๒.๓ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พิกัดทาง

(รายละเอียดโครงการ) ภูมิศาสตร

๑ ๑. สํารวจแหลงน้ําทางธรณีฟสิกส

๒. ถังน้ําพรอมขาตั้ง

เปนการสํารวจหาแหลง
จํานวน ๑๖ หมู
น้ําเพื่อทําการขุดเจาะบอ
บาดาล ปองกันปญหาน้ําแลง
แกไขปญหาภัยแลง
จํานวน๓๒ ลูก

งบประมาณและที่มา (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑

๔. โครงการฮั้วลักน้ํา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐

๑ จุด
๑๗๖,๐๐๐
หมูที่ ๑ บานแจซอน

๒ โครงการแกไขปญหาภัยแลง น้ําทวม
๑. ซอมแซมฝายน้ําลนในพื่นที่หมูบาน เพื่อซอมแซมฝายน้ําลนใน
ฝายน้ําลนในพื้นที่
(ฝายหวยฮองไร)
พื้นที่
๒. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
เพื่อปองกันแกไขปญหา
ขุดลอกลําเหมืองใน
น้ําทวมและการเดินทางสะดวก พื้นที่
๓. ขุดสระน้ําภัยแลงภายในหมูบาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

สามารถปอกันปญหา
น้ําทวมได

กองชาง

๑๖ หมู
๔ โครงการ
-

- ๔๒๐,๐๐๐

สามารถซอมแซมฝายน้ํา กองชาง
ลนในพื้นที่ไดตามเปาหมาย
สามารถแกไขปญหาน้ํา กองชาง

๗๙,๘๐๐

ทวมและการเดินทางสะดวก

เพื่อขุดสระน้ําไวใชในกรณี ขุดสระน้ําภายใน
การเกิดภัยแลง
หมูบ าน
เพื่อปองกันและแกไขปญหา กอสรางฮั้วลักน้ํา
ภัยแลงในชวงฤดูแลงและมี
น้ําเพียงพอสําหรับการเกษตร

-

มากยิ่งขึ้น
สามารถขุดสระไดตาม
กองชาง
ที่ประชาคมหมูบาน
สามารถปองกันและแกไข กองชาง
ปญหาภัยแลง มีน้ําเพียง
พอสําหรับทําการเกษตร

- ๒๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

หมูที่ ๒ บานหวยยาบ
๓ กอสรางพนังกั้นลําน้ําเหมืองหวยยาบ เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม
และปญหาตลิ่งพัง
ปรับปรุงภูมิทัศนหนองน้ํา,ปาชา
ขุดลอกลําเหมืองทุกสายในหมูบาน
ขยายเขตประปา

๓๕๐,๐๐๐

กอสราพนังกั้นลําเหมือง

หวยยาบจํานวน๑สาย

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนองน้ํา ตามแบบแปลนและ
สาธารณะประโยชน
ประมาณราคา อบต.

-
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๑ จุด

สามารถปอกันปญหา
น้ําทวมได

กองชาง

- ๓๖๗,๕๐๐ ๒ โครงการ สามารถปรับปรุงภูมิทัศน กองชาง
ไดตามประชาคมหมูบาน
๔๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พิกัดทาง

(รายละเอียดโครงการ) ภูมิศาสตร

๔ ขุดลองลําเหมือง

เพื่อขุดลอกลําเหมืองในหมู
บานจากหมูท๑ี่ -หมูที่ ๒

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคา อบต.

