รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชน สูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรกรพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เปาหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
(บาท)

500,000

500,000

500,000 จํานวนถนนที่ไดรับการ

ถนนแอสฟลทติก บริเวณถนน

ตําบลแมแรง

และเกิดความปลอดภัย

สายหลักและในหมูบาน ต.แมแรง

ทั่วไป)

ในการใชถนนสัญจร

1.สายภายในหมูบาน หมู 9

(885,000)

6.สายดอนตอง ม.4 – บานเหลาฯ ต.บานเรือน
7.สายบานเหนือ – บานนายเสนอ ศรีกอก ม.5
8.สายโรงเรียนบานหนองเงือก ม.5
9.ซอย 4 บานหนองเงือก หมูที่ 5
10.สายบานผักหนาม-ปากทางสันยาว หนาวัด หมูที่ 8
11.ซอย 16 และซอย 17 บานดอนตอง หมูที่ 4
12.สายปาขานอย ม.6 - บานสันตาล ม.11
13.สายบานกองงาม หมู 1- บานตนผึ้ง หมู 3
ฯลฯ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

การคมนาคมไมสะดวก

นายแสงเมือง ปนดอนตอง หมู 4

จะไดรับ

(บาท)
แอสฟลทติกภายใน

5.สายบานนายทองอินทร ยะเรือน - บาน

(KPI)

2561

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมแกไข ขยายไหลทาง

4.ซอย 1 บานตนผึ้ง หมูที่ 3

หนวยงาน

2560

เพื่อแกไขปญหา

3.สายปาขาหลวง ม.6 - บานบวกบอน ม.11

ผลที่คาดวา

2559

โครงการกอสรางถนน

2.สายบานนายอํานวย สุภายอง หมู4

ตัวชี้วัด

(เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน กอสราง ปรับปรุง
ทั่วไป)

ทั่วไป)

ซอมแซมแกไข

ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และความปลอดภัยในการใช
ถนนสัญจร

-21เปาหมาย
ที่
2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
(บาท)

500,000

500,000

500,000 จํานวนถนนที่ไดรับการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก

ภายในตําบลแมแรง

และเกิดความปลอดภัย

และในหมูบาน ตําบลแมแรง

ทั่วไป)

ในการใชถนนสัญจร

1.สายซอย 2 บานดอนตอง หนาบานนายใจ

(527,000)

6.สายตลาดบานดอนหลวง ม.7– ปาบุก ม.10
7.สายปาเบาะ ม.8 - บานหนองสลีก ต.ปากบอง
8.สายบานนายวิโรจน รัตนพงศ ม.8
9.สายบอเกษตรดอนปาตัน ม.8
10.สายบอสหลีกู ม.8
11.สายเขาสุสานบานบวกบอน ม.11
12.สายสันกอดู ม.11-หนาอนามัยบานดอนหลวง ม.7
13.สายขางรานจันทรดีผาฝาย ม.7
14.สายบานใน ม.5 - ทางหลวงหมายเลข 116
15.สายทางเขาบอเกษตรนาแพะ หมูที่ 8
16.สายหนาศูนยเด็กเล็กใหมวัดแมแรง-สายปาแพง
17.ภายใน หมู 3 จํานวน 3 สาย

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

การคมนาคมไมสะดวก

5.ซอย 18 ม.7 จนถึงถนนเสนบวกบอน ม.11

จะไดรับ

(บาท)
คอนกรีตเสริมเหล็ก

4.สายขางวัดศรีมงคลตนผึ้ง หมู3

(KPI)

2561

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมแกไข

3.หมู 8 (บานสันตาล)

หนวยงาน

2560

เพื่อแกไขปญหา

2.สายปาขา หมู 6- บานสันตาล หมู 11

ผลที่คาดวา

2559

โครงการกอสรางถนน

เครื่องคํา หมู 4

ตัวชี้วัด

(เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน กอสราง ปรับปรุง
ทั่วไป)

ทั่วไป)

ซอมแซมแกไข

ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
และความปลอดภัยในการใช
ถนนสัญจร

18.สายบานนายประเทือง-บานนายแกว หมูที่ 4
19.สายบอเกษตร ตนผึ้ง หมูที่ 3 -ปาแพง หมู 1
20.สายปาขานอย ม.6 - บานสันตาล ม.11
21.สายแมแรง ม.2 - บานปาแพง ม.1
22.สายทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 2
ฯลฯ

-22งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000 รอยละของประชาชนที่ใช ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

โครงการกอสรางถนน

เพื่อแกไขปญหา

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมแกไข ขยายไหลทาง

ลูกรังบดอัดภายใน

การคมนาคมไมสะดวก

ถนนลูกรังบดอัด บริเวณถนนสายหลักและ

(เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ถนนที่ไดรับการกอสราง

และความปลอดภัยในการใช

ตําบลแมแรง

และเกิดความปลอดภัย

ในหมูบานภายใน ต.แมแรง

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ถนนสัญจร

ในการใชถนนสัญจร

1.สายสันกอดู – บวกบอน หมูที่ 11

ทั่วไป)

ปรับปรุง ซอมแซมแกไข

2.สายหลังบานนางขจรคํา ปญญาสุด หมูที่ 11
3.สายบานแมแรง ม.2 - บานปาขาหลวง หมูที่ 6
4.สายกอกอก ม.2- ปาขานอย ม.6
5.สายบานกองงาม หมู 1 - บานแมแรง หมู 2
ฯลฯ
4

โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชน

ฝายน้ําลนภายในตําบลแมแรง ทั้ง 11 หมู

500,000

500,000

500,000 รอยละของเกษตรกรที่ได ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น กองชาง

คสล.พรอมวางทอ

มีน้ําใชเพื่อการเกษตร

1.หนาโรงเรียนหนองเงือก ม.5

(เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน รับประโยชน

อยางเพียงพอ

2.สายหนาบานนายถวิล สุภาคํา หมูที่ 4

ทั่วไป)

ทั่วไป)

500,000
(เงินอุดหนุน

500,000
500,000 รอยละของเกษตรกรที่ได ชวยปองกันอันตรายและ
(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน รับประโยชน
แกไขปญหาเกี่ยวกับน้ํา

ทั่วไป)

3.หลังโรงเรียนบานปาบุก ม.10
ฯลฯ
5

โครงการกอสราง
ประตูเปด-ปดน้ํา

เพื่อชวยปองกันอันตราย ประตูเปด-ปดน้ําลําเหมือง ภายใน ต.แมแรง
และแกไขปญหาเกี่ยวกับ

กองชาง

ลําเหมือง

น้ําใหแกเกษตรกร

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ใหแกเกษตรกร

(40,000)
6

กอสรางพนังกั้นตลิ่งพัง

เพื่อปองกันดินพังทลาย

กอสรางพนังกั้นตลิ่งพังบริเวณลําเหมือง

ภายในตําบลแมแรง

และปองกันปญหาน้ําทวม สาธารณะและถนน ภายในหมูบาน
1.สายถนนขางอุโบสถวัดดอนตอง ตั้งแต
ขางบานนายหาญ สุนันตะ หมู 4

200,000

200,000

200,000 จํานวนพนังกั้นตลิ่งพัง

ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

(เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ที่ไดรับการกอสราง

และความปลอดภัยในการใช

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ถนนสัญจรและลดภาวะปญหา

ทั่วไป)

(35,000)

น้ําทวม

2.สายบานสันกอดู ม.11 -บานปาลาน หมู 2
3.สายบานสัน – โรงเรียนบานหนองเงือก ม.5
4.สายบานเหนือ หมูที่ 5

ฯลฯ
-23งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่
7

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมแกไข

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000 จํานวนการกอสรางที่ไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

กอสรางวางทอระบายน้ํา

เพื่อปองกันปญหา

และรางระบายน้ําภายใน

น้ําทวมและแกไขปญหา กอสรางวางทอและรางระบายน้ํา เปลี่ยนทอ

(เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน การกอสราง ปรับปรุง

และความปลอดภัยในการใช

ตําบลแมแรง

แหลงเพาะพันธุยุงลาย

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ถนนสัญจรและประชาชน

พรอมบอพัก ในบริเวณลําเหมืองสาธารณะ
ภายในตําบลแมแรง
1.สายกองงาม หมู1 - บานกอกอก หมู 2
2.สายหนาบานนายหลา อะกะเรือน -บาน
นายขจร จินา ซอย 1 หมู 4
3.สายกอกอก ม.2 - ซอย 3 บานปาขา ม.6
4.หนาโรงเรียนบานกองงาม หมู 1 และภายใน ม.1
5.กอสรางรางระบาย ซอย 9 หมู 1
6.วางทอบานแมแรง ม.2 - บานตนผึ้ง ม.3

(630,000)

ทั่วไป)

ซอมแซมแกไข

ปลอดภัยจากไขเลือดออก

7.เหมืองสายอุโบสถ หมู 4
8.บานนายจุฬาลักษณ สุทธิสุรินทร – บาน
นายสาคร อะกะเรือน ม.4
9.รางระบายน้ําขางถนนหนาวัดแมแรง หมูที่ 2
10.เสนหนองออกรู – บานนายสุทัศน กาปญญา ม.5
11.วางทอระบายน้ํา ซอย 1 ม.7
12.วางทอลอดเหลี่ยมลําเหมืองบริเวณตั้งแต
13.รางระบายน้ําในหมูบานดอนนอย หมูที่ 9
14.สายขางบานนางบัวตีด จันทรตาใหม ม.10
15.รางระบายน้ําจุดที่ 1 หมูที่ 3
16.สายหนาวัดกอมวง หมูที่ 8
17.รางระบายน้ํา ซอย12 สายบานใน ม.5
18.สายหลังวัดหนองเงือก หมู 5
19.วางทอและรางระบายน้ําภายในหมู 1
20.รางระบายน้ํา ซอย 9 หมูที่ 7
21.รางระบายน้ําหนา โรงเรียนวัดบานดอน หมูที่ 7

-24งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

22.วางทอพรอมบอพัก บานแมแรง หมูที่ 2
ฯลฯ
8

โครงการกอสรางสะพาน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ

กอสราง ปรับปรุง ขยายสะพานราวกันตก

ราวกันตก

และแกไขปญหาการ

ทอลอดเหลี่ยม ภายในตําบลแมแรง

คมนาคมไมสะดวก

ฯลฯ

60,000

60,000

60,000 รอยละของประชาชนที่ใช ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

(เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน สะพานราวกันตกที่กอสราง และปองกันอุบัติเหตุในการใช

ทั่วไป)

ทั่วไป)

(90,000)

ทั่วไป)

ถนนสัญจร

-25-

8
2,960,000

8

8

2,960,000 2,960,000

885000

527000

630000

