ารใชง้าน เอนกประสงค์ ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลน 3. พื้นที่มคีวามสวยงาม และเกดิประโยชน์

กองชา่งเทศบาลก าหนด

197 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังไฟเตือน ไฟกระพริบ สัญญาณจราจร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 21 1.อบุติัเหตุลดลง ส านกัปลัด

ไฟเตือนสัญญาณจราจร ตามจดุต่างๆ เชน่ บริเวณสามแยก ส่ีแยก หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต กองชา่ง

บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลฯ มมุลับสายตา ฯลฯ และทรัพยสิ์น

198 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังกระจกโค้งมนตามจดุเส่ียงและ 20,000 20,000 20,000 20,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ 1 บริเวณแยกต่าง ๆ ในหมู่บา้น จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

199 ท าลูกระนาดส่ีแยกบา้นโจ้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 50,000 50,000 50,000 50,000 กจิกรรม/ 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ม.5 ต.สันทรายนอ้ย โครงการ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

และทรัพยสิ์น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

200 โครงการจดัท าปา้ยบอกทาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าปา้ยบอกทาง ปา้ยซอยต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 15 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ปา้ยซอย ปา้ยจราจร และปา้ยจราจร จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

หมู่ที่ 6 ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

201 โครงการจดัท าลูกระนาด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 200,000 200,000 200,000 200,000 15 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

202 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังกระจกโค้งมนตามจดุเส่ียงและ 20,000 20,000 20,000 20,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ 6 บริเวณแยกต่าง ๆ ในหมู่บา้น จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

203 โครงการจดัท าลูกระนาด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

204 โครงการจดัท าลูกระนาด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

205 โครงการจดัท าปา้ยบอกทาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าปา้ยบอกทาง ปา้ยซอยต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 15 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ปา้ยซอย ปา้ยจราจร และปา้ยจราจร จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

หมู่ที่ 8 ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

206 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังกระจกโค้งมนตามจดุเส่ียงและ 20,000 20,000 20,000 20,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ 9 บริเวณแยกต่าง ๆ ในหมู่บา้น จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

207 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังไฟเตือน สัญญาณจราจร ตามจุดต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 5 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ไฟเตือนสัญญาณจราจร เชน่ บริเวณสามแยกทางเขา้วัดปา่ลาน ฯลฯ จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

บริเวณในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 และทรัพยสิ์น

ต.สันทรายหลวง

208 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังไฟเตือน สัญญาณจราจร ตามจุดต่างๆ 800,000 800,000 800,000 800,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

จราจร ภายในหมู่บา้น เชน่ ส่ีแยกบา้นปา่เหมอืด ฯลฯ จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

บา้นปา่เหมอืด หมู่ที่ 4 และทรัพยสิ์น

ต.ปา่ไผ่

209 โครงการจดัท าลูกระนาด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายหลวง และทรัพยสิ์น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

210 ติดกระจกโค้งบริเวณภายใน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังกระจกโค้งตามจดุเส่ียง และบริเวณ 20,000 20,000 20,000 20,000 5 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

หมู่บา้น แยกต่าง ๆ ในหมู่บา้น เชน่ บริเวณหนา้วัด จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ม. 4 ต.สันทรายหลวง สันทรายหลวง ,บริเวณซอยข้างวดัสันทรายหลวง และทรัพยสิ์น

,ซอยบา้นนายนรินทร์ ฯลฯ

211 โครงการจดัท าลูกระนาด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 200,000 200,000 200,000 200,000 21 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น ในพื้นที่เทศบาล ในพื้นที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต าบลสันทรายหลวง รายละเอียดตามที่กองช่างเทศบาลตรวจสอบ และทรัพยสิ์น

212 จดัท าปา้ยสัญญาณจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าปา้ยบอกทาง ปา้ยซอยต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.อบุติัเหตุลดลง

เตือนภายในหมู่บา้น ม.4 และปา้ยจราจร หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

213 โครงการจดัท าลูกระนาด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 หมู่บา้น 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น

214 โครงการจดัท าลูกระนาด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าลูกระนาดในหมู่บา้น ตามจดุเส่ียง 200,000 200,000 200,000 200,000 10 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

ต.สันทรายนอ้ย และทรัพยสิ์น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

215 โครงการจดัท าปา้ยบอกทาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จดัท าปา้ยบอกทาง ปา้ยซอยต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 15 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

ปา้ยซอย ปา้ยจราจร และปา้ยจราจร จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร และทรัพยสิ์น

216 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 1 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

217 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 2 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

218 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 3 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

219 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 4 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

220 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 5 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

221 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ต.สันทรายนอ้ย 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

222 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร (ไฟเตือน) ตามแยก 300,000 300,000 300,000 300,000 10 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

เตือน(ไฟจราจร) ในหมู่บา้น จดุ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ม.6 ต.สันทรายนอ้ย 3.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

223 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 7 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

224 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 8 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

225 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ต.สันทรายนอ้ย 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

226 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 10 อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ต.สันทรายนอ้ย 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

227 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 1 ต.สันทรายหลวง อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

228 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ต.สันทรายหลวง 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