๕ กอสรางลานสุสานบานหวยยาบ
(ปูบล็อกตัวหนอน)

เพื่อกอสรางลานสุสานบาน
หวยยาบดวยการปูบล็อกตัว
หนอน

พื้นที่ไมนอยกวา ๕๑๖
ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา (บาท)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- ๒๖๒,๕๐๐
๑ จุด สามารถขุดลอกลําเหมือง กองชาง
ไดตามเปาหมายเพื่อ
ชวยเหลือราษฎรดานการเกษตร
- ๒๕๔,๐๐๐
- ๑ แหง สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมายที่วางไว

หมูที่ ๓ บานหวยมวง
๖ ปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะหนาวัด เพื่อปรับปรุงหนองน้ําสาธารณ ตามประมาณการโยธา
ขุดทอลอดเหลี่ยมหมู๓ -๑๐ สาย๑๑๔๗ หนาวัดหวยมวง
๗ กอสรางพนังกั้นตลิ่งตั้งแตประปา-คลองเพื่อปองกันการพังทลายของ ตามประมาณการโยธา
ชลประทาน, ซอมแซมลําเหมืองไสไก ตลิ่ง
หมูที่ ๔ บานหวยไซเหนือ
๘ ขุดลอกลําเหมือง สายตีนดอย
เพื่อขุดลองลําเหมืองจํานวน ขุดลอกลําเหมือง
สายในบานและสายเหมืองใหม
๓ สาย
หมูที่ ๔
และขยายประปาหมูบานทุกซอย

79

-

- ๑๐๕,๐๐๐

๒ จุด สามารถปรับปรุงหนอง
น้ําไดตามเปาหมาย

กองชาง

-

- ๔๔๐,๐๐๐

๑ จุด สามารถกอสรางไดตาม
เปาหมาย

กองชาง

-

-

๕๕,๐๐๐

๓ แหง สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พิกัดทาง

(รายละเอียดโครงการ) ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่มา (บาท)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมู ๕ บานปาตึง
๙ จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มบอน้ําใสเพื่อใชในการประปา

เพื่อใหมีน้ําใชในชวงฤดูแลง

๑๐ ปรับปรุงน้ําRO ประจําหมูบาน
ขุดลอกคลองในหมูบาน

สุขภาพที่ดีของประชาชนลด
ปญหาน้ําทวมขัง

๑๑ โครงการแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง เพื่อเปลี่ยนทอประปาให
๑. เปลี่ยนทอประปา (ตอเนื่อง)
สามารถใชการไดตามปกติ
๒. ขุดลอกลําเหมือง

เพื่อขุดลอกลําเหมือง

ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของสวน
โยธา
หมู ๖ บานสันพระเจาแดง
ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของอบต.
หมูที่ ๗ บานแมหาด
ตามแบบและประมาณ
การของอบต.หวยยาบ
เขตตําบลบวกคาง
จากหมู ๑๐-๗

กองชาง
๓๐๐,๐๐๐

-

ตามแบบและประมาณ
พรอมราง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑๘๐ เมตรพรอมราง ขนาด ๐.๘๐*๐.๘๐ การของอบต.หวยยาบ
*๑๘๐ เมตร
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๑๐๐,๐๐๐ ๑ โครง
การ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ดีขึ้น

กองชาง

๕๕,๐๐๐

- ๑ โครงการ สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมาย

๕๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

- ๑ โครงการ
-

- ๒๑๒,๐๐๐

- ๑ โครงการ

-

๓. กอสรางดาดคอนกรีตน้ําสายฮองกอตัน เพื่อกอสรางดาดคอนกรีตน้ํา

๑ แหง มีน้ําใช
ทําการเกษตรในฤดูแลง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๒ โครงการแกไขปญหาภัยแลง น้ําทวม เพื่อขุดลอกลําเหมืองใหน้ํา
๑. ขุดลอกลําเหมืองติดโรงปุยหมัก ไหลผานไดสะดวกทําใหเปน
ขุดลอกรางระบายน้ําพรอมฝาปด
ประโยชนตอการเกษตร

๒. ขุดเจาะประปาเพิ่ม พรอมอุปกรณ เพื่อขุดเจาะประปาเพิ่มเติม
(ซัมเมิรส)
เพือ่ การอุปโภคบริโภค

