
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามปี   

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

                                                                                                              

ของ 

 

 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 



 

ค าน า 

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา 

ท้องถิ่นและพัฒนาประเทศโดยรวม  ทั้งนี้  สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวติความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจงึเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องดว้ยการวางแผนเป็น 

การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร  เชน่  คน  เงนิ  วัสดุอุปกรณ์ที่มอียู่อย่างจ ากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ดังนัน้  เพื่อการวางแผนการใชท้รัพยากรที่มอียู่ให้มคีวามคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบ

แบบแผนที่บัญญัติขึ้นมาใหม่  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขึน้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ 

การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มอียู่ให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองตอ่ความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

 
 
                             เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

             หนา้ 

ส่วนที่  ๑ บทน า                                               ๑-๔                                            

ส่วนที่  ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น             ๕-๑๐                                  

ส่วนที่  ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา                                       ๑๑-๒๒                                                            

ส่วนที่  ๔ ยุทธศาสตร์หรอืแนวทางการพัฒนา                                                ๒๓-๒๘                                              

ส่วนที่  ๕ บัญชโีครงการพัฒนา                                                                  ๒๙-๑๐๐                                                        

ส่วนที่  ๖ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตาม  ประเมินผล         ๑๐๑-๑๐๕ 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
      

 



-๑- 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ

ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องถ่ายโอนด้วยเพื่อเป็น 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  จงึได้ 

จัดท าแผนพัฒนาสามปีขึ้น 

  ดังนัน้  แผนพัฒนาสามปีจงึเป็นแผนที่ใหป้ระชาชนรว่มกันคิดถึงสภาพปัญหาและ 

ร่วมกันแก้ปัญหาของตัวเองโดยใช้การประชุมประชาคมเป็นสื่อกลาง  น าปัญหาและความต้องการบรรจุ

ลงในแผน  จากนั้นตัวแทนหมู่บ้าน (สมาชิกสภาเทศบาล) จะใช้เวทีของสภาเทศบาลร่วมกันคิดแก้ไข

ปัญหาที่ส าคัญเป็นล าดับไป 

๑.ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมี 

หลักคิดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้

แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการและกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องน ามาด าเนินการ

พัฒนาซึ่งจะมีผลตอ่วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุง่หมาย  การพัฒนาอย่างยั่งยืนและวสิัยทัศนใ์นที่สุด  

  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอืในการจัดท างบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการและกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีไปจัดท างบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและ 

ผา่นกระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชน 

  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  

โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตล่ะปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหนา้

ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนัน้  โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของ 

หว้งระยะเวลาสามปีนั้น  ควรมีความพร้อม ๒ ประการ  คือ 

  ๑) มีความแนน่อนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้

ของโครงการและกิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการและกิจกรรม 

  ๒) กิจกรรมที่จะอยู่ในแผนประจ าปีแรกของหว้งระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมใน

เรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ

น าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



-๒-  

 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะดังน้ี 

 ๑.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 ๒.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

 ๓.เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลาสามปี 

 ๔.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 

 
๒.วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

๑) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  ๒) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มคีวามสอดคล้องและสามารถ

สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ๓) เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พรอ้มจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 
๓.ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  หลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใน 

แผนยุทธศาสตรแ์ล้วก็จะต้องถึงขัน้ตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้

ก าหนดขัน้ตอนการจัดเข้าเป็นแนวทางในการด าเนินการ ๗ ขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ ๑ การเตรยีมการจัดท าแผน 

  ๑.ผูร้ับผิดชอบจัดท าแผนเสนอแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแจ้งตอ่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่น  คัดเลือก  แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดประชุมประชาคมทุกหมูบ่้าน 

  ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดออกประชาคมหมู่บ้าน

วิเคราะหป์ัญหาของชุมชน  โดยใช้เทคนิค Swot  วิเคราะหจ์ุดอ่อน  จุดแข็งของแตล่ะหมูบ่้านเพื่อน ามา

ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  พันธกิจ  แนวทางการพัฒนา  จุดมุ่งหมายของโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน 

 

   

 
 
 



-๓-   

  ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  ๑.สรุปยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒.จัดเวทีประชาคมหลายๆ หนว่ยงานเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ที่เหมาะสมควรน ามาใช้ 

  ๓.เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วก าหนดโครงการตา่งๆ กิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้บรรลุ

เป้าหมายแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาเป็นกรอบการพัฒนา 

  ๔.น าโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาจัดล าดับความส าคัญและบรรจุลงในแผนพัฒนาได้

อย่างเหมาะสม 

  ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ๑.เก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๒.การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๓.การจัดล าดับความส าคัญ 

  ๔.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาสามปี 

  ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

  ให้ที่ประชุมรว่มกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาจัดท า

เป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ 

แนวทางการพัฒนาสามปีที่ประชุมรว่มกันพิจารณาก าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง

ด าเนนิการตามแนวทางที่คัดเลือก 

  ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอยีดโครงการและกิจกรรมการพัฒนา 

  การจัดท ารายละเอียดโครงการและกิจกรรมให้หนว่ยงานที่รับผดิชอบ (ฝ่ายชา่ง) จัดท า

รายละเอียด  มเีป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผดิชอบและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

  ๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๖ ส่วน 

  ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม  ซึ่ง

ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ 

ร่างแผนพัฒนา 

  ๓.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่

ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

 

   

 



-๔- 

  ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

  ๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ 

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มกีารมอบอ านาจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ๒.ผูบ้ริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอืคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มี

การมอบอ านาจเสนอขอรับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 

  ๓.เมือ่สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตแิผนพัฒนาสามปีแล้ว  สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจง้สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา

จังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศใหป้ระชาชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

๔.ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมอืที่จะช่วยใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้

พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการใชท้รัพยากรการบริหารท้องถิ่นได้

อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  คือ  เงิน  คน  วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.สภาพทั่วไป  

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืของอ าเภอเชยีงดาว  ห่างจาก

ตัวอ าเภอประมาณ ๒๒ กิโลเมตร  โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗  แยกเข้าทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข ๑๑๗๘   

 ๑.๑ ที่ตั้ง/อาณาเขตของต าบล  

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่เลขที่ ๙  หมู่ที่ ๗  ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชยีงดาว  

จังหวัดเชยีงใหม ่ มเีนือ้ที่ประมาณ ๒๒๔.๕  ตารางกิโลเมตรหรอื ๑๔๐,๓๑๒.๕ ไร่  อยู่ทางทิศเหนอื 

ของจังหวัดเชยีงใหม่และอยู่ทางทิศเหนอืตอนบนของประเทศไทย 

  อาณาเขตติดต่อ   

  ทิศเหนอื ติดกับ ต าบลเมืองนะ  อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศใต้  ติดกับ ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลปิงโค้ง     อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมปิระเทศโดยทั่วไปของต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นที่ราบสลับภูเขา  มปี่าไม้ทั่วไป  

สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการเกษตร  แหลง่น้ าธรรมชาติที่ส าคัญภายในต าบล  คือ 

แมน่้ าปิง  สภาพภูมอิากาศโดยทั่วไปมี ๓ ฤดูเชน่เดียวกับท้องที่อื่นๆ 

  เดือนมนีาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน 

  เดือนมถิุนายน-ตุลาคม  เป็นช่วงฤดูฝน 

  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น 

 ๑.๓ ประชากร 

  ประชากรร้อยละ ๖๐ สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่  ร้อยละ ๒๐ เป็นชาวพื้นราบและอีก

ร้อยละ ๒๐ ประกอบด้วยชนเผา่ต่างๆ  อาทิ  ชนเผา่ลีซอ  มูเซอ  กะเหรี่ยงและปะหรอ่ง  ปัจจุบันต าบล

ทุ่งขา้วพวงมีจ านวนหมูบ่้านทั้งสิน้ ๗ หมูบ่้าน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๕.๙๓ คน/ตารางกิโลเมตร  

ประชากรชายรวม ๔,๑๖๙ คน  ประชากรหญิงรวม ๔,๐๐๔ คน  รวมทั้งสิ้น ๘,๑๗๓ คน  แบ่งเป็น  

 หมูท่ี่ ๑  ชาย  จ านวน ๗๐๑ คน   หญิง  จ านวน ๖๒๑ คน    รวมจ านวน ๑,๓๒๒ คน 

 หมูท่ี่ ๒  ชาย  จ านวน ๖๔๖ คน  หญิง  จ านวน ๕๗๗ คน    รวมจ านวน ๑,๒๒๓ คน  

 หมูท่ี่ ๓  ชาย  จ านวน ๘๒๒ คน  หญิง  จ านวน ๘๔๔ คน    รวมจ านวน ๑,๖๖๖ คน 

 หมู่ที่ ๔  ชาย  จ านวน ๙๐๓ คน  หญิง  จ านวน ๘๕๐ คน    รวมจ านวน ๑,๗๕๓ คน  

 หมูท่ี่ ๕  ชาย  จ านวน ๕๑๐ คน  หญิง  จ านวน ๔๙๐ คน    รวมจ านวน ๑,๐๐๐ คน 

 หมูท่ี่ ๖  ชาย  จ านวน ๔๗๕ คน  หญิง  จ านวน ๔๙๘ คน    รวมจ านวน ๙๗๓ คน 

 หมูท่ี่ ๗  ชาย  จ านวน ๑๑๒ คน  หญิง  จ านวน ๑๒๔ คน    รวมจ านวน ๒๓๖ คน  
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  เขตการปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ หมูบ่้าน  ประกอบด้วย 

    หมูท่ี่ ๑  บ้านหว้ยเป้า  หมูท่ี่ ๒  บ้านแม่ก๋อน 

    หมูท่ี่ ๓  บ้านทุ่งข้าวพวง หมูท่ี่ ๔  บ้านแมจ่า 

    หมูท่ี่ ๕  บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ ๖  บ้านขุนคอง 

    หมูท่ี่ ๗  บ้านหว้ยตีนต่ัง    

 
๒.โครงสร้างพื้นฐาน 

  ๒.๑ การคมนาคม 

  -มีถนนคอนกรีตหรอืลาดยางเป็นส่วนใหญ่ 

  -มีถนนลูกรังเป็นบางสว่น 

  ๒.๒ การโทรคมนาคม 

  -ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) 

  ๒.๓ การบริการไฟฟ้า 

  -มีไฟฟ้าใช้ ๗ หมูบ่้านแตไ่ม่ครบทุกหลังคาเรอืน 

 
๓.เศรษฐกิจ 

  พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของต าบลทุ่งข้าวพวงอยู่ในภาคเกษตรกรรม  เนื่องจากลักษณะ 

ภูมปิระเทศของต าบลเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับภูเขา  มีแหล่งน้ าทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์  อาชีพ

หลักภายในชุมชน  คือ  เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 

 

๔.สภาพทางสังคม   

  ๔.๑ การศึกษา  ภายในเขตต าบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วยโรงเรยีน  จ านวน ๖ แห่ง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๘ แหง่  ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา  จ านวน ๒ แหง่และการศกึษานอก

โรงเรียน  จ านวน ๑ แหง่  ดังนี้ 

  โรงเรยีนสังกัดเทศบาล 

  ๑.โรงเรียนบ้านหว้ยเป้า   

  ๒.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   

  โรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑.โรงเรียนบ้านแมก่อนใน   

  ๒.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   

  ๓.โรงเรียนบ้านหว้ยทรายขาว   

  ๔.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง   
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  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ๑.ศพด.บ้านทุ่งขา้วพวง   

  ๒.ศพด.บ้านปะอู   

  ๓.ศพด.ต้นแบบ  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   

  ๔.ศพด.โรงเรียนบ้านหว้ยเป้า  ๕.ศพด.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 

  ๖.ศพด.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง  ๗.ศพด.โรงเรียนบ้านหว้ยทรายขาว 

  ๘.ศพด.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

  สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

  ๑.ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  ปางเบาะ 

  ๒.ศูนย์การเรียนรูช้าวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  หว้ยป่าฮ้อม 

 และ ๑.การศกึษานอกโรงเรยีนต าบลทุ่งขา้วพวง (กศน.ต าบลทุ่งข้าวพวง)   

   

๕.สาธารณสุข  

  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งข้าวพวง  จ านวน ๑ แหง่ 

  -อัตราการมีและใช้สว้มราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๖.ศาสนาและประเพณี 

 -วัด  จ านวน ๗ แหง่และส านักสงฆ์  จ านวน ๑ แห่ง  ดังนี้ 

  ๑.วัดอรัญญิกาวาส     ๒.วัดนันติยาราม  

  ๓.วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง           ๔.วัดศรีรัฐวนาราม  

  ๕.วัดพระธาตุศรีสามรักษ์           ๖.วัดแม่ก๋อนพัฒนา 

  ๗.วัดสว่างมงคล    ๘.ส านักสงฆ์  บ้านขุนคอง 

 -โบสถ์  จ านวน ๖ แห่ง 

 
๗.ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน   

 -การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่ 

   ๑.รถเครนติดตัง้กระเช้า                 จ านวน ๑ คัน 

                               ๒.รถบรรทุกน้ า  ขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลบ.ม.   จ านวน ๑ คัน 