229 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ต.สันทรายหลวง 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

230 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ ยาว 200 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 30 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณคริตจกัรสันทรายหลวง อยา่งเพยีงพอ จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ถงึบา้นนางสุมาลี ม. 4 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ต.สันทรายหลวง 4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

231 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 21 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง
บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ อยา่งเพยีงพอ เสียหาย ในพื้นที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง หมู่บา้น 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง รับผิดชอบ รายละเอยีดตามที่กองช่างเทศบาล 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ตรวจสอบ 4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

232 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ขนายเขตไฟฟา้ ยาว 200 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 30 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณบา้นนายวินยั ผาจร อยา่งเพยีงพอ จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

233 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ภายในหมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 30 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง อยา่งเพยีงพอ จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

234 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ภายในหมู่บา้น ในพื้นที่รับผิด 200,000 200,000 200,000 200,000 21 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลต าบล อยา่งเพยีงพอ ชอบของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง หมู่บา้น 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

สันทรายหลวง รายละเอียดตามที่กองช่างเทศบาลตรวจสอบ 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

235 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง 1,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 30 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

หมู่ 7 บริเวณบา้นต้นกอก อยา่งเพยีงพอ บริเวณบา้นต้นกอก ต.สันทรายหลวง จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ต.สันทรายหลวง 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

236 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 7 ต.สันทรายหลวง อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

237 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 8 ต.สันทรายหลวง อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

238 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 9 ต.สันทรายหลวง อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

239 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 4 ต.ปา่ไผ่ อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

240 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 20 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณหมู่ 2 ต.สันพระเนตร อยา่งเพยีงพอ เสียหาย จดุ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

241 ขยายแนวเขตไฟฟา้ และไฟกิ่ง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ขยายแนวเขตไฟฟา้ และไฟกิ่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

บริเวณเขตติดต่อแมแ่กด้หลวง อยา่งเพยีงพอ บริเวณเขตติดต่อแมแ่กด้หลวง โครงการ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

หมู่ที่ 1 ต าบลสันทรายหลวง 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

242 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ม.4 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งเพยีงพอ เสียหาย บริเวณ 1.ปากทางเขา้ ซ.ไก ่- โครงการ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

เขตติดต่อบา้นสันทรายกอ้ม 2.ปากทาง 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ซ.โฮมโปร เขตติดต่อบา้นสันทรายกอ้ม 4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

243 ขยายเขตไฟฟา้ ซอย 1 เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ ซอย 1 หลัง ตรอ. 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

หลัง ตรอ. อยา่งเพยีงพอ โครงการ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ม.5 ต.สันทรายหลวง 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

244 ปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายเขตไฟฟา้ 200,000 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

ภายในหมู่บา้น  ม.4 ต าบลปา่ไผ่ อยา่งเพยีงพอ ภายในหมูบ่้าน เช่น ลานกีฬา ,ศาลาเอนกประสงค์ โครงการ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ฯลฯ 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

245 เปล่ียนโคมไฟกิ่งจากหลอดนิออน เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ส่องสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่างและซ่อมแซมจดุที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ กองชา่ง

เปน็โคมไฟสีเหลือง อยา่งเพยีงพอ เสียหาย โครงการ 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพติด

ม.2 ต.สันพระเนตร 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยั

4.ประชาชนมแีสงสว่างใชอ้ยา่งพอเพยีง

246 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งพอเพยีง กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ 1 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

247 โครงการปรับปรุงประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ 2 ต.สันทรายนอ้ย 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

248 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 450,000 450,000 450,000 450,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 4 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ



93

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

249 โครงการเจาะบอ่บาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค เจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 160,000 160,000 160,000 160,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งพอเพยีง กองชา่ง

บริเวณบา้นสันคะยอม อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ลึกไมน่อ้ยกว่า 60 เมตร แหง่ 2.แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

หมู่ที่ 4 ต.สันทรายนอ้ย

250 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งพอเพยีง กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ 8 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

251 ขดุเจาะบอ่บาดาล พร้อมทั้ง 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขดุเจาะบอ่บาดาล พร้อมทั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

ท ารางระบายน้ าในพื้นที่ 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ท ารางระบายน้ าในพื้นที่ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

หมู่ที่ 1 ต าบลสันทรายหลวง บริโภคได้

252 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขตประปาหมู่บา้นและปรับปรุง 450,000 450,000 450,000 450,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 2 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ คุณภาพน้ า เชน่ เปล่ียนสารกรอง แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ ท าความสะอาดถงัน้ า เปน็ต้น ฯลฯ

253 โครงการจดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้าง เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับกอ่สร้างประปา จดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้างประปาหมู่บา้น 350,000 350,000 350,000 350,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7 หมู่บา้น ขนาดเนื้อที่ไมน่อ้ยกว่า 30 ตารางวา แหง่ 2.มสีถานที่ส าหรับกอ่สร้างประปา

ต.สันทรายนอ้ย
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

254 ปรับปรุง/เปล่ียนทอ่ประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ปรับปรุง/เปล่ียนทอ่ประปา พร้อมงานร้ือ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