เปาหมาย

พิกัดทาง

งบประมาณและที่มา (บาท)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(รายละเอียดโครงการ) ภูมิศาสตร
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
หมูที่ ๘ บานหวยไซใต
- ๑๕,๗๕๐
สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
- ๒๑,๐๐๐
เปาหมาย
สามารถแกไขปญหาน้ํา
- ๑๘,๙๐๐
ทวมได
- ๕๕,๐๐๐
ตามแบบแปลนและ
- ๑๘๔,๐๐๐
ประมาณราคาของ
อบต หวยยาบ

หมูที่ ๙ บานหวยไซกลาง
๑๓ โครงการแกไขปญหาภัยแลง น้ําทวม เพื่อกอสรางฝายแมวไวกักเก็บ กอสรางฝายแมว
๑. กอสรางฝายแมว,ฝานชลอน้ํา
น้ําเพื่อการเกษตร
ตามแบบแปลนและ
๒. ขยายทอสงน้ําประปาเขาหาบานที่ยังไมมี เพื่อขยายทอสงน้ําประปา
ประปาขยายเขตน้ําประปา
เขาหาบานที่ยังไมมีประปา ประมาณราคาของ
อบต หวยยาบ
๓. ขุดลอกรางระบายน้ําสายนายสวัสดิ์ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ตามแบบแปลนและ
สิงหตัน
และภัยแลง
ประมาณราคาของ
๔. สรางแนวกั้นตลิ่งพังบอปลา
อบต หวยยาบ
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- ๒๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๕,๐๐๐

- ๑๗๒,๕๐๐
๔๐,๐๐๐

สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พิกัดทาง

งบประมาณและที่มา (บาท)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(รายละเอียดโครงการ) ภูมิศาสตร
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
หมูที่ ๑๐ บานปากาง-แสนตอ
๑๔ โครงการแกไขปญหาภัยแลง น้ําทวม เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม
ตามแบบแปลนและ
๓๕๐,๐๐๐ ๑ จุด ลดปญหาน้ําทวมขังได
กองชาง
๑. ทอลอดเหลี่ยมสายแมรองนอย
ประมาณราคาของ อบต
ในชวงหนาฝน
๒.ขุดลอกรางระบายน้ําและลําเหมืองในเพื่อขุดลอกรางระบายน้ําและ ขุดลอกรางระบายน้ํา
- ๒๖๓,๕๐๐
๑ จุด สามารถดําเนินการไดตาม
พื้นที่หมูที่ ๑๐และสายติดตอม.๑๐-๑๒ ลําเหมือง
และลําเหมืองในพื้นที่
เปาหมาย
มีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค

๓. ขยายและเปลี่ยนทอประปาหมูบาน เพื่อใหมีน้ําสําหรับอุปโภคและ ตามแบบแปลนและ
บริโภค
ประมาณราคาของอบต.
หมูที่ ๑๑ บานปาลาน
๑๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ํา เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ ตามแบบแปลนและ
๑.ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร การเกษตร
ประมาณราคาของ
อบต หวยยาบ
๒.จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร(สระน้ํา เพื่อจัดหาแหลงน้ําเพื่อการ ตามแบบแปลนและ
เกษตร
ประมาณราคาของ
อบต หวยยาบ
๓.กอสรางฝายน้ําลนคลองฮองหา
เพื่อกอสรางฝายน้ําลนไว
คลองฮองหาและคลอง
และฮองควาย ขุดลอกลําคลองในหมูบานกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
ฮองควาย
ขุดลอกลําเหมืองในหมูบาน
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๒๕๐,๐๐๐