 -การสังคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการสังคม 

       ๑.มีศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง     ๒.มีศูนย์สงเคราะหร์าษฎรประจ าหมู่บ้าน 

 ๓.การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ    ๔.การให้บริการประชาสงเคราะหผ์ูป้่วยเอดส์ 

 ๕.การให้บริการประชาสงเคราะห์คนพิการ 
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๘.สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

  ๑.แหล่งน้ าธรรมชาติ 

   -ล าน้ า ๒ สาย  คือ  แม่น้ าปิงและล าน้ าก๋อน 

   -ล าห้วย ๓ สาย  คอื  แมจ่าน้อย  หว้ยทรายขาวและห้วยตีนตั่ง 

   -หนอง  คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 

 
๙.การเมือง  การบรหิารและงบประมาณ 

 ๙.๑ การเมือง  การบรหิาร 

  ระบบการบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

  ส่วนที่ ๑  แบ่งออกเป็น 

  ๑.คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ๒ คน  เลขานุการ

นายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี  

  ๒.สภาเทศบาล  ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาและสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๑๐ คน (สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด จ านวน ๑๒ คน)  

  ส่วนที่ ๒  ส านักงานเทศบาลประกอบด้วยส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่างและ

กองการศกึษา 

   บุคลากรประจ าส านักงาน  ประกอบด้วย 

    -พนักงานเทศบาล  จ านวน  ๒๑  คน 

    -พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๑๑  คน 

    -พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  ๑๐  คน 

    -พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๑๑  คน 

 ๙.๒ โครงสร้างการบริหารงานบุคคล  

นายกเทศมนตรี 

 
 

                   รองนายกเทศมนตรี              รองนายกเทศมนตรี 
 

           เลขานุการนายกเทศมนตร ี                                       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ปลัดเทศบาล 

 
 

     ส านักปลัดเทศบาล     กองคลัง            กองชา่ง    กองการศกึษา 
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 สรุปรายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

 รายรับตามรายการหมวดรายรับต่างๆ     

 หมวดรายรับ 

 หมวดภาษีอากร      จ านวน    ๑๕๓,๗๔๘.๗๕ บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน    ๘๗,๘๖๘.๕๐ บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน    ๖๙๘,๖๓๗.๓๘ บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน            -         บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน    ๑๕๗,๘๙๙   บาท 

 หมวดรายได้จากทุน     จ านวน            -         บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน    ๑๓,๖๙๕,๐๔๐.๗๒ บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน    ๑๓,๘๗๐,๐๖๙ บาท 

 เงินอุดหนุนที่ก าหนดวัตถุประสงค์   จ านวน    ๑๐,๘๒๙,๒๐๒ บาท 

 รวมรายรับทั้งสิ้น     จ านวน   ๓๙,๔๙๒,๔๖๕.๓๕ บาท 

 รายจ่ายตามรายการหมวดรายจ่ายต่างๆ 

 หมวดรายจา่ย 

 รายจ่ายประจ า  

 รายจ่ายงบกลาง   จ านวน     ๗,๒๕๐,๙๗๔ บาท 

 รายจ่ายของหน่วยงาน 

  เงินเดอืน (ฝา่ยการเมอืง) จ านวน     ๒,๕๑๗,๘๒๐.๐๕ บาท 

  เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)  จ านวน     ๗,๒๗๕,๔๗๐.๒๖ บาท 

  ค่าตอบแทน   จ านวน     ๑,๙๘๔,๘๖๖ บาท 

  ค่าใช้สอย   จ านวน     ๖,๓๙๒,๐๕๙.๘๖ บาท 

  ค่าวัสดุ    จ านวน     ๕,๑๘๖,๓๒๐.๕๔ บาท 

  ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน     ๒๕๒,๘๗๕.๗๗ บาท 

  เงินอุดหนุน   จ านวน     ๑,๙๒๘,๒๒๕ บาท 

  รายจ่ายอื่น   จ านวน              -  บาท 

 รวมรายจ่ายประจ า   จ านวน     ๓๒,๗๘๘,๖๑๑.๔๘  บาท 

 รายจ่ายแผนงานพัฒนา 

  ค่าครุภัณฑ์   จ านวน     ๒๙๘,๕๗๐  บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน     ๕,๒๔๐,๖๐๐ บาท  

 รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา  จ านวน     ๕,๕๓๙,๑๗๐ บาท 

  

 

 



-๑๐- 

รายจ่ายพิเศษ 

 รายจ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ านวน         -           บาท 

 รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน     ๓๘,๓๒๗,๗๘๑.๔๘  บาท 

 รายรับจรงิสูงกว่ารายจ่ายจริง   จ านวน     ๑,๑๖๔,๖๘๓.๘๗ บาท 

 
๑๐.งบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบยอ้นหลัง ๓ ปี 

ปี พ.ศ. 

รายการ 

พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

รายรับ ๓๖,๘๓๐,๓๗๖.๕๒ ๓๗,๔๑๕,๘๙๖.๓๔ ๓๙,๔๙๒,๔๖๕.๓๕ 

รายจ่าย ๒๖,๙๙๙,๑๓๓.๖๔ ๓๑,๕๕๒,๕๑๗.๑๑ ๓๘,๓๒๗,๗๘๑.๔๘ 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๑- 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาและ

ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหรอืมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตเพื่อเป็นการตอบสนองตอ่ 

ความตอ้งการของประชาชนรวมทั้งวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลให้เจรญิรุ่งเรืองในจุดหมายที่วางไว้ 

  ผลของการพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเป็นข้อมูลเพื่อวเิคราะหพ์ื้นฐาน

ที่สามารถบอกถึงความส าเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรอืการคิดค้นหาวิธีการหรือแนวทางใน

การแก้ไขใหเ้หมาะสม  ดังนั้น  สภาพปัญหาของต าบลสามารถน ามาวิเคราะหโ์ดยใช้เทคนิคกระบวนการ  

SWOT  ANALYSIS (จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส,อุปสรรค)  ดังนี้ 

จุดแข็ง (s=strength) 

 -มีแหล่งน้ า  ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ 

 -มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 

 -ประชาชนมคีวามผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ 

 -มีการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างรายได้ในชุมชน 

 -ประชาชนให้ความส าคัญกับการป้องกันยาเสพติด 

 -ให้ความส าคัญกับผูสู้งอายุ 

 -ประชาชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น 

 -ประชาชนมคีวามศรัทธาในศาสนา 

จุดอ่อน (w=weakness) 

 -ประชาชนส่วนใหญ่มฐีานะยากจนและขาดโอกาสทางการศกึษา 

 -ผูป้กครองไม่มีเงินทุนส่งบุตรหลานศึกษาต่อ 

 -ประชาชนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

 -ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมอาชพีและพัฒนาคุณภาพชวีิต  ประสบปัญหาในเรื่อง 

ภัยธรรมชาตแิละภัยพิบัติอื่นๆ  เช่น  อุทกภัย  หมอกควันและไฟป่า  ภัยหนาว  เป็นต้น 

โอกาส (o=opportunity) 

 -ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

 -ส่งเสริมและพัฒนาการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

 -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มคีวามรู ้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหแ้ปลกใหม่และจัดหาแหล่งจ าหน่าย

 ผลติภัณฑ์ 

 -ส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  ผู้สูงอายุและเยาวชน 

 
 

 



-๑๒- 

อุปสรรค (t=threat) 

 -ผลผลติทางการเกษตรมรีาคาตกต่ า 

  -ต้นทุนทางด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง 

 -ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ าและน้ าอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 -ประชาชนขาดโอกาสทางการศกึษาและการเข้าถึงแหล่งความรู้ 

 

ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน/หน่วยงานราชการ 

 บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ ๑ 

 ๑.ถนน คสล.เชื่อมทางหลวงกับปากซอยภายในหมูบ่้าน 

 ๒.ถนน คสล.เลียบล าเหมอืง 

 ๓.ย้ายเสาไฟและขยายเขตบริการไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) 

 ๔.ถนนลูกรังเข้าพืน้ที่การเกษตร 

 ๕.รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด  ข้างถนนภายในหมูบ่้าน 

 ๖.ถนนดินลูกรังเลียบล าน้ าปิง 

 ๗.ขุดลอกล าน้ าปิง/น้ าซุ้ม/น้ าก๋อน 

 ๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

 ๙.โครงการท าพนังเรียงหินบนสันฝายต้นตุ้ม 

 ๑๐.ป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน 

 ๑๑.พนังเรียงหิน (Gabion) 

 ๑๒.ปรับปรุงบ่อขยะ 

 ๑๓.ติดตัง้กล้อง CCTV จุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

 ๑๔.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร  เชน่  การพัฒนาพันธุ์ข้าว   

กลุ่มแม่บ้าน  เช่น  การหาอาชีพเสริมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนช่วงปิดเทอม  กลุ่มผู้สูงอายุ 

 ๑๕.การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

 ๑๖.ระบบประปาภูเขาพร้อมถังเก็บน้ า 

 ๑๗.จัดหาวิทยากรครูผูส้อนพิเศษใหเ้ด็กนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษในเด็กนักเรียนและเยาวชน 

 ๑๘.ขุดลอกรางระบายน้ า  ข้างทางภายในหมูบ่้าน 

 ๑๙.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาใหก้ับกลุ่มเยาวชน 

 ๒๐.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 

 ๒๑.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๒๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยปานต่าง 

 ๒๓.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านต่างๆ 

 ๒๔.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศนส์องข้างทางถนนสายหลักในหมูบ่้าน 

 ๒๕.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณอาคารหอประชุม 



-๑๓-  

๒๖.การตดิตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อชะลอความเร็วตามทางแยก 

 ๒๗.โครงการก่อสร้างบันได คสล.ขึน้พระธาตุดอยปานต่าง 

 บ้านแม่ก๋อน  หมู่ที่ ๒  

 ๑.ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าภายในหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๒.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อนพร้อมพนังกันดิน 

 ๓.ก่อสร้างวางท่อล าเหมอืงภายในหมูบ่้าน 

 ๔.ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.เพื่อส่งน้ าเข้าพืน้ที่การเกษตร 

 ๕.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน 

 ๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นตุ้ม 

 ๗.โครงการจัดหาที่อา่นหนังสอืประจ าหมู่บ้านพร้อมจัดหาวารสาร/หนังสอืพิมพ์และ 

ทุกหย่อมบ้าน 

 ๘.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

 ๙.โครงการปรับปรุงลานกีฬาภายในหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน  พร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬา 

 ๑๐.ขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างเมรุ 

 ๑๑.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมูบ่้านและหย่อมบ้าน 

 ๑๒.โครงการจัดท าป้ายบอกซอยภายในหมูบ่้าน 

 ๑๓.ระบบเสียงตามสายภายในหมูบ่้านและหย่อมบ้าน 

 ๑๔.ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส าหรับกลุ่มเยาวชน 

 ๑๕.โครงการก่อสร้างถนน over-ray ภายในหมู่บ้าน 

 ๑๖.การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริมใหก้ับกลุ่มต่างๆ ภายในหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๑๗.การสนับสนุนกลุ่มสนิค้า OTOP และการช่วยเหลือด้านการจัดหาตลาด  

 ๑๘.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ทุกหย่อมบ้าน 

 ๑๙.โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์เพื่อท ากิจกรรมชนเผา่ 

 ๒๐.ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๒๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

 ๒๒.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาภูเขา  พร้อมตดิตั้งถังกรอง 

 ๒๓.โครงการก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน  พร้อมหอ้งน้ า 

 ๒๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

 ๒๕.สนับสนุน  จัดหาเต้นท์  โต๊ะ  เก้าอีแ้ละอุปกรณ์เครื่องครัวให้กับทุกหย่อมบ้าน 

 ๒๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 

 

 

 

 



-๑๔- 

 ๒๗.ปรับปรุงภูมทิัศนบ์ริเวณป่าช้าหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๒๘.ช่วยเหลือและติดตามเรื่องการขอเอกสารสิทธิ์ที่ท ากิน 

 ๒๙.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางศาสนา/กิจกรรมชนเผ่า 

 ๓๐.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณท าแนวกันไฟ 

 ๓๑.โครงการระบบชลประทาน 

 ๓๒.โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

 ๓๓.ขอรับการอุดหนุนงบประมาณในการจัดท าฝายแม้ว/ฝายชะลอน้ า 

 ๓๔.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

 ๓๕.ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

 โรงเรยีนบ้านแม่ก๋อน 

 ๑.ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างรัว้โรงเรียน 

 ๒.ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงภูมิทัศนแ์หล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

 ๓.ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริมนักกีฬา 

๔.ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ Internet ในโรงเรยีน 

 บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่ ๓ 

 ๑.โครงการก่อสร้างถนน Over Ray ภายในหมูบ่้าน 

 ๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่มในหมูบ่้านทุ่งขา้วพวง 

 ๓.โครงการท าระบบน้ าประปาจากบ่อบาดาล  พร้อมถังกรองน้ าเก็บกักน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

 ๔.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนขึน้ซอยบ่อขยะ 

 ๕.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมอืง คสล.พร้อมถนนเลียบคันคลอง 

 ๖.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

 ๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด  สองขา้งทางภายในหมู่บ้าน 

 ๘.โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

 ๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทุกซอยภายในหมูบ่้าน 

 ๑๐.โครงการเชื่อมต่อถนน คสล.ปากซอยกับทางหลวง 

 ๑๑.ปรับปรุงภูมิทัศนศ์าสนสถาน (วัดนันติยาราม) 

 ๑๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้าน 

 ๑๓.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน (ศึกษาดูงาน) 

 ๑๔.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การท าครัวส าหรับกลุ่มแม่บ้าน 

 ๑๕.โครงการถังขยะประจ าจุดหนา้บ้าน 

 ๑๖.จัดหาวิทยากรครูผูส้อนพิเศษใหเ้ด็กนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ/วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องตน้ใน 

เด็กนักเรียนและเยาวชน 

 ๑๗.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของหมูบ่้าน 

 ๑๘.โครงการขุดบ่อขยะ 



-๑๕- 

๑๙.โครงการท าป้ายบอกซอย 

 ๒๐.ส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาตั๋วเมอืง  

 ๒๑.ปรับปรุงภูมิทัศนส์องฝัง่แมน่้ าปิง 

 ๒๒.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักในป่าช้าบ้านทุ่งข้าวพวง 

๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทุกสายภายในหมู่บ้าน 

๒๔.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๒๕.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมูบ่้าน (สถานที่ก่อสร้างตรงขา้ม รพสต.ทุ่งข้าวพวง) 

 ๒๖.ระบบเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 

 ๒๗.โครงการขุดบ่อเก็บกักน้ าในพืน้ที่การเกษตร 

 ๒๘.โครงการจัดท าศูนย์ ชรบ./ต ารวจชุมชน/อปพร. 

