รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2559
(บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว การค้าและการลงทุน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
400,000
เสริมเหล็ก
เสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมา บ้านควร หมูท่ ี่ 3
ทต.งิม
ปชค.ปี58 อันดับ 1

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมูบ่ ้าน พร้อมฝาปิด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมูบ่ ้าน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพื่อใช้สัญจรไปมา

กองช่าง

1.ก่อสร้างรางระบายน้้าภายใน
หมูบ่ ้าน พร้อมฝาปิด
บ้านหนองบัว หมูท่ ี่ 2
ปชค.ปี58 อันดับ 1

400,000
ทต.งิม

สามารถป้องกันน้้าท่วมและ
ช่วยระบายน้้าออกจากหมูบ่ ้าน
ได้รวดเร็วในฤดูฝน

กองช่าง

2.ก่อสร้างรางระบายน้้าภายใน
หมูบ่ ้าน พร้อมฝาปิด
บ้านดอนไชย หมูท่ ี่ 4
ปชค.ปี58 อันดับ 1

400,000
ทต.งิม

สามารถป้องกันน้้าท่วมและ
ช่วยระบายน้้าออกจากหมูบ่ ้าน
ได้รวดเร็วในฤดูฝน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

3 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย เพื่อก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้า ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้า
น้้าภายในหมูบ่ ้าน แบบท่อกลม ภายในหมูบ่ ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
พร้อมบ่อพัก
4 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร เพื่อปรับปรุงถนนการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
พร้อมบดอัดแน่น

ปรับปรุงถนนการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมีถนนเข้าสู่พื้นที่ 1.ก่อสร้างถนนลูกรัง
การเกษตร
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

300,000
ทต.งิม

300,000
ทต.งิม

2.ปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าพื้นที่การเกษตรพร้อมบดอัด

6 โครงการถมกลบสระน้้า
ภายในหมูบ่ ้าน

เพื่อถมกลบสระน้้าในหมูบ่ ้าน

ถมสระน้้าภายในหมูบ่ ้าน

300,000
ทต.งิม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561
(บาท)
500,000
ทต.งิม

มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพื่อใช้สัญจรไปมาและสามารถ
ระบายน้้า ป้องกันน้้าท่วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

500,000
ทต.งิม

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
กองช่าง
สัญจรไปมา ของประชาชน
และส้าหรับขนส่งสินค้าการเกษตร

300,000
ทต.งิม

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ได้รับการปรับปรุงครบทุกเส้น
เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรสะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

300,000
ทต.งิม

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ได้รับการปรับปรุงครบทุกเส้น
เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรสะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

มีพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
ในพื้นที่

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการก่อสร้างศาลาเอนก
เพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ประสงค์ หรือ หอประชุมหมูบ่ ้าน หรือหอประชุมหมูบ่ ้าน

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
หรือหอประชุมหมูบ่ ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ใช้ในการสัญจร
จ้านวน 10 สาย

9 โครงการวางท่อประปาธรรมชาติ วางท่อประปาธรรมชาติ
เข้าหมูบ่ ้าน สายหลัก
เข้าหมูบ่ ้าน สายหลัก

วางท่อประปาเข้าหมูบ่ ้าน สายหลัก

10 โครงการก่อสร้างประปาธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปา
พร้อมถังพักน้้า
ธรรมชาติพร้อมถังพักน้้า

ก่อสร้างถังพักน้้าพร้อมวางท่อส่งน้้า
พร้อมวางท่อส่งน้้า

11 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้ตามมาตรฐาน
ภูมทิ ัศน์ในเขตเทศบาลให้เป็น
การผังเมือง
ไปตามมาตรฐานการผังเมือง

พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผังเมือง
จ้านวน ๑ ครั้ง/ปี

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
500,000
ทต.งิม

1,000,000
ทต.งิม
500,000
ทต.งิม

500,000
ทต.งิม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561
(บาท)
มีศาลาเอนกประสงค์หรือ
หอประชุมหมูบ่ ้าน ส้าหรับ
ท้ากิจกรรมต่างๆของหมูบ่ ้าน
1,000,000 มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้
ทต.งิม
ส้าหรับสัญจร
500,000
ทต.งิม

1,000,000
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้อปุ โภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้อปุ โภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

พื้นที่เขตเทศบาลได้รับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ตามมาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลงิม

เพื่อท้าการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐาน

ท้าการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
จ้านวน ๑ แห่ง

13 โครงการบริหารโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลงิม

เพื่อบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์
ด้าเนินการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์
มีความสะอาดและให้ได้มาตรฐาน จ้านวน ๑ แห่ง

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจร

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

เพื่อให้มีถนนที่มีผิวจราจรที่ได้ใช้ ด้าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม
เป็นทางสัญจรไป-มา
ผิวจราจรในเขตเทศบาล