๑ จุด

-

๔๒๕,๐๐๐

๓ จุด สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมายที่วางไว

-

๕๒,๕๐๐

๕ แหง

-

๒๑๐,๐๐๐

๓ แหง

ที่

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พิกัดทาง

งบประมาณและที่มา (บาท)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(รายละเอียดโครงการ) ภูมิศาสตร
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
หมูที่ ๑๒ บานปาหมอก
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ํา เพื่อปองกันปญหาภัยแลง
ตามแบบแปลนและ
- ๒๕๐,๐๐๐
๑ สาย สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
๑ ขุดลอกลําเหมืองในหมูบาน
น้ําทวม และเพื่อเพิ่มผลผลิต ประมาณราคาของ
เปาหมายที่วางไว
ทางการเกษตร
อบต หวยยาบ
สามารถแกไขปญหาน้ํา
๒.ขุดเจาะบาดาลขนาดใหญพรอม เพื่อใหมีน้ําเพียงพอสําหรับทํา ตามแบบแปลนและ
- ๓๕๐,๐๐๐
๑ แหง ทวมขังได และแกไขปญหา
ซัมเมิรสเพื่อการเกษตร
การเกษตร
ประมาณราคาของ
น้ําแลงได
อบต หวยยาบ
๓. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาดใหญเพื่อ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ
๑๕๐,๐๐๐ ๑ แหง
การเกษตร
๔. เปลี่ยนทอระบายน้ําหนาโรงน้ํา
ตามแบบแปลนและ
๓๑,๕๐๐
๑ สาย
ประมาณราคาของ
อบต หวยยาบ
๕. วางทอลงมุมวัดสันตนมวง
๕๐,๐๐๐ ๑ สาย
หมูที่ ๑๓ บานหวยไซใหมพัฒนา
ขุดลอกลําเหมืองแมลานสุดสาย
เพื่อขุดลอกลําเหมือง
หมูที่ ๑๓ จํานวน ๒
- ๘๔,๐๐๐
- ๑ โครงการ สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
และเหมืองปาหมอก
สายแมลานจนสุดสาย
แหง
เปาหมายที่วางไว
ตั้งแตตนโพธิ์-รองแจ
และเหมืองปาหมอก
หมูที่ ๑๔ บานหวยไซ
เปลี่ยนทอประปาหมูบาน
เพื่อแกไขปญหาทอน้ําอุดตัน ภายในหมูบาน
๓๐๓,๔๕๐
๑ โครงการ สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมายที่วางไว
หมูที่ ๑๕ บานหวยไซสุขสวัสดิ์
ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
เพื่อปองกันปญหาภัยแลง
ภายในหมูบาน
- ๕๐,๐๐๐ ๑ โครงการ สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
และปญหาน้ําทวม
เปาหมายที่วางไว
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๐ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําหมูบาน เพื่อขุดลอกลําเหมืองในหมู
๑.ขุดลอกหนาบานนายจรัญ อภิวงคงาม บาน

เปาหมาย

พิกัดทาง

งบประมาณและที่มา (บาท)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(รายละเอียดโครงการ) ภูมิศาสตร
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
หมูที่ ๑๖ บานหวยไร-พัฒนา
ตั้งแตบานนายจรัญ
- ๑๗๘,๕๐๐ ๕ โครงการ สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
อภิวงศงาม ถึงคลอง
เปาหมายที่วางไว
หวยยาบ ม.๒ พรอม
วางทอขางถนน

๒.ซอมแซมและเปลี่ยนทอระบายน้ํา เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม
สะพานเชื่อมบานเลขที๔่ ๘ และ ๘/๓

หมูที่ ๑๖

๓.ปรับปรุงประปาหมูบาน

เพื่อปรับปรุงประปาหมูบาน
ใหใชงานไดตามปกติ

ประปาหมูบาน

-

๔.ซอมแซมคลองไสไกจากคลองชล
ประทาน-ในบานใหม

เพื่อซอมแซมคลองไสไก

หมูที่ ๑๖

-

๔.ขุดลอกลําน้ําจากฝายหมูที่ ๑ เชื่อม ม.๑๖ขุดลอกลําน้ําจากฝาย ม.๑-๑๖ หมูที่ ๑๖

๕. ฝายทดน้ํา ชลอน้ํา น้ําตกหวยมวง
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- ๑๐๕,๐๐๐

สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมายที่วางไว

- ๔๗๒,๕๐๐

สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมายที่วางไว

๕๒,๕๐๐

-

สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมายที่วางไว

- ๔๒๐,๐๐๐

-

สามารถดําเนินการไดตาม กองชาง
เปาหมายที่วางไว