 ๒๙.โครงการจัดท าแนวกันไฟ 

 ๓๐.โครงการจัดท าโกดังเพื่อเก็บผลผลิต/สนิค้าการเกษตร 

 ๓๑.โครงการฝายแม้ว 

 ๓๒.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

 ๓๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพืน้ที่การเกษตร 

 ๓๔.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอเจา้เมอืง 

 ๓๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรุกขมูลกรรม (เข้ากรรมป่าช้า) 

 ๓๖.ขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

 ๓๗.จัดท าระบบประปาเพื่อการเกษตร 

 ๓๘.การส่งเสริมกีฬาชกมวย  จัดหาอุปกรณ์การชกมวย 

 ๓๙.การสนับสนุนส่งเสริมการตลาดสินค้าทางการเกษตร 

 ๔๐.จัดหาถังน้ า  แท็งค์เก็บน้ า 

 ๔๑.ขยายเขตไฟฟ้า 

 ๔๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

 ๔๓.การรณรงค์ป้องกันโรคระบาย 

 ๔๔.การสนับสนุนจัดหาการออกก าลังกายเต้นแอโรบิค 

 ๔๕.งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข 

 ๔๖.การจัดการแขง่ขันกีฬาเยาวชน 

 ๔๗.การจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 

 ๔๘.โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมูบ่้าน 

๔๙.การจัดอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ความรุนแรงใน 

เด็กและเยาวชนและปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น 

 ๕๐.โครงการจัดหางานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน 

 ๕๑.สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มดนตรไีทย/ดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรีสากล/ดนตรีไทย 
 



-๑๖- 

บ้านแม่จา  หมู่ที่ ๔ 

 ๑.ถนน คสล.เข้าหมูบ่้านหย่อมแม่จาน้อย/หย่อมบ้านปางเบาะ 

 ๒.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านแม่จาเหนอืและทุกหย่อมบ้าน 

 ๓.แทงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ติดตั้งที่หย่อมบ้านแมจ่าเหนอื 

 ๔.โครงการก่อสร้างเมรุและติดตัง้ระบบไฟฟ้าในป่าช้าบ้านแม่จา 

 ๕.โครงการจัดการก าจัดขยะของหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

 ๖.ขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๘.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพืน้ที่การเกษตรภายในหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๙.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

 ๑๐.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านและของหย่อมบ้านทุกหย่อมบ้าน 

 ๑๑.โครงการขุดลอกล าน้ าจา 

 ๑๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพืน้ที่การเกษตรภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๑๓.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท าอาชีพเสริมทุกกลุ่ม  ทุกหย่อมบ้าน 

 ๑๔.โครงการเพิ่มเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ/คนพิการ/ผู้ตดิเชือ้ 

 ๑๕.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

 ๑๖.โครงการก่อสร้างเทตาด คสล.ล าเหมอืง/คลองส่งน้ า  เข้าพืน้ที่การเกษตรในหมู่บ้าน 

และทุกหย่อมบ้าน 

 ๑๗.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแม่จา 

 ๑๘.โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น/ประเพณีชนเผ่า 

๑๙.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแขง่ขันกีฬากลุ่มเยาวชน/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มชมรม

ผูสู้งอายุ 

 ๒๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๒๑.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวภายในหมูบ่้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๒๒.โครงการติดตัง้ป้ายสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน 

 ๒๓.โครงการแยกหมูบ่้าน 

 ๒๔.โครงการศกึษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

 ๒๕.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่อน้ าระบบประปาขนาดใหญ่กว่าท่อเดิม 

หย่อมบ้านปางเบาะ 

 ๒๖.โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาของหมู่บ้านและของหย่อมบ้านทุกหย่อมบ้าน 

 ๒๗.โครงการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์เครื่องครัวของกลุ่มแม่บ้าน/หย่อมบ้าน 

 ๒๘.โครงการปรับปรุงฌาปนสถานของหย่อมบ้านปางเบาะ 

 ๒๙.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวของกลุ่มแม่บ้านและของหย่อมบ้าน 

 ๓๐.โครงการก่อสร้างสถานพยาบาลเบือ้งตน้พร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑใ์ห้กับทุกหย่อมบ้าน 
 



-๑๗- 

๓๑.โครงการจัดหารถลากศพ 

 ๓๒.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟของหย่อมบ้าน 

 ๓๓.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

 ๓๔.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 

 ๓๕.โครงการเขื่อนเก็บกักน้ าขนาดกลาง 

 ๓๖.โครงการก่อสร้างฝาย 

 ๓๗.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน 

 ๓๘.โครงการจัดท าแนวกันไฟ 

 ๓๙.โครงการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

 ๔๐.โครงการก่อสร้างโบสถ์ในเขตพื้นที่อุทยาน 

 ๔๑.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียน 

 ๔๒.โครงการจัดหาเต้นท์  เก้าอี้ของหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

 ๔๓.โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หย่อมบ้านแมจ่าน้อย 

 บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ ๕   

 ๑.โครงการจัดหาเครื่องตะบันน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 

 ๒.โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา  พร้อมแทงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ 

 ๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

 ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและถนน คสล.เข้าหย่อมบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

 ๕.โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 

 ๖.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.ฝายทุ่งข้าวหลวง/ฝายทุ่งยาว 

 ๗.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุ/สตรแีมบ่้าน/เยาวชนและประเพณีชนเผ่า 

 ๘.โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่จา-ปิงโค้ง 

 ๙.โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล าหว้ย 

 ๑๐.โครงการก่อสร้างรางเหล็กข้างล าเหมอืง (หน้าวัดสว่างมงคล) 

 ๑๑.โครงการป้ายบอกซอย 

 ๑๒.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหนา้วัดสว่างมงคล 

๑๓.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 

 ๑๔.โครงการจัดหาเครื่องดนตรสีากล 

 ๑๕.สนับสนุนส่งเสริมจัดตัง้กลุ่มเยาวชนส่งเสริมสุขภาพจติ 

 ๑๖.โครงการจัดฝกึอบรมให้ความรูต้่อต้านการใชส้ารเสพติดในเยาวชน 

 ๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อเข้าพืน้ที่การเกษตร 

 ๑๘.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักข้างหอประชุมหย่อมบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

 ๑๙.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านของหย่อมบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

 ๒๐.โครงการติดตัง้ระบบเครื่องเสียงในหอประชุมหย่อมบ้านหว้ยป่าฮ้อม 
 



-๑๘- 

๒๑.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามหว้ยทรายขาว 

 ๒๒.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

 ๒๓.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อเข้าพืน้ที่การเกษตร 

 ๒๔.โครงการส่งเสริมอาชีพ 

 บ้านขุนคอง  หมู่ที่ ๖  

 ๑.ขยายเขตไฟฟ้า 

 ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเวชภัณฑ์ 

 ๓.โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่า 

 ๔.โครงการปรับปรุงระบบประปา (ท่อ ๓ นิว้) พร้อมถังกรอง 

 ๕.โครงการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมครูผู้สอน 

 ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 

 ๗.โครงการจัดหาเต้นท์/เก้าอี/้อุปกรณ์เครื่องครัว 

 ๘.โครงการจัดหาครูผูส้อนภาษาจนี 

 ๙.โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้านหย่อมบ้านปางกาง 

 ๑๐.โครงการก่อสร้างระบบน้ าเพื่อการเกษตรหย่อมบ้านปางกาง 

 ๑๑.การขอสัญชาติ 

 ๑๒.โครงการก่อสร้างระบบฝายกั้นน้ า 

 ๑๓.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของกลุ่มเยาวชน/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มผู้สูงอายุ 

 ๑๔.ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 

 ๑๕.โครงการจัดสวัสดิการผูสู้งอายุ 

 ๑๖.โครงการปรับปรุงถนนเข้าพืน้ที่การเกษตร 

 ๑๗.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะหย่อมบ้านปางกาง 

 ๑๘.โครงการจัดท าป้ายบอกซอยภายในหมูบ่้าน 

 ๑๙.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนส์องข้างทาง 

 ๒๐.โครงการขุดลอกรางระบายน้ าสองข้างทาง 

 ๒๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาราง 

 ๒๒.โครงการจัดหาถังขยะ 

 ๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

 ๒๔.สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มรา้นค้าสหกรณ์หมูบ่้าน 

 ๒๕.โครงการจัดท าตลาดสินค้าทางการเกษตรหย่อมบ้านปางกาง 

  

 

 

 



-๑๙- 

บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่ ๗ 

 ๑.โครงการจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค 

 ๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจ าปี  งานบวงสรวงดวงพระวิญญาณ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี 

 ๓.โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 

 ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

 ๕.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า 

 ๖.ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุ 

 ๗.ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบชะตาหลวง 

 ๘.ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 

 ๙.โครงการขุดลอกล าหว้ยตีนต่ัง 

 ๑๐.ระบบการจัดการขยะในหมูบ่้าน 

 ๑๑.โครงการอนุรักษ์ป่าและน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพืน้ที่บ้านหว้ยตีนตั่ง 

 ๑๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาราง 

 ๑๓.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่พร้อมถังกรองน้ าเพื่อรองรับน้ าประปา 

 ๑๔.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าหว้ยตีนตั่ง 

 ๑๕.โครงการท าราวกั้นถนนจุดเสี่ยง 

 ๑๖.โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ทุกกลุ่ม 

 ๑๗.โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการกลุ่มชมรมผูสู้งอายุ/อาสาสมัครสาธารณสุข 

/เยาวชน 

 ๑๘.โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องครัวหมู่บ้าน 

 ๑๙.โครงการจัดหาเต้นท์/เก้าอี/้โต๊ะของหมู่บ้าน 

 ๒๐.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๒๑.โครงการปรับปรุงภูมทิัศนภ์ายในหมูบ่้านให้สวยงามเรียบร้อย 

 ๒๒.โครงการจัดท าป้ายบอกซอย 

 ๒๓.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 

 ๒๔.โครงการขุดลอกหนองเจา้เมือง 

 ๒๕.โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดพระธาตุศรสีามรักษ์  บ้านหว้ยตีนตั่ง  ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 



-๒๐- 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕) 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ตารางเปรียบเทยีบจ านวนแผนงาน/โครงการ

และงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปีกับ

จ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน

โครงการใน

แผนพัฒนา

ประจ าป ี

จ านวน

โครงการ 

ที่ด าเนินการ

จริง 

ร้อยละ จ านวน 

งบประมาณใน 

แผนพัฒนา 

ประจ าป ี

จ านวน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 

๑.การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของเมืองและชนบท ๑๑ ๓ ๒๗.๒๗ ๖,๑๔๒,๘๐๐ ๕,๑๔๕,๐๐๐ ๘๓.๗๖ 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

๖ - - ๓๙๕,๐๐๐ - ๐ 

๓.การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

๒ - - ๘๐,๐๐๐ - ๐ 

๔.การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสบืสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๗ ๑๑ ๖๔.๗๑ ๘๙๙,๕๐๐ ๕๓๙,๕๐๐ ๕๙.๙๘ 

๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

๒๕ ๑๔ ๕๖.๐๐ ๑,๘๙๒,๕๐๐ ๘๔๗,๕๐๐ ๔๔.๗๘ 

๖.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรา้ง 
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

๑๒ ๔                                                                                                     ๓๓.๓๓ ๕๒๔,๔๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๓๕.๒๘ 