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตบริเวณถนนภายใน
เขตเทศบาลต้าบลงิม

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
ทต.งิม
ทต.งิม
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

1,000,000
ทต.งิม

1,000,000
ทต.งิม

500,000
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานไว้
บริการแก่ประชาชน

กองช่าง/
กอง
สาธารณสุข

มีการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์
ที่ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง
กอง

1,000,000 มีถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคที่มี
ทต.งิม
พืน้ ผิวเรียบและมีความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

500,000
ทต.งิม

สามารถปรับปรุงและซ่อมแซม
ผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน

กองช่าง/
ขอรับการ
สนับสนุน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

16 โครงการปรับปรุงสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซม
สิ่งสาธารณะประโยชน์ให้
ใช้งานได้ตามปกติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซม
รางเหมืองส่งน้้าเข้าพท.การเกษตร
ประตูระบายน้้าฝาย
รางระบายน้้าภายในหมูบ่ ้าน
ระบบประปาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จ้านวน 10 หมูบ่ ้าน

17 โครงการปรับปรุงถนนบดอัดแน่น เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่
หินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร
การเกษตร

ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
แบบหินคลุก
จ้านวน 10 หมูบ่ ้าน

18 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ฌาปนสถานประจ้าหมูบ่ ้าน

ด้าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม
ฌาปนสถาน
จ้านวน 3 แห่ง

เพื่อให้ประกอบพิธืทางศาสนา

รวม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ทต.งิม
ทต.งิม
ทต.งิม
ได้ตามปกติ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐
ทต.งิม

5,250,000

๒๕๐,๐๐๐
ทต.งิม

7,850,000

๑,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว
๒๕๐,๐๐๐ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ทต.งิม
ได้ตามปกติ

7,350,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.๒ พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า เพื่อประชาชน
1 โครงการขุดลอกรางเหมือง
เพื่อขุดลอกรางเหมืองที่ตื้นเขินให้มี ขุดลอกรางเหมือง
ความกว้างและความลึกในระดับที่ บ้านแบ่ง หมูท่ ี่ 5
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ
ปคช 58 อันดับ 1
เกษตรได้อย่างเพียงพอ
2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีต (บล็อคคอนเวิร์ด)

3 โครงการก่อสร้างรางเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตรเพียง
พอต่อความต้องการและทั่วถึง

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตรเพียง
พอต่อความต้องการและทั่วถึง

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

400,000
ทต.งิม

1.เกษตรกรมีแหล่งน้้าไว้ใช้ใน
การเพาะปลูกอย่างเพียงพอ
2. สามารถลดปัญหาน้้าท่วมขัง
พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

กองช่าง

1.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
บ้านเลี้ยว หมูท่ ี่ 10
ปชค 58 อันดับ 1

400,000
ทต.งิม

เกษตรกรในพื้นที่
มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตร

กองช่าง

2.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
บ้านนาดอ หมูท่ ี่ 17
ปชค 58 อันดับ 1

400,000
ทต.งิม

เกษตรกรในพื้นที่
มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างรางเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านสันกลาง หมูท่ ี่ 8
ปชค 58 อันดับ 1

400,000
ทต.งิม

เกษตรกรในพื้นที่
มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมูบ่ ้าน

5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพัง หรือ การเรียงหิน
แบบกล่องกาเบีย้ น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน 1. ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน
บ้านป่าแดง หมูท่ ี่ 9
ปชค 58 อันดับ 1

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

2. ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน
บ้านเก๊าเงา หมูท่ ี่ 15
ปชค 58 อันดับ 1

400,000
ทต.งิม

ประชาชนมีน้าอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

3. ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน
บ้านต้า หมูท่ ี่ 18
ปชค 58 อันดับ 1

400,000
ทต.งิม

ประชาชนมีน้าอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอตลอดปี

กองช่าง

3,000,000 สามารถป้องกันการพังของตลิ่ง
แม่น้าได้

กองช่าง
ขอรับการ
สนับสนุน

1,000,000 หมูบ่ ้านมีรางส่งน้้าที่ได้มาตรฐาน
ทต.งิม
มีน้าส้าหรับอุปโภค บริโภค
และใช้ในการเกษตร

กองช่าง

เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
หรือการเรียงหิน แบบกล่องกาเบียนหรือการเรียงหิน แบบกล่องกาเบียน
จ้านวน 3 แห่ง

6 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้าภายใน เพื่อให้ประชาชนมีรางส่งน้้า
หมูบ่ ้าน
ที่ได้มาตรฐานใช้ในหมูบ่ ้าน