ประจ าหมู่บา้น ภายในเขตรับผิด อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ประกอบ หมู่บา้น 2.น้ าประปามคุีณภาพ
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 3. แกป้ญัหาภยัแล้ง

255 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

256 กอ่สร้างประปาประจ าหมู่บา้น เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับกอ่สร้างประปา จดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้างประปาหมู่บา้น 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

บา้นปา่ตอง ม.2 หมู่บา้น ขนาดเนื้อที่ไมน่อ้ยกว่า 30 ตารางวา แหง่ 2.มสีถานที่ส าหรับกอ่สร้างประปา

ต.สันทรายหลวง

257 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 3 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

258 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 4 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

259 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 5 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

260 เจาะบอ่บาดาลระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค เส้นผ่าศูนยก์ลางไมน่อ้ยกว่า 6 นิ้ว 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งพอเพยีง กองชา่ง

หมู่บา้น อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ลึกไมน่อ้ยกว่า 60 เมตร แหง่ 2.แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ม.5 ต.สันทรายหลวง

261 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 6 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

262 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 7 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

263 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 8 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

264 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 9 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายหลวง บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

265 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 4 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.ปา่ไผ่ บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

266 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

267 จดัซ้ือถงัน้ าส ารองส าหรับ เพื่อเตรียมการปอ้งกนัภยัแล้ง และ ถงัส ารองส าหรับกกัเกบ็น้ าสะอาด 600,000 600,000 600,000 600,000 1 1.ประชาชนได้รับการชว่ยเหลือ ส านกัปลัด

หมู่บา้น ม.3 ต.สันทรายนอ้ย กกัเกบ็น้ าส ารองส าหรับหมู่บา้น แหง่ 2.ประชาชนสามารถใชช้วีิตได้อยา่งปกติ

268 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 3 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

269 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 5 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

270 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 6 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

271 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 7 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

272 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 8 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

273 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 9 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

274 โครงการจดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้าง 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ จดัหาที่ดินเพื่อกอ่สร้างประปาหมู่บา้น 350,000 350,000 350,000 350,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 ขนาดเนื้อที่ไมน่อ้ยกว่า 20 ตารางวา แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันทรายนอ้ย 3.แกป้ญัหาภยัแล้ง

278 โครงการปรับปรุงระบบประปา 1.เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ ขยายเขต เปล่ียน เคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 2 2.น้ ามคุีณภาพสามารถใชอ้ปุโภคและ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ต.สันพระเนตร บริโภคได้ อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

279 ติดต้ังวางทอ่ประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ขยายเขต เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า สารกรอง 80,000 80,000 80,000 80,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งพอเพยีง กองชา่ง

ซอยอมรวิวัตน ์1 อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ทอ่ submersible ตู้ควบคุมไฟฟา้ อปุกรณ์ แหง่ 2.แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ม.9 ต.สันทรายนอ้ย อื่น ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

280 กอ่สร้างถงัน้ าใสประจ า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ก่อสร้างถังน้ าใสประจ าหมู่บ้านขนาด 100 ลบ.ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น ม.3 ต.สันทรายหลวง อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ (ตอกเสาเขม็) แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

3. แกป้ญัหาภยัแล้ง

281 กอ่สร้างหอถงัเกบ็น้ าสูง ม.3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ถงัส ารองส าหรับกกัเกบ็น้ าสะอาด 700,000 700,000 700,000 700,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเขม็) แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

3. แกป้ญัหาภยัแล้ง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
     ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมอืง

282 เจาะบอ่บาดาลระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค เส้นผ่าศูนยก์ลางไมน่อ้ยกว่า 6 นิ้ว 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1.ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ กองชา่ง

หมู่บา้น บา้นแมค่าว อยา่งทั่วถงึและเพยีงพอ ลึกไมน่อ้ยกว่า 60 เมตร แหง่ 2.น้ าประปามคุีณภาพ

ม.2 ต.สันพระเนตร 3. แกป้ญัหาภยัแล้ง

283 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่บ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งเกบ็พสัดุอาคาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กจิกรรม 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา กองชา่ง

หอ้งเกบ็พสัดุอาคารบา้นทอ่ ใชง้านได้ตามปกติ บา้นทอ่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง โครงการ สามารถใชง้านได้ตามปกติ

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

ของเจา้หนา้ที่

284 วางท่อคอนเวิร์ส ส าหรับทางเดิน เพื่อปรับปรุงทางเดินภายในชมุชน วางทอ่คอนเวิร์สทางเดินภายในหมู่บา้น 3,000,000 ประชาชน 1. ปรับปรุงทางเดินใหม้คีวามปลอดภยั กองชา่ง

หมู่ที่ 7 ต.สันทรายนอ้ย ในหม้คีวามปลอดภยัและสะดวก รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลฯ พึ่งพอใจ 2. ประชาชนได้ประโยชนใ์นการสัญจร

ส าหรับประชาชนในหมู่บา้น และ ก าหนด โครงการ 3. ปรับปรุงพืน้ที่ใหม้ีความสะดวกมากยิง่ขึน้

พื้นที่ใกล้คียง คิดเปน็ร้อยละ