๗.การบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ีด้วยนวัตกรรม 
การบรหิารที่เหมาะสม 

๗ ๓ ๔๒.๘๖ ๖๓๖,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๑๐.๐๖ 

รวม ๘๐ ๓๕ ๔๓.๗๕ ๑๐,๕๗๐,๒๐๐ ๖,๗๘๑,๐๐๐ ๖๔.๑๕ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  แผนงาน/โครงการทีเ่ทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแลว้นั้น  
ตอบสนองตอ่ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้  ดังนี้  
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
  -เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

  -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิ่น 

  -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า   

ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  -เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นตา่งๆ 

  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  -เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถิ่นเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร  

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  -เพื่อส่งเสริมการออมในทุกระดับ 

 
 



-๒๑- 

๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  -เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่น 

  -เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมดีุลยภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้รับการดูแลควบคู่ไปกับการพัฒนา  โดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  -เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้ 

เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  สามารถใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา  เพื่อท าการขยายผล 

ได้อย่างตอ่เนื่องสูท่้องถิ่นอื่น 

  -เพื่อพัฒนาและสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนิเวศ 

ในแต่ละท้องถิ่น 
๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

 -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้มกีารด ารงรักษาและฟื้นฟู 

  -เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศลิปวัฒนธรรมกับวิถีชีวติคนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

  -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบหรอืก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ  

โดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

  -เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ชงิวัฒนธรรมและธรรมชาติ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

  -เพื่อกระตุน้และปลูกฝังจติส านกึใหชุ้มชนเกิดความตระหนักและเข้าใจพร้อมน า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

  -เพื่อส่งเสริมการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มคีุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  -เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

  -เพื่อสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสในท้องถิ่นและประชาชนชายขอบทั้งในด้านการศกึษา   

การพัฒนาอาชีพและการเข้าถึงปัจจัยการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 

๖.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 
  -เพื่อกระตุน้จติส านึกให้เกิดความตระหนักในการมสี่วนรว่ม  ร่วมกันรับผิดชอบ 

ต่อปัญหาในสังคม 

  -เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติดอย่าง 

ต่อเนื่องและจริงจัง 

  -เพื่อพัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่าง

บูรณาการ 

  -เพื่อให้ท้องถิ่นมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมชีีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

และมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

๗.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 
  -เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  องค์กร   

ด าเนนิการอย่างมีคุณธรรม  จรยิธรรม  มีความโปร่งใส  ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้   

  -เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากภาครัฐ  ลดระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ

ราชการ  ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

  -เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรูค้วามสามารถและการเรียนรูข้องบุคลากรในองค์กร  

ตลอดจนมกีารบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



-๒๓- 

ส่วนที่ ๔ 

ยุทธศาสตร์หรอืแนวทางการพัฒนา 

  “วิสัยทัศน์” อันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาล

ต าบลทุ่งขา้วพวงตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะห ์การด าเนนิงาน

ของท้องถิ่นตัง้แตอ่ดีต  ปัจจุบันและมุ่งหวังในอนาคต 

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมหมู่บ้านแตล่ะหมู่บ้าน  มผีลท าให้

สามารถทราบถึงปัญหาความตอ้งการของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความมุง่หวังให้ท้องถิ่นมคีวาม

เจริญก้าวหน้าไปอย่างมทีิศทาง  สรุปถ้อยค าวสิัยทัศน์ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงอย่างมเีป้าหมาย  

ดังนี้ 

 ๑.วิสัยทัศน์การพัฒนา  

  วิสัยทัศนข์องเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง “อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ าคุณค่า  พัฒนา

คุณภาพชวีิต” 

 ๒.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๗) 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืง 

และชนบท 

 
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

๒.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในชนบท 

๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 
๑.พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมอืในการขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

๓.ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละภูมคิุ้มกันระบบ

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 
๑.ปลูกจติส านึกใหเ้กิดการมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๒.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.พัฒนาชุมชนตัวอย่างแหง่ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

 
 



-๒๔- 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน 

ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

๑.พัฒนาองค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง 

เป็นรูปธรรม 

๒.ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศลิปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น 

๓.ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน

สังคม 

 

๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวติ 

๒.ส่งเสริมสุขภาวะ 

๓.สงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาส 

๔.ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การจดัระเบียบภายในชุมชน  และ 

การสรา้งความรว่มมอืในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

 

๑.ปลูกจติส านึกด้านความร่วมมอืในการดูแล  ป้องกันภัยใน

ชุมชน 

๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย

และการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 

การพัฒนาการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดดี้วยนวัตกรรม 

การบริหารที่เหมาะสม 

 

๑.สร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหาร

จัดการ 

๓.ส่งเสริมการมีสว่นรว่มของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ

ควบคุม 

 
 
 
 
 

 

 
   

 
 

 



-๒๕- 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๘) 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืง

และชนบท 

 
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 
๓.พัฒนาโครงสร้างในเขตเมอืง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 
๑.พัฒนาเครือข่ายความรว่มมอืในการขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
๓.ส่งเสริมการใชเ้กษตรทฤษฎีใหม ่ และสร้างภูมคิุ้มกัน

ระบบเศรษฐกิจ 
๔.เตรียมความพร้อมตอ่ผลกระทบจากการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 
๑.ปลูกจติส านึกใหเ้กิดการมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๒.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.พัฒนาชุมชนตัวอย่างแหง่ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน 

ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
๑.พัฒนาองค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
๓.ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

และกลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคม 

 
๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวติ 
๒.ส่งเสริมสุขภาวะ 
๓.สงเคราะหก์ลุ่มคนดอ้ยโอกาส 
๔.ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 

 
 
 



-๒๖- 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๘) 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การจัดระเบียบภายในชุมชนและ 
การสรา้งความรว่มมอืในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

 
๑.ปลูกจติส านึกด้านความร่วมมอืในการดูแล  ป้องกันภัย 
ในชุมชน 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทา 
สาธารณภยัและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดดี้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

 
๑.สร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ท้องถิ่น 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหาร

จัดการ 
๓.ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ

ควบคุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๗- 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืง

และชนบท 

 
๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 
๑.๓ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 
๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
๒.๓ ส่งเสริมการใชเ้กษตรทฤษฎีใหมแ่ละสร้างภูมคิุ้มกัน

ระบบเศรษฐกิจ 
๒.๔ พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการรองรับการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 
๓.๑ ปลูกจติส านึกให้เกิดการมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาชุมชนตัวอย่างแหง่ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน

ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๔.๑ พัฒนาองค์ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔.๒ ส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชวีิตชุมชนกับศลิปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
๔.๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

และกลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคม 

 
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรูต้ลอดชีวติ 
๕.๒ ส่งเสริมสุขภาวะ 
๕.๓ สงเคราะหก์ลุ่มคนด้อยโอกาส 
๕.๔ ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 

 

 

 



-๒๘- 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การจัดระเบียบภายในชุมชนและ 
การสรา้งความรว่มมอืในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

 
๖.๑ ปลูกจติส านึกด้านความรว่มมอืในการดูแลป้องกันภัย 
ในชุมชน 
๖.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทา 
สาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

๖.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและ

แรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดดี้วย

นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

 
๗.๑ สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ท้องถิ่น 
๗.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหาร

จัดการ 
๗.๓ ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนใน 
การตรวจสอบควบคุม 

 

 



-๒๙- 

ส่วนที่ ๕ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ รวม ๓ ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

 (บาท) 

๑.การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของเมืองและชนบท 

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมอืง 

 

- 

๑๔๐ 

- 

 

- 
๑๐๘,๙๕๗,๘๐๐ 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

๑๔๐ 

- 

 

- 
๑๐๘,๙๕๗,๘๐๐ 

- 

รวม ๑๔๐ ๑๐๘,๙๕๗,๘๐๐ - - - - ๑๔๐ ๑๐๘,๙๕๗,๘๐๐ 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยนื 

๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

๒.๒ สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

๒.๓ ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎใีหมแ่ละสร้างภูมิคุม้กันระบบเศรษฐกิจ  

๒.๔ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจและ 

เขตการคา้เสรี 

 

- 

- 

๗ 

- 

 

- 

- 

๔๑๕,๐๐๐ 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

๗ 

- 

 

- 

- 

๔๑๕,๐๐๐ 

- 

รวม ๗ ๔๑๕,๐๐๐ - - - - ๗ ๔๑๕,๐๐๐ 

 
 

 



-๓๐- 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์ ปี  ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓.การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

อย่างยั่งยนื 

๓.๑ ปลูกจิตส านกึให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 

๓.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๓ พัฒนาชุมชนตัวอยา่งแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

 

 

๒ 

 

- 

- 

 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

๒ 

 

- 

- 

 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

- 

- 

รวม ๒ ๘๐,๐๐๐ - - - - ๒ ๘๐,๐๐๐ 

๔.การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔.๒ ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔.๓ ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

 

 

๔ 

๑๒ 

- 

 

 

๒๓๐,๐๐๐ 

๖๖๐,๐๐๐ 

- 

 

 

๒ 

๑๑ 

- 

 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

๖๕๕,๐๐๐ 

- 

 

 

๒ 

๑๑ 

- 

 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

๖๕๕,๐๐๐ 

- 

 

 

๘ 

๓๒ 

- 

 

 

๔๕๐,๐๐๐ 

๑,๙๓๐,๐๐๐ 

- 

รวม ๑๖ ๘๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๗๖๕,๐๐๐ ๑๓ ๗๖๕,๐๐๐ ๔๐ ๒,๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

 

 
 



-๓๑- 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์ ปี  ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ รวม  ๓  ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๕.การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชวีติ 

๕.๒ ส่งเสริมสุขภาวะ 

๕.๓ สงเคราะห์กลุม่คนดอ้ยโอกาส 

๕.๔ ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

 

๒๕ 

๗ 

๒ 

๒ 

 
๖,๐๓๘,๔๔๐ 
๘๘๕,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 

๔ 

๕ 

๑ 

๑ 

 
๗๕,๐๐๐ 
๓๘๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

๔ 

๕ 

๑ 

๑ 

 
๗๕,๐๐๐ 
๓๘๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

๓๓ 

๑๗ 

๔ 

๔ 

 
๖,๑๘๘,๔๔๐ 
๑,๖๕๕,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๖ ๗,๑๙๓,๔๔๐ ๑๑ ๕๑๕,๐๐๐ ๑๑ ๕๑๕,๐๐๐ ๕๘ ๘,๒๒๓,๔๔๐ 

๖.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมอืในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

๖.๑ ปลูกจิตส านกึดา้นความร่วมมอืในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 

๖.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

๖.๓ ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและปัญหาแรงงานตา่งด้าว 

 

 

๓ 

๓ 

 

๔ 

 

 

๗๕,๐๐๐ 

๑๖๐,๐๐๐ 

 

๔๑๖,๔๐๐ 

 

 

- 

๑ 

 

๓ 

 

 

- 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๘๔,๔๐๐ 

 

 

- 

๑ 

 

๓ 

 

 

- 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๘๔,๔๐๐ 

 

 

๓ 

๕ 

 

๑๐ 

 

 

๗๕,๐๐๐ 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

๙๘๕,๒๐๐ 

รวม ๑๐ ๖๕๑,๔๐๐ ๔ ๒๙๔,๔๐๐ ๔ ๒๙๔,๔๐๐ ๑๘ ๑,๒๔๐,๒๐๐ 

 
 
 
 

 



-๓๒- 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ รวม ๓ ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๗.การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดดี้วยนวัตกรรมการบรหิาร 

ที่เหมาะสม 

๗.๑ สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

๗.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

๗.๓ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

 

 

๒ 

๓ 

๒ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕๗๗,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 

 

- 

๓ 

๒ 

 
 
- 

๕๗๗,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

- 

๓ 

๒ 

 
 
- 

๕๗๗,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๒ 

๙ 

๖ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
๑,๗๓๑,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๖๗๗,๐๐๐ ๕ ๖๑๗,๐๐๐ ๕ ๖๑๗,๐๐๐ ๑๗ ๑,๙๑๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑๘ ๑๑๘,๘๖๔,๖๔๐ ๓๓ ๒,๑๙๑,๔๐๐ ๓๓ ๒,๑๙๑,๔๐๐ ๒๘๒ ๑๒๓,๒๐๗,๔๔๐ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



-๓๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท                                                                                                                                 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - 

 
 

 
 

 
 
 



-๓๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๒ บ้านแม่ก๋อน (ทางเขา้

หยอ่มบ้านปะอู) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๕๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมพีื้นท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่า 

๒๑๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินลูกรังบดอัด

แนน่ ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑๓๖,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 

สาธารณูปโภคเพยีงพอ

แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒ 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูท่ี่ ๓ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๓ บ้านทุ่งขา้วพวง  

(ซอยทางเขา้ศูนย์การเรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน) 

กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมพีื้นท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตร.ม. 

พร้อมไหล่ทางดินลูกรังบดอัดแนน่ ข้างละ๐.๕๐ม. 