2559
(บาท)
400,000
ทต.งิม

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

ก่อสร้างรางส่งน้้าภายในหมูบ่ ้าน
จ้านวน 5 แห่ง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการตามแนวพระราชด้าริ
ฝายต้นน้้าล้าธาร (Check Dam)
หรือฝายแม้ว

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อปุ โภค ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายต้นน้้าล้าธาร
และบริโภคอย่างทั่วถึง
(Check Dam) หรือฝายแม้ว

8 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้้า
ภายในขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้้า
ไว้ใช้อปุ โภค บริโภคและ
การเกษตรกรรม

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้้า

9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีต (บล็อคคอนเวิร์ด)

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตรเพียง
พอต่อความต้องการและทั่วถึง

1.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
(บล๊อกคอนเวิร์ด)
จ้านวน 10 แห่ง

10 โครงการ บูรณะ ซ่อมแซม ถม
ถนนลูกรัง เข้าพื้นที่การเกษตร

เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่
ในการเดินทางและขนส่ง
การเกษตร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
ทต.งิม
ทต.งิม
ทต.งิม

500,000
ทต.งิม

จ้านวน ๑ แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีฝายต้นน้้าที่สามารถชะลอ
การไหลของน้้าเพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้ง

กองช่าง

สามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้อปุ โภค
และเพื่อการเกษตร

กองช่าง

5,000,000 เกษตรกรในพื้นที่
ทต.งิม
มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตร

1,000,000
ทต.งิม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า /
รางส่งน้้า / ทางระบายน้้า คสล.
ในหมูบ่ ้าน

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันน้้าท่วมและช่วย
ระบายน้้าไม่ให้ท่วมขัง
หมูบ่ ้านได้ง่าย

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

ก่อสร้างรางระบายน้้า/รางส่งน้้า
ทางระบายน้้า คสล.ภายในหมูบ่ ้าน
จ้านวน 10 หมูบ่ ้าน

3,000,000

1,200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561
(บาท)
5,000,000 ไม่มีน้าท่วมขังภายในหมูบ่ ้าน
ทต.งิม

14,700,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

250,000
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

200,000
ทต.งิม

สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและ ด้าเนินซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์
การสัญจรไปมายามค่้าคืนของ ประโยชน์
ประชาชน

100,000
ทต.งิม

100,000
ทต.งิม

100,000
ทต.งิม

ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์สามารถ
ใช้งานได้ดี

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

250,000
ทต.งิม

250,000
ทต.งิม

250,000
ทต.งิม

ภูมิทัศน์ภายในบริเวณพื้นที่
ที่ท้าการเทศบาลต้าบลงิม
มีความร่มรื่นสวยงาม

กองช่าง

600,000

550,000

550,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.๓ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว กิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประโยชน์
ทรัพย์สินและการสัญจรไปมายาม ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ค่้าคืนของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนหรือส่วนราชการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพื้นที่
เข้ามาติดต่อราชการได้พบเห็น ที่ทา้ การเทศบาลต้าบลงิม
ความร่มรื่นสวยงามในบริเวณ
จ้านวน ๕ จุด/ปี
ส้านักงานเทศบาล

รวม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลงิม อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ
การประกอบอาชีพรวมทัง้ ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
1 โครงการอบรมผู้ประกอบการ
เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร อบรมผู้ประกอบการ
40,000
ด้านอาหาร
มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านอาหาร ๑ ครั้ง/ปี
ทต.งิม
ด้านสุขาภิบาลอาหาร

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

40,000
ทต.งิม

40,000
ทต.งิม

ผู้ประกอบการด้านอาหาร
มีความรู้ด้านสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาที่ดีขึ้น

พัฒนากลุ่มอาชีพ
จ้านวน ๑๐ กลุ่ม/ปี

100,000
ทต.งิม

100,000
ทต.งิม

100,000
ทต.งิม

กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
แก่กลุ่มอาชีพและแม่บ้าน

เพื่อให้กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน อบรมและศึกษาดูงาน
ได้น้าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
จ้านวน ๖๐ คน/ปี
การพัฒนา

100,000
ทต.งิม

100,000
ทต.งิม

100,000
ทต.งิม

กลุ่มอาชีพและแม่บ้าน
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
และให้สตรีตระหนีกถึงความ
พอเพียงในการด้ารงชีพใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน
รวม

50,000
ทต.งิม

50,000
ทต.งิม

50,000
ทต.งิม

กลุ่มสตรีมีอาชีพ มีรายได้
และตระหนักถึงความพอเพียง
ในการด้ารงชีพในสภาวะการณ์
ปัจจุบัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

290,000

290,000

290,000

9,140,000

9,890,000

22,890,000

รวมยุทธศาตร์ที่ ๑

อบรมและศึกษาดูงาน
จ้านวน 50 คน / ปี