๑๓๖,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 

สาธารณูปโภคเพยีงพอ

แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓ 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๔ บ้านแม่จา (ถนน

ทางเขา้หยอ่มบ้านปางเบาะ) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 

๓๕.๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือมพีื้นท่ี คสล.ไม่

นอ้ยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง

บดอัดแนน่ ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๙๑,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 

สาธารณูปโภคเพยีงพอ

แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 



-๓๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๔ 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๔ บ้านแม่จา (ถนน

ทางเขา้หยอ่มบ้านแม่จาเหนอื) กว้าง ๓.๐๐ ม. 

ยาว ๔๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมพีื้นท่ี คสล.

ไมน่อ้ยกว่า ๑๓๙.๕๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง 

ดินลูกรังบดอัดแนน่ ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๙๐,๘๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก่ 

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕ 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๔ บ้านแม่จา (ซอยบ้าน

นางดาวัน  มาแดง-อา่งเก็บน้ า) กว้าง ๔.๐๐ ม. 

ยาว ๕๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมพีื้นท่ี 

คสล.ไมน่อ้ยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตร.ม. พร้อม 

ไหล่ทางดินลูกรังบดอัดแนน่ ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑๓๖,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก่ 

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖ 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๕ บ้านหว้ยทรายขาว 

(ถนนทางเขา้หยอ่มบ้านหว้ยป่าฮ้อม) กว้าง  

๔.๐๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือ 

มพีื้นท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตร.ม. พร้อม

ไหลท่างดินลูกรังบดอัดแนน่ ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑๓๖,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก่ 

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 



-๓๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๗ 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๖ บ้านขุนคอง   
กว้าง ๓.๐๐ ม.  ยาว ๖๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  

หรือมพีื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกวา่ ๒๐๕.๕๐ ตร.ม.  

พร้อมไหล่ทางดินลูกรังบดอัดแนน่  ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑๓๖,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณปูโภค 

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘ 

 

โครงการก่อสร้างลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างลาน คสล.  บริเวณหน้าอาคาร  ชมรม

ผู้สูงอายุ  หมูท่ี่ ๑  บ้านหว้ยเป้า  กว้าง ๑๓.๘๐ ม.  

ยาว ๓๕.๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  หรือมพีื้นท่ี คสล.

ไมน่อ้ยกว่า ๓๒๕.๗๑ ตร.ม. 

๑๓๖,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค 

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  

บ้านแม่จา  หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านแม่จา 
หมูท่ี่ ๔ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กอง

การศึกษา 

๑๐ 

 

โครงการก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาลพัฒนา

ตน้น้ าขุนคอง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
หมูท่ี่ ๖  บ้านขุนคอง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กอง

การศึกษา 



-๓๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๑ 

 

โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาภูเขา  บา้นห้วยตีนตั่ง   
หมูท่ี่ ๗  ต าบลทุ่งขา้วพวง  

เชื่อมบ้านนาหวาย  หมูท่ี่ ๓ 
ต าบลเมอืงนะ  อ าเภอ 
เชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา  บา้นห้วยตีนตั่ง   
หมูท่ี่ ๗  ต าบลทุ่งขา้วพวง  ใชแ้หลง่น้ า 
บ้านนาหวาย  เชื่อมบ้านนาหวาย  หมู่ท่ี ๓   
ต าบลเมอืงนะ  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

๔,๒๕๐,๐๐๐ 

(งบหนว่ยงาน 

อื่น) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านสบงาย (ไปพระธาต ุ
ปู่ก่ า) เชื่อม ทต.พระธาตุ 
ปู่ก่ าและทต.ทุ่งขา้วพวง 
หมูท่ี่ ๕  ต าบลเมอืงงาย 
เชื่อมหมูท่ี่ ๕  ต าบล 
ทุ่งขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว 
จังหวัดเชยีงใหม่ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบงาย  
(ไปพระธาตุปู่ก่ า) เชื่อม ทต.พระธาตุปู่ก่ าและ 
ทต.ทุ่งขา้วพวง  หมู่ท่ี ๕  ต าบลเมอืงงาย 
เชื่อมหมูท่ี่ ๕  ต าบลทุ่งขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว 
จังหวัดเชยีงใหม่  ขนาดกว้าง ๕ ม.  ยาว ๘๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  หรอืมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ 
ตร.ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.  จ านวน ๑๒ ท่อน 

๒,๓๓๐,๐๐๐ 

(งบหนว่ยงาน

อื่น) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 



-๓๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๓ 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. เชื่อมทางหลวง 
กับปากซอยภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางหลวงกับปากซอย

ภายในหมูบ้่าน  หมูท่ี่ ๑ 

๒๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแกก่าร

ด ารงชวีติ 

กองช่าง 

๑๔ 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.เลียบล าเหมอืง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. เลียบล าเหมอืง  หมูท่ี่ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแกก่าร

ด ารงชวีติ 

กองช่าง 

๑๕ 

 

 

โครงการยา้ยเสาไฟฟา้ 
และขยายเขตบริการ 
ไฟฟา้สาธารณะ  

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ยา้ยเสาไฟฟา้และขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะ 
(ไฟกิ่ง)  หมูท่ี่ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแกก่าร

ด ารงชวีติ 

กองช่าง 

๑๖ 

 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนลูกรังเข้าพื้นท่ี

การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นท่ีการเกษตร  หมูท่ี่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแกก่าร

ด ารงชวีติ 

กองช่าง 



-๓๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๗ 

 

 

โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิดขา้ง 
ถนนภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดขา้งถนนภายใน

หมูบ้่าน  หมู่ท่ี ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๘ 

 

โครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรังเลียบ 
ล าน้ าปิง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าปิง  หมูท่ี่ ๑  ๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๙ 

 

 

โครงการขุดลอก 
ล าน้ าปิง/น้ าซุ้ม/ 
น้ าก๋อน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขุดลอกล าน้ าปิง/น้ าซุ้ม/น้ าก๋อน  หมูท่ี่ ๑  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒๐ 

 

โครงการขยายไฟฟา้

เพื่อการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายไฟฟา้เพ่ือการเกษตร  หมูท่ี่ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๒๑ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
พนังเรียงหินบน 
สันฝายน้ าซุ้ม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างพนังเรียงหินบนสันฝายน้ าซุ้ม  หมูท่ี่ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒๒ 

 

โครงการจัดท า 
ป้ายบอกซอย 
ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒๓ 

 

 

โครงการก่อสร้าง

พนังเรียงหิน 

(Gabion) 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างพนังเรียงหิน  หมูท่ี่ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒๔ 

 

โครงการปรับปรุง 
บ่อขยะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงบ่อขยะ  หมู่ท่ี ๑ ๘๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๒๕ 

 

 

โครงการก่อสร้าง

ระบบประปาภูเขา

พร้อมถังเก็บน้ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อมถังเก็บน้ า  หมูท่ี่ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒๖ 

 

โครงการขุดลอก 
รางระบายน้ าข้าง 
ทางภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขุดลอกรางระบายน้ าข้างทางภายในหมูบ้่าน   
หมูท่ี่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒๗ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายชะลอน้ าเพื่อ 
ใชใ้นการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อใชใ้นการเกษตร 
ในช่วงฤดูแล้ง  หมู่ท่ี ๑ 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒๘ 

 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าพร้อม 
ฝารางภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝารางภายในหมูบ้่าน 
และหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๒ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๒๙ 

 

 

โครงการขุดลอก 
น้ าก๋อนพร้อมพนัง 
กันดิน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขุดลอกน้ าก๋อนพร้อมพนังกันดนิ  หมูท่ี่ ๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๐ 

 

โครงการก่อสร้าง 
วางท่อล าเหมอืงใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างวางท่อล าเหมอืงในหมูบ้่าน  หมู่ท่ี ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๑ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
รางส่งน้ า คสล.  
เพือ่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. เพื่อส่งน้ าเข้าพื้นท่ี

การเกษตร  หมูท่ี่ ๒ 

๘๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๒ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมไหลท่าง

ถนนสายหลักภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมไหลท่างถนนสายหลักภายใน

หมูบ้่าน  หมู่ท่ี ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๓๓ 

 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมฝายตน้ตุ้ม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายตน้ตุ้ม  หมูท่ี่ ๒ ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๔ 

 

โครงการก่อสร้าง 
วางท่อระบายน้ า คสล. 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  หมูท่ี่ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๕ 

 

 

โครงการปรับปรุง 
ลานกีฬาภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงลานกีฬาภายในหมูบ้่าน/หยอ่มบ้าน   
หมูท่ี่ ๒ 

 ๑๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๖ 

 

โครงการก่อสร้าง 
หอประชุมประจ า

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๒ ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๓๗ 

 

 

โครงการจัดท า 
ป้ายบอกซอยภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่ ๒ ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๘ 

 

โครงการตดิตัง้ระบบ

เสียงตามสายภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ตดิตัง้ระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้่าน 
และหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓๙ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน Over-ray  

ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน  Over-ray ภายในหมูบ้่าน  หมูท่ี่ ๒  ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๐ 

 

โครงการขยายเขต

บริการไฟฟา้

สาธารณะ (ไฟกิ่ง)  
ในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้าน 
และหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๔๑ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
ลานอเนกประสงค์ 

คสล. 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ทุกหยอ่มบ้าน 
หมูท่ี่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๒ 

 

โครงการขยายเขต

บริการไฟฟา้เพ่ือ

การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟา้เพ่ือการเกษตร  หมูท่ี่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๓ 

 

 

โครงการซ่อมแซม 

ปรับปรุงระบบประปา

ภูเขาพร้อมตดิตัง้ 

ถังกรอง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาภูเขาพร้อมตดิตัง้ 
ถังกรอง  หมูท่ี่ ๒ 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๔ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนเข้าสู ่
พื้นท่ีเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสูพ่ื้นท่ีเกษตร  หมูท่ี่ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๔๕ 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านและหยอ่มบ้าน 
หมูท่ี่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๖ 

 

โครงการขยายเขต

ไฟฟา้แรงต่ า 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมูท่ี่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๗ 

 

 

โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตร 

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตร  หมูท่ี่ ๒ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๘ 

 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน Over ray ภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน  Over ray ภายในหมูบ้่าน  หมูท่ี่ ๓ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๔๙ 

 

 

โครงการก่อสร้าง

ระบบประปาจาก 
บ่อบาดาลพร้อม 
ถังกรอง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างระบบประปาจากบ่อบาดาลพร้อมถังกรอง 
และเก็บกักน้ าเพ่ืออปุโภคบริโภค  หมูท่ี่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๐ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนทางขึ้น 
บ่อขยะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้นบ่อขยะ  หมูท่ี่ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๑ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 

คลองสง่น้ า/ล าเหมอืง 

คสล.พร้อมถนนเลียบ 

คันล าเหมอืง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมอืง คสล.พร้อมถนน 
เลียบคันล าเหมอืง  หมู่ท่ี ๓ 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๒ 

 

โครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝารางสองขา้ง

ถนนภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝารางสองข้าง

ถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๓ 

๘๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๕๓ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนเชื่อมตอ่ถนนจาก 
ปากซอยกับทางหลวง

หมายเลข ๑๑๗๘ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนนเชื่อมตอ่ถนนจากปากซอยกับทางหลวง 
หมายเลข ๑๑๗๘  หมูท่ี่ ๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๔ 

 

โครงการก่อสร้าง

หอประชุมประจ า

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้าน (รพ.สต.)  หมูท่ี่ ๓ ๘๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๕ 

 

 

โครงการปรับปรุง

ระบบเสียงตามสาย

ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้่าน  หมู่ท่ี ๓  ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๖ 

 

โครงการขุดบ่อ 

เก็บกักน้ าในพืน้ท่ี

เกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขุดบ่อเก็บกักน้ าในพืน้ท่ีเกษตร  หมูท่ี่ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๔๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๕๗ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
อาคารอเนกประสงค์

ของหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๓ ๘๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๘ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตร  หมูท่ี่ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๙ 

 

 

โครงการขยายเขต

บริการไฟฟา้

สาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง)  หมูท่ี่ ๓ ๑๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๐ 

 

โครงการจัดท าระบบ

ประปาเพื่อการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดท าระบบประปาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี่ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๖๑ 

 

 

โครงการขยายเขต

ไฟฟา้แรงต่ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมูท่ี่ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๒ 

 

โครงการก่อสร้าง 
ลานกีฬาอเนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บ้าน 
หมูท่ี่ ๓ 

๑๒๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๓ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล.เข้าหย่อม 

บ้านแม่จาน้อยและ 

หยอ่มบ้านปางเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล.เข้าหย่อมบ้านแม่จาน้อยและ

หยอ่มบ้านปางเบาะ  หมู่ท่ี ๔ 

๗๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๔ 

 

โครงการขยายเขต

ไฟฟา้แรงต่ า  หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าทุกหย่อมบ้าน  หมู่ท่ี ๔ ๕๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๖๕ 

 

 

โครงการตดิตัง้ 
แท้งคน์้ าหยอ่มบ้าน 
แมจ่าเหนอื 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ตดิตัง้แท้งคน์้ าขนาดใหญ่หย่อมบ้านแม่จาเหนอื   
หมูท่ี่ ๔ 

๑๕๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๖ 

 

โครงการก่อสร้างเมรุ

และตดิตัง้ระบบไฟฟา้ 
ป่าช้าบ้านแม่จา 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างเมรุและตดิตัง้ระบบไฟฟา้ปา่ชา้บา้นแมจ่า 
หมูท่ี่ ๔ 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๗ 

 

 

โครงการก าจัดขยะ

หมูบ้่านและทุก 

หยอ่มบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก าจัดขยะหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน  หมู่ท่ี ๔ ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๘ 

 

โครงการขยายเขต

บริการไฟฟา้

สาธารณะ (ไฟกิง่)  

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้าน

และทุกหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๖๙ 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านและ 
ทุกหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๐ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตร 
หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตรภายในหมูบ้่าน

และทุกหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

๑๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๑ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 

อาคารหอประชุม 

ประจ าหมู่บ้าน   

หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างอาคารหอประชุมประจ าหมู่บ้านและ 
ทุกหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

๖๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๒ 

 

โครงการก่อสร้าง

ระบบประปาหมูบ้่าน  

หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่านภายในหมู่บ้าน 
และทุกหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๗๓ 

 

 

โครงการขุดลอก 
ล าน้ าจา  หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

ขุดลอกล าน้ าจา  หมู่ท่ี ๔ ๕๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๔ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เข้าพื้นท่ีเกษตรภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพืน้ท่ีเกษตรภายใน

หมูบ้่านและทุกหย่อมบ้าน  หมูท่ี่ ๔ 

๑๕๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๕ 

 

 

โครงการซ่อมแซม

ไฟฟา้สาธารณะ  

(ไฟกิ่ง) 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิง่)  หมูท่ี่ ๔ ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๖ 

 

โครงการก่อสร้าง 

รางส่งน้ าล าเหมอืง/

คลองสง่น้ าเขา้พืน้ท่ี

เกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางส่งน้ าล าเหมอืง/คลองส่งน้ าเข้าพื้นท่ี

เกษตรในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๗๗ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้นแมจ่า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างฝายน้ าลน้แม่จา  หมู่ท่ี ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๘ 

 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าพร้อม 
ฝารางสองข้างทาง

ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝารางสองขา้งทาง

ภายในหมูบ้่านและทุกหย่อมบ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๗๙ 

 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบเสียง

ตามสายหอกระจาย

ข่าวภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหอกระจาย

ข่าวภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๔ 

 ๘๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘๐ 

 

โครงการตดิตัง้ป้าย

สัญญาณจราจร

ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ตดิตัง้ป้ายสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๔ ๖๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๘๑ 

 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมวางทอ่ระบบ

ประปาภูเขาหยอ่ม 
บ้านปางเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมวางทอ่ระบบประปาภูเขาหยอ่ม

บ้านปางเบาะ  หมู่ท่ี ๔ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘๒ 

 

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ป่าช้าหย่อม

บ้านปางเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าหย่อมบ้านปางเบาะ  หมู่ท่ี ๔  ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘๓ 

 

 

โครงการก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน   
หมูท่ี่ ๔ 

 ๖๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘๔ 

 

โครงการก่อสร้าง

สถานพยาบาล

เบือ้งต้นพร้อมอุปกรณ์

เวชภัณฑใ์ห้หยอ่มบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างสถานพยาบาลเบือ้งต้นพร้อมอุปกรณ์

เวชภัณฑใ์ห้กับทุกหยอ่มบ้าน 

๖๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๘๕ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
อา่งเก็บน้ าและเขื่อน 
เก็บกักน้ าขนาดกลาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างอา่งเก็บน้ าและเขื่อนเก็บกักน้ าขนาดกลาง 
หมูท่ี่ ๔ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘๖ 

 

โครงการก่อสร้างฝาย 
หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างฝาย  หมู่ท่ี ๔   ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘๗ 

 

 

โครงการจัดหา 

เครื่องตะบันน้ าเพ่ือ 

ใชใ้นการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดหาเคร่ืองตะบันน้ าเพื่อใชใ้นการเกษตร  หมูท่ี่ ๕  ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๘๘ 

 

โครงการปรับปรุง

ระบบประปาพร้อม

ตดิตัง้แท้งคเ์ก็บน้ า

ขนาดใหญ ่

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงระบบประปาพร้อมตดิตัง้แท้งคเ์ก็บน้ า 
ขนาดใหญ ่ หมูท่ี่ ๕ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๘๙ 

 

 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมฝาราง

ภายในหมูบ้่านและ

หยอ่มบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝารางภายในหมูบ้่าน

และหยอ่มบ้านหว้ยป่าฮ้อม  หมูท่ี่ ๕ 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๐ 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.และเข้าหย่อม

บ้านหว้ยป่าฮ้อม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล.และเขา้หยอ่มบ้านหว้ยป่าฮ้อม 
หมูท่ี่ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๑ 

 

 

โครงการก่อสร้าง

คลองสง่น้ า คสล.  

ฝายทุ่งยาว/ 

ทุ่งขา้วหลวง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. ฝายทุ่งยาว/ทุ่งขา้วหลวง 

หมูท่ี่ ๕ 

๑,๕๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๒ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน 

สายแมจ่า-ปิงโค้ง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแม่จา-ปิงโค้ง  หมู่ท่ี ๕  ๘๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๙๓ 

 

 

โครงการก่อสร้างพนัง 
คอนกรีตข้างล าห้วย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างพนังคอนกรตีขา้งล าห้วย  หมู่ท่ี ๕ ๘๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก่ 

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๔ 

 

โครงการก่อสร้าง 
รางเหล็กข้างล าเหมอืง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางเหล็กข้างล าเหมอืง (หนา้วัดสวา่งมงคล) 
หมูท่ี่ ๕ 

 ๖๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๕ 

 

 

โครงการจัดท า 

ป้ายบอกซอย 

ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่ ๕ ๕๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๖ 

 

โครงการก่อสร้าง 

ท่อเหลี่ยมหนา้ 

วัดสว่างมงคล 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมหนา้วัดสวา่งมงคล  หมูท่ี่ ๕  ๓๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๕๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๙๗ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
สนามฟุตซอล 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล  หมู่ท่ี ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๘ 

 

โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นท่ีเกษตร  หมูท่ี่ ๕ ๑๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙๙ 

 

 

โครงการก่อสร้าง

ศาลาท่ีพักข้าง

หอประชุมหยอ่มบ้าน

ห้วยป่าฮ้อม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างศาลาที่พักข้างหอประชมุหย่อมบ้าน 

ห้วยป่าฮ้อม  หมูท่ี่ ๕ 

๑๕๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๐๐ 

 

โครงการปรับปรุง 

สนามกีฬาหมู่บ้าน 

หยอ่มบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านหย่อมบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

หมูท่ี่ ๕ 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๐๑ 

 

 

โครงการสนับสนุน 
การตดิตัง้ระบบเครื่อง

เสียงในหอประชุมหมูบ้่าน 
หยอ่มบ้านหว้ยป่าฮ้อม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

สนับสนุนการตดิตัง้ระบบเครื่องเสียงใน

หอประชุมหมูบ้่านหย่อมบ้านหว้ยป่าฮ้อม   
หมูท่ี่ ๕ 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๐๒ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมสะพานข้าม 
ห้วยทรายขาว 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามหว้ยทรายขาว   
หมูท่ี่ ๕ 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๐๓ 

 

 

โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) 

หมูท่ี่ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๐๔ 

 

โครงการก่อสร้าง 

รางส่งน้ าเพื่อเข้าพื้นท่ี

เกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อเข้าพื้นท่ีเกษตร  หมูท่ี่ ๕  ๖๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๐๕ 

 

 

โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟา้แรงต่ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟา้แรงต่ า  หมูท่ี่ ๖ ๓๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๐๖ 

 

โครงการปรับปรุง 
ท่อระบบประปา  
(ท่อ ๓ นิ้ว) พรอ้มถังกรอง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงท่อระบบประปา (ท่อ ๓ นิ้ว) พรอ้ม 
ถังกรอง  หมูท่ี่ ๖ 

๒๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๐๗ 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๖ ๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๐๘ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารหอประชุม

หยอ่มบ้านปางกาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 

หยอ่มบ้านปางกาง  หมูท่ี่ ๖ 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๐๙ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
ระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
หยอ่มบ้านปางกาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตรหยอ่ม 
บ้านปางกาง  หมูท่ี่ ๖ 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๐ 

 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายกั้นน้ า  หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า  หมูท่ี่ ๖ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๑ 

 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ี

เกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ีเกษตร  หมูท่ี่ ๖ ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๒ 

 

โครงการก่อสร้าง 

ห้องน้ าสาธารณะ 

หยอ่มบ้านปางกาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะหย่อมบ้านปางกาง 

หมูท่ี่ ๖ 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๑๓ 

 

 

โครงการจัดท า 
ป้ายบอกซอยภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่ ๖  ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๔ 

 

โครงการขุดลอก 
รางระบายน้ าสองขา้งทาง  

หมูท่ี่ ๖ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขุดลอกรางระบายน้ าสองข้างทาง  หมู่ท่ี ๖  ๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๕ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ า คสล.  

พร้อมฝาราง  หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พรอ้มฝาราง   

หมูท่ี่ ๖ 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๖ 

 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๖ ๑๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๑๗ 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคาร 
หอประชุมอเนกประสงค์

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์หมูบ้่าน 
หมูท่ี่ ๗ 

 ๖๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๘ 

 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.ภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๗  ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๑๙ 

 

 

โครงการขยายเขต

บริการไฟฟา้แรงต่ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ า  หมูท่ี่ ๗ ๑๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒๐ 

 

โครงการขุดลอก 

ล าห้วยตนีต่ัง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขุดลอกล าห้วยตนีต่ัง  หมูท่ี่ ๗  ๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๒๑ 

 

 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.  
พร้อมฝาราง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาราง 
หมูท่ี่ ๗ 

๖๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒๒ 

 

โครงการก่อสร้าง 
อา่งเก็บน้ าขนานใหญ่

พร้อมตดิตัง้ถังกรอง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

กอ่สร้างอา่งเก็บน้ าขนานใหญ่พร้อมตดิตัง้ 
ถังกรอง  หมูท่ี่ ๗ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒๓ 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ขา้มล าห้วยตนีต่ัง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างสะพาน คสล.ขา้มล าหว้ยตนีต่ัง 

หมูท่ี่ ๗ 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒๔ 

 

โครงการจัดท าป้าย 

บอกซอยภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่ ๗  ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๒๕ 

 

โครงการซ่อมแซมระบบ 
ประปาหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ้่าน  หมูท่ี่ ๗ ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการขุดลอก 
หนองเจ้าเมือง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ขุดลอกหนองเจ้าเมือง  หมูท่ี่ ๗ ๕๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒๗ 

 

 

โครงการตดิตัง้กล้อง 

CCTV จุดเส่ียงภายใน

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ตดิตัง้กล้อง CCTV จุดเส่ียงภายในหมู่บ้าน   

หมูท่ี่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๒๘ 

 

โครงการก่อสร้างเมรุ 

ถนนรอบดอยปานตา่ง 

หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างเมรุ  ถนนรอบดอยปานตา่ง  หมู่ท่ี ๑ ๓๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณปูโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๒๙ 

 

โครงการก่อสร้าง 
ป้อมยามหมูบ้่านและ

หยอ่มบ้านพร้อมหอ้งน้ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างป้อมยามหมูบ้่านและหยอ่มบ้าน 
พร้อมหอ้งน้ า  หมูท่ี่ ๒ 

๓๕๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๐ 

 

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า

หมูบ้่านและหยอ่มบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้าหมูบ้่าน 
และหยอ่มบ้าน  หมู่ท่ี ๒ 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๑ 

 

 

โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

สาธารณะของหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะของหมูบ้่าน  หมู่ท่ี ๓ ๓๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๒ 

 

โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ริมฝั่งแมน่้ าปงิ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแมน่้ าปิง  หมูท่ี่ ๓  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๓๓ 

 

โครงการก่อสร้าง 
ศาลาท่ีพักและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า

หมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างศาลาที่พักและปรับปรุงภูมิทัศน์   
บริเวณป่าช้าหมูบ้่าน  หมู่ท่ี ๓ 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๔ 

 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมูบ้่าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมูบ้่าน  
หมูท่ี่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๕ 

 

 

โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณ 

หอเจ้าเมือง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอเจ้าเมอืง  หมู่ท่ี ๓ ๕๐๐,๐๐๐ 

 (งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๖ 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. รอบดอยปานตา่ง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนรอบดอยปานตา่ง 

หมูท่ี่ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐  

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๖๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๓๗ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายหลักเข้า

หมูบ้่าน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ซ่อมแซมถนน คสล.สายหลักเขา้หมู่บ้าน   
หมูท่ี่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๘ โครงการก่อสร้าง 
ฝายล าน้ าก๋อนนอ้ย 
และฝายตน้สา้น  

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างฝายล าน้ าก๋อนนอ้ยและฝายตน้สา้น 
(น้ าก๋อนหลวง)  หมูท่ี่ ๒ 

 ๒๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๓๙ 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ภายในหมู่บ้าน 

หมูท่ี่ ๓ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๓  ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๔๐ โครงการจัดซื้อ 

เครื่องพ่นละอองฝอย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

จัดซื่อเครื่องพ่นละอองฝอย  จ านวน ๑ เครื่อง ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล)  

  โครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค

เพยีงพอแก ่

การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



-๗๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

 แนวทางการพัฒนา  ๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - - 

 
 
 

 

 
 
 



-๗๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - 

  

 
 
 

 

 
 



-๗๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๒.๒ สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- - - 
 
 
 
 
 
 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 

  

 

 
 

 

 



-๗๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๒.๓ ส่งเสรมิการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

สถาบันครอบครัวตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จัดกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา

สถาบันครอบครัว 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน 

เพื่อการบริหารพัฒนาทอ้งถิ่น 

เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน 

ผู้น าชุมชนท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

๓ 

 

 

โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร

พัฒนาทอ้งถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ

ต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน 

กลุ่มผู้สูงอาย ุ

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

๔ 

 

โครงการด าเนนิกิจกรรมของ 

กลุ่มแมบ้่านต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จัดกิจกรรมของกลุ่มแมบ้่าน ๓๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

 
 
 



-๗๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๒.๓ ส่งเสรมิการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๕ 

 

โครงการด าเนนิกิจกรรมของ 

กลุ่มเยาวชนต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๖ โครงการด าเนนิกิจกรรมของชมรม 

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๗ 

 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสง่เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน 
ในต าบลทุ่งขา้วพวง 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



-๗๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๒.๔  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - 

 
 
 
 
 
 



-๗๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๓.๑ ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

โครงการค่ายเยาวชนเครอืขา่ย 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อปลูกจิตส านกึในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 

จัดกิจกรรมสร้างเครอืขา่ยอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมคีวามรู้ความ

เข้าใจและตระหนกัใน

คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านกั

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการส ารวจปา่ต้นน้ าเพ่ือ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ี

ต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อปลูกจิตส านกึในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 

จัดกิจกรรมเดินส ารวจปา่ต้นน้ าใน

กลุ่มผู้น าชุมชน  จ านวน ๗ หมูบ้่าน 

๔๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมคีวามรู้ความ

เข้าใจและตระหนกัใน

คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

 

 

 

 
 



-๗๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๓.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 

 
 

 
 
 
 



-๗๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  ๓.๓ พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 

 
 
 
 

 

 
 



-๗๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา  ๔.๑  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

โครงการสร้างแหลง่เรียนรู้ 

เพื่อการสืบค้นภูมปัิญญา/

เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

เพือ่จัดการองค์ความรู้ 

ทางศลิปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณีและภูมปัิญญา 

ท้องถิ่น 

สร้างแหลง่เรียนรู้เพื่อการสืบค้น

ภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น  

หมูท่ี่ ๑ บ้านหว้ยเป้า 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ภูมิปัญญา/เอกลักษณ์

ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์

และสบืทอด 

กองการศึกษา 

๒ 

 

 

โครงการสนบัสนุนการอนุรักษ์

ศลิปะดนตรีพืน้บ้าน 

เพื่ออนุรักษศ์ลิปะดนตรี 

พื้นบ้านให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมอนุรักษศ์ลิปะดนตรี

พื้นบ้าน  หมู่ท่ี ๑  บ้านหว้ยเป้า 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  เยาวชนในท้องถิ่นได้รับ

การศึกษาในศิลปะดนตรี

พื้นบ้าน 

กองการศึกษา 

๓ 

 

 

โครงการศกึษาธรรมศึกษาและ

ภาษาบาลี  ต าบลทุ่งขา้วพวง 

ประจ าป ี๒๕๕๗ 

เพื่อสง่เสริมการเรียนการ

สอนภาษาบาลแีละภาษา 

พื้นเมอืง 

จัดการเรียนการสอนภาษาบาลี

และภาษาพืน้เมอืงแกเ่ด็กและ

ประชาชนท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

วัดเป็นศูนย์กลางในการ

เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

ในท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๔ 

 

 

โครงการอนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีชนเผ่า 

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีของชนเผ่าตา่งๆ 

จัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่า 

ตา่งๆ ในต าบลทุ่งขา้วพวง 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประเพณีและเอกลักษณ์

ของชนเผ่าตา่งๆ ได้รับ 

การอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

 
 

 



-๘๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา  ๔.๒ ส่งเสรมิและเชื่อมโยงวถิชีีวติชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีสงกรานตต์ าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีสงกรานตแ์ละให้

ความส าคัญกับผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ ๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง 

ความส าคัญของผู้สูงอายุ

และร่วมอนุรักษป์ระเพณี 

อันดีงาม 

กองการศกึษา 

๒ โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต ์ อ าเภอเชยีงดาว 

ประจ าป ี๒๕๕๗ 

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีสงกรานตแ์ละให้

ความส าคัญกับผู้สูงอาย ุ

จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอพรจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่และ

นายอ าเภอเชยีงดาว 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง 

ความส าคัญของผู้สูงอายุ

และร่วมอนุรักษป์ระเพณี 

อันดีงาม 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสรงน้ าพระธาต ุ

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง  ต าบล 

ทุ่งขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีสรงน้ า 

องคพ์ระธาต ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า 

พระธาตุวัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง 
๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง

คุณค่าของประเพณ ี

อันดีงาม 

กองการศึกษา 

๔ โครงการงานสรงน้ าพระธาตุ  

ประจ าป ี๒๕๕๗  วัดสว่างมงคล 

ต าบลทุ่งขา้วพวง  อ าเภอ 

เชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน 

ประเพณีสรงน้ า 

องคพ์ระธาต ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า 

พระธาตุวัดสวา่งมงคล 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง

คุณค่าของประเพณ ี

อันดีงาม 

กองการศึกษา 



-๘๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา  ๔.๒ ส่งเสรมิและเชื่อมโยงวถิชีีวติชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๕ 

 

 

โครงการอนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีลอยกระทงต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน 

ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

ของต าบลทุ่งขา้วพวง 

๒๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง

คุณค่าของประเพณีอัน 

ดีงาม 

กองการศึกษา 

๖ 

 

โครงการจัดกจิกรรมถวาย

เทียนพรรษา 

เพื่อสง่เสริม

พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

แก่วัดต่างๆ  

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

พระพุทธศาสนาได้รับ 

การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

๗ 

 

 

โครงการจัดงานมหกรรม 

ไมด้อกไม้ประดับ  ครั้งท่ี ๓๘ 

ประจ าป ี๒๕๕๗ 

เพื่อเชดิชูไวซ้ึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมของจังหวัด

เชยีงใหม ่

จัดงานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบั 

ออกรา้นแสดงและจ าหนา่ยสินค้า 

OTOP 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนตระหนักและ 

หวงแหนในแบบแผนและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

กองการศึกษา 

๘ โครงการจัดกจิกรรมประเพณี

ลอยกระทงของหมูบ้่าน 

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน 

ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

ของหมู่บ้าน 

๑๐๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง

คุณค่าของประเพณีอัน 

ดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 
 

 



-๘๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา  ๔.๒ ส่งเสรมิและเชื่อมโยงวถิชีีวติชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๙ 

 

 

โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อ

ถวายความจงรักภักดีตอ่ชาติ 

ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี

ตอ่ชาติ  ศาสนา   

พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเฉลิม 

พระเกยีรตเินื่องในวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนได้ร่วมแสดงออก

ในการถวายความ

จงรักภักด ี

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๑๐ 

 

โครงการศูนยศ์กึษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทติย์ 

วัดอรัญญิกาวาส  ประจ าป ี

๒๕๕๗ 

เพื่อสง่เสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา

พระพุทธศาสนาแก่ประชาชน 

และเยาวชน 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

พระพุทธศาสนาได้รับ 

การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

๑๑ 

 

 

โครงการศูนยศ์กึษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทติย์ 

วัดสว่างมงคล  ประจ าป ี

๒๕๕๗ 

เพื่อสง่เสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา

พระพุทธศาสนาแก่ประชาชน 

และเยาวชน 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

พระพุทธศาสนาได้รับ 

การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

๑๒ โครงการสรงน้ าพระธาต ุ

วัดพระธาตุศรีสามรักษ ์ 

บ้านหว้ยตนีต่ัง ประจ าป ี

๒๕๕๗ 

เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสาน

ประเพณีสรงน้ า 

องคพ์ระธาต ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า 

พระธาตุวัดพระธาตศุรีสามรักษ ์

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง

คุณค่าของประเพณ ี

อันดีงาม 

กองการศึกษา 



-๘๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา  ๔.๓  ส่งเสรมิและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - 

  
 
 

 

 
 



-๘๔- 

  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ 
การเรียนรู้ท้องถิ่น  อ าเภอ

เชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นอ าเภอ 
เชยีงดาว 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

อ าเภอเชยีงดาวมี

ศูนยก์ลางส าหรับ 
การเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

๒ 

 

 

โครงการจัดสร้างหอ้งสมุด

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเสริมสร้าง

สภาพแวดลอ้มแห่ง 
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
กับประชาชน 

จัดสร้างหอ้งสมุดประจ าหมู่บ้าน  
หมูท่ี่ ๑  บ้านหว้ยเป้า 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งขา้วพวงมี 

แหลง่การศึกษาและ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ

เพยีงพอ 

กองการศึกษา 

๓ 

 

 

โครงการจัดหาทุนการศึกษา

แก่เด็กด้อยโอกาสในระดับ

มัธยมศกึษา 

เพื่อสนับสนุนนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนและความ

ประพฤติดแีตข่าดแคลน 

ทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาส

ทางการศกึษา 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

ผู้ดอ้ยโอกาสในระดับมัธยมศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน

และความประพฤติดแีต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้

ได้รับโอกาสทาง

การศึกษา 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



-๘๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๔ 

 

 

โครงการจัดซื้อหนังสือ

ประจ าห้องสมุดโรงเรียน 

เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม

แห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

ให้กับนักเรียน 

จัดหาหนังสอืประจ าห้องสมุด

โรงเรียนทุกโรงเรียนในต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ต าบลทุ่งขา้วพวงมีแหล่ง

การศึกษาและเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมและเพยีงพอ 

กองการ 

ศกึษา 

๕ 

 

 

โครงการจัดหายาสามัญ

ประจ าบา้นให้กับโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 

จัดการศกึษาของโรงเรียน 

จัดหายาสามญัประจ าบา้นใหก้บั

โรงเรียนในต าบลทุ่งขา้วพวง 

๑๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

การจัดการศกึษาของ

โรงเรียนมคีุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

๖ 

 

โครงการแข่งขันทักษะ 

ทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 

จัดการศกึษาของโรงเรียน 

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 
  การจัดการศกึษาของ

โรงเรียนมคีุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

๗ 

 
โครงการแข่งขันกีฬา/กรฑีา

นักเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 

จัดการศกึษาของโรงเรียน 
จัดการแข่งขันกีฬา/กรฑีานักเรียน ๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษาของ

โรงเรียนมคีุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

๘ 

 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ/
เนตรนาร ี ประถม/มัธยม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 

จัดการศกึษาของโรงเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/ 
เนตรนารี  ประถม/มัธยม 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษาของ

โรงเรียนมคีุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

 
 
   
 



-๘๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๙ 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการการเรียน

การสอนศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการศกึษาของ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน  การจดัการศึกษาของศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนต าบลทุ่งขา้วพวง 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

๑๐ 

 

โครงการเข้าค่ายวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 

จัดการศกึษาของโรงเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิถีพุทธ   

พุทธบุตร  พุทธธรรม 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษาของ

โรงเรียนมคีุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

๑๑ 

 

โครงการพัฒนาเยาวชน 

ชว่งปิดภาคเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 

จัดการศกึษาของโรงเรียน 

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ  ส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้แก่เยาวชนช่วงปิดภาคเรียน 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมคีุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

๑๒ 

 

โครงการจัดกจิกรรม 

วันเด็กแห่งชาติ  ๒๕๕๗ 

เพื่อให้ความส าคัญกับเด็ก

และเยาวชน 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ๘๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  เด็กและเยาวชนได้รับ

ความเอาใจใส่และดูแล 

กองการ 

ศกึษา 

๑๓ โครงการอาหารกลางวัน 

ส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวัน 

ท่ีมีประโยชน์ 

จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 

ร.ร.สังกัดเทศบาล,ร.ร.สังกัดสพฐ.และ
ศพด. 

๒,๘๗๒,๕๖๐ 

(งบเทศบาล) 

  เด็กนักเรียนมสีุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรงและ

ได้รับสารอาหารครบถ้วน 

กอง

การศึกษา 

๑๔ โครงการอาหารเสริม (นม) 

ส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี

อาหารเสริม (นม)  

รับประทาน 

จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก

นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาล,ร.ร.สังกัด 

สพฐ.และศพด. 

๒,๑๖๔,๙๖๐ 

(งบเทศบาล) 

  เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารท่ีมีประโยชน์ 

กอง

การศึกษา 



-๘๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑๕ โครงการค่าปัจจัยพื้นฐาน

เพื่อเด็กยากจน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการศกึษา 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

การศึกษา 

๕๗,๙๒๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึน้ 

กองการ 

ศกึษา 

๑๖ โครงการส่งเสริมการพัฒนา

กิจการลูกเสอื  เนตรนารี

และยุวกาชาดของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

การศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสอื  

เนตรนารีและยุวกาชาดของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

๑๗ โครงการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน  

หลักสูตรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน  หลักสูตรท้องถิ่น 
๔๘,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

๑๘ โครงการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน 

หลักสูตรดนตรีสากล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน  หลักสูตรดนตรีสากล 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

๑๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

บ้านห้วยเป้า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านหว้ยเป้า 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

 



-๘๘- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล

พัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษา 
มคีุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

๒๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การจัดการศกึษาของโรงเรียน 

บ้านหว้ยเป้า  โรงเรียนอนุบาล

พัฒนาต้นน้ าขุนคองและ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านหว้ยเป้า  โรงเรียน

อนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคองและ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ต าบลทุ่งขา้วพวง 

๑๙๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษา 
มคีุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษา 
มคีุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

๒๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 
บ้านทุ่งขา้วพวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านทุ่งขา้วพวง 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษา 
มคีุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

 



-๘๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา

ของโรงเรียนบ้านหว้ยทรายขาว 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านหว้ยทรายขาว 
๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึน้ 

กองการศึกษา 

๒๕ โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา

ของโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การจัดการศกึษามี

คุณภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๒ ส่งเสรมิสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

พษิสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจาก 

การถูกสุนัขกัด  ประจ าป ี๒๕๕๗ 

เพื่อสง่เสริมสุขภาวะ 

การป้องกัน

โรคติดตอ่ 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าให้กับ

สุนัขทุกหมู่บ้านและส่งเสริมให้

ประชาชนเลีย้งสุนัขให้ถูกวิธี 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนให้ความส าคัญ

และดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการป้องกันโรคไข้เลอืดออก

และก าจัดลกูน้ ายุงลาย   

ประจ าป ี๒๕๕๗ 

เพื่อสง่เสริมสุขภาวะ 

การป้องกัน

โรคติดตอ่ 

ฉีดพน่หมอกควันและแจกจา่ย

ทรายอะเบทให้กับประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

อัตราการป่วยดว้ย 

โรคไข้เลอืดออกลดลง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๓ 

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาเน่ืองใน 

วันสตรีสากล 

เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งท้ังร่างกาย

และจิตใจของคนใน

ชุมชน 

จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬา

ฟุตบอลในกลุ่มสตรี  กลุ่มแมบ้่าน

และประชาชนต าบลทุ่งขา้วพวง 

๑๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนในท้องถิ่นมี

ความเข้มแข็งท้ังร่างกาย

และจิตใจ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๔ 

 

 

โครงการจัดหาอุปกรณก์ีฬา

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน 

การออกก าลังกาย

และการเล่นกีฬา 

ของเยาวชน 

จัดหาอุปกรณก์ีฬา  เช่น  ลูกฟตุบอล  

ตะกรอ้  อุปกรณก์ีฬาเทเบิลเทนนิส 

ฯลฯ ให้กับทุกหมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้

เป็นประโยชน์ 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

 

 



-๙๑- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๒ ส่งเสรมิสุขภาวะ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๕ 

 

 

โครงการจัดหาเวชภัณฑ์

ประจ าศูนย์อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบ้่าน 

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบัิตงิานในด้าน

สาธารณสุขและ 

การพยาบาลแก่ศูนย์ อสม. 

จัดหาเวชภัณฑป์ระจ า 

ศูนยอ์าสาสมัครสาธารณสุข

หมูบ้่าน 

๑๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

การปฏบัิตงิานดา้นการ

สาธารณสุขและการพยาบาล 

มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๖ 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อสง่เสริมบทบาทและ

สร้างการมสี่วนร่วมของ

อาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบ้่าน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ของ

อาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบ้่าน 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชนมปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๗ 

 

 

โครงการจัดระบบ 

การแพทยฉ์ุกเฉินประจ า

ต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบัิตงิานในด้าน

สาธารณสุขและการ

พยาบาล 

ด าเนนิการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินต าบลทุ่งขา้วพวง 
๓๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การปฏบัิตงิานดา้นการ

สาธารณสุขและการพยาบาล 

มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 
 

 



-๙๒- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๓  สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

โครงการชว่ยเหลอืผู้ยากไร้  

ผู้พิการและผู้ประสบภัย

พบัิตติา่งๆ  ประจ าป ี

๒๕๕๗  กิ่งกาชาดอ าเภอ

เชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

เพื่อช่วยเหลอืผู้ยากไร้   

ผู้พิการและผู้ประสบภัย

พบัิตใิห้สามารถใช้ชีวิต

อย่างมคีวามสุข 

แจกสิ่งของให้กับผู้ยากไร้  ผู้พิการ 

และผู้ประสบภัยพิบัต ิ อุทกภัย   

วาตภัย  อัคคีภัยและภัยพบัิตอิื่นๆ 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมและมชีวีติอยา่ง 

มคีวามสุข 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการชว่ยเหลอืเด็กและ 

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

 

เพื่อช่วยเหลอืเด็กและ

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

ให้สามารถใชช้วีติอยา่งมี

ความสุข 

จัดกิจกรรมช่วยเหลอืเด็กและ 

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

๖๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 
  ประชาชนมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมและมชีวีติอยา่ง 

มคีวามสุข 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

 

 
 
 
 



-๙๓- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  ๕.๔  ส่งเสรมิและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

โครงการสนับสนุนการเพิ่ม

ศักยภาพการด าเนินงานของ

กลุ่มอาชพีเสริมต าบล 

ทุ่งขา้วพวง 

เพื่อสง่เสริมการประกอบ

อาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน 

จัดกิจกรรมและฝึกอบรม 

การประกอบอาชพีเสริมของ

กลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมงีานท า  ม ี

รายได้และพึ่งพาตนเอง

ได ้

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการจ้างนกัเรียน/นักศกึษา

ท างานชว่งปิดเทอม 

เพื่อสง่เสริมให้นักเรียน/

นักศกึษามงีานท าและใชเ้วลา

วา่งให้เป็นประโยชน ์

จ้างนักเรียน/นักศกึษาท างานชว่ง 
ปิดเทอม  ระหว่างเดอืนมนีาคม-
พฤษภาคม 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

นักเรียน/นักศกึษาได้ใช้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

และมีรายได้จุนเจือ

ครอบครัว 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



-๙๔- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา  ๖.๑ ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแล  ป้องกันภัยในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนในการป้องกัน

อาชญากรรม 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

ในการป้องกันอาชญากรรม 

อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนใน

การป้องกันอาชญากรรม 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  อาชญากรรมในพื้นท่ีลดลง ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการฝกึอบรมและรณรงค์ 

ปลูกฝังวนิัยจราจรแกป่ระชาชน

ในพืน้ท่ี 

เพื่อปลูกฝังวนิัยการจราจร

ให้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี 

อบรมให้ความรู้เร่ืองวนิัยจราจร

แก่ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ชุมชนมคีวามสงบเรียบร้อย ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๓ 

 

 

โครงการรณรงค์สวมหมวก

นริภัยในผู้ขับขี่และโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ 

เพื่อสร้างความปลอดภัย

ให้กับผู้ขับขี่และโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ 

ฝึกอบรมและจัดกจิกรรม

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ในผู้ขับขี่และโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ 

๑๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ชุมชนมคีวามสงบเรียบร้อย ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



-๙๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา  ๖.๒  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการฝกึอบรมสมาชิก 

อาสาสมัครต ารวจบา้น 

เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน 

อบรมให้ความรู้ในหลักวชิา

ระเบียบแถว  การบรรเทา 

สาธารณภัยและกฎหมายท่ัวไป 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ชุมชนมคีวามสงบ

เรียบร้อย 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการด าเนนิกิจกรรมของ 

ศูนยอ์าสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 

พลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน 

จัดกิจกรรมของศูนยอ์าสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล

ต าบลทุ่งขา้วพวง 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  ชุมชนมคีวามสงบ

เรียบร้อย 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๓ 

 

 

โครงการสนับสนุนศูนยอ์ านวยการ

จัดระบบบริการเพื่อสาธารณะ

ให้แกป่ระชาชน (zoning) 

เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน 

สนับสนุนศูนยอ์ านวยการ

จัดระบบบริการเพื่อสาธารณะ

ให้แกป่ระชาชน (zoning) 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ชุมชนมคีวามสงบ

เรียบร้อย 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

 

 

 

 

 



-๙๖- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา  ๖.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดประจ าป ี๒๕๕๗ 

ศูนยป์ฏบัิตกิารพลังแผ่นดนิ

เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี

เสี่ยง 

สนับสนุนการด าเนนิงานแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดให้แก ่

ศูนยป์ฏบัิตกิารพลังแผ่นดนิ

เอาชนะยาเสพติด  อ าเภอ 

เชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดลดลง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

 

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี

เสี่ยง 

จัดกิจกรรมรณรงค์หมูบ้่าน

ปลอดยาเสพติด  จัดซือ้น้ ายา/

แถบตรวจหาสารเสพติดใน

ร่างกาย 

๒๐๙,๔๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐๙,๔๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐๙,๔๐๐ 

(งบเทศบาล) 

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดลดลง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๓ 

 

 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

เสริมมาตรการป้องกันปราบปราม

ยาเสพติดให้โทษ 

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่ 

ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี

เสี่ยง 

จัดหากล้องถา่ยรูประบบวดีีโอ 

กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล 

เครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

พร้อมเครื่องพิมพร์ะบบเลเซอร์ 

และเครื่องตรวจหาพิกัด GPF 

๗๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดลดลง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 



-๙๗- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา  ๖.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๔ 

 

 

โครงการการศึกษาเพ่ือตอ่ต้าน

การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี

เสี่ยง 

-ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน

และตอ่ต้านการใชย้าเสพติด 

แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน 

บ้านแม่กอนใน 

-ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน

และตอ่ต้านการใชย้าเสพติดแก่

เด็กนักเรียนโรงเรียน 

บ้านทุ่งขา้วพวง 

-ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน

และตอ่ต้านการใชย้าเสพติดแก่

เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนา 

ตน้น้ าขุนคอง 

๔๔,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

 

๔๔,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

 

 

๔๔,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดลดลง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล  

 
 
 

 



-๙๘-  

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี ด้วยนวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา  ๗.๑ สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการฝกึอบรมเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บภาษี 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏบัิตงิานของ

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมและสัมมนาแก่คณะ 

ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  บุคลากรท้องถิ่นได้รับ 

การพัฒนาความสามารถ

ในการปฏบัิตงิาน 

กองคลัง 

๒ 

 

 

โครงการฝกึอบรมเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การจัดซื้อจัดจ้าง/การพัสดุ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏบัิตงิานของ

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมและสัมมนาแก่คณะ 

ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

  บุคลากรท้องถิ่นได้รับ 

การพัฒนาความสามารถ

ในการปฏบัิตงิาน 

กองคลัง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๙๙- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี ด้วยนวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา  ๗.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานของ

เทศบาล 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีแกค่ณะผู้บริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล

และพนักงานจา้ง 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

การบริหารจัดการ 

มปีระสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ 

 

 

โครงการจัดตั้งสถานที่กลางส าหรับ

เป็นศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้

หรือจัดจ้างของหนว่ยการบริหาร

ราชการสว่นท้องถิ่น  อ าเภอเชยีงดาว  

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

เพื่อเป็นสถานท่ีกลางและ

สถานท่ีเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดตั้งสถานที่กลางส าหรับเป็น 

ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้ 

จัดจ้าง 

๒๗,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๗,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๗,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

อปท.สามารถ

ด าเนนิการจัดซือ้ 

จัดจ้างได้ถูกต้อง

เรียบร้อย 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๓ 

 

 

โครงการแข่งขันกีฬารวมพล 

คนท้องถิ่น  กีฬาสหมติร 

เพื่อสร้างความสามัคคีใน

คณะผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาล 

สนับสนุนงานกีฬารวมพลคน 

ท้องถิ่น  กีฬาสหมิตรและเข้าร่วม

การแขง่ขันเป็นประจ าทุกปี 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

การปฏบัิตงิานมี

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 

 



-๑๐๐- 

รายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี ด้วยนวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา  ๗.๓ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 

๑ 

 

 

โครงการประชุมประชาคม

หมูบ้่านเพื่อจัดท าหรอืทบทวน

แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

เพื่อสง่เสริมการประชุม

ประชาคมและการมสี่วนร่วม

ในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมหมูบ้่าน   

จ านวน ๗ หมูบ้่าน 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนมสี่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 

ท้องถิ่น 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการประชุมประชาคม

ต าบลเพื่อจัดท าหรอืทบทวน

แผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

เพื่อสง่เสริมการประชุม

ประชาคมและการมสี่วนร่วม

ในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมต าบล   ๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบเทศบาล) 

ประชาชนมสี่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 

ท้องถิ่น 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 


