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ค าน า 
 

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
พัฒนาประเทศโดยรวม  ทั้งนี ้ สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องด้วยการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร  
เช่น  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ดังนั้น  เพ่ือการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนที่
บัญญัติขึ้นมาใหม่  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕58-๒๕60) ขึ้นและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 
 
 
                  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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๑ 

ส่วนท่ี ๑  บทน ำ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  ซึ่งการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องถ่ายโอนด้วยเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีข้ึน 

  ดังนั้น  แผนพัฒนาสามปีจึงเป็นแผนที่ให้ประชาชนร่วมกันคิดถึงสภาพปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา
ของตัวเองโดยใช้การประชุมประชาคมเป็นสื่อกลาง  น าปัญหาและความต้องการบรรจุลงในแผน  จากนั้นตัวแทน
หมู่บ้าน (สมาชิกสภาเทศบาล) จะใช้เวทีของสภาเทศบาลร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่ส าคัญเป็นล าดับไป 

๑.ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
  แผนพัฒนำสำมปี  เป็นการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ 
จะมีโครงการและกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องน ามาด าเนินการพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  จุดมุ่งหมาย  การพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการและกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  แผนพัฒนำสำมปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น  โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้น  ควรมีความพร้อม ๒ ประการ  คือ 
  ๑) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการและกิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการและกิจกรรม 
  ๒) กิจกรรมที่จะอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



๒ 
แผนพัฒนำสำมปี  มีลักษณะดังนี้ 

 ๑.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๒.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 ๓.เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลาสามปี 
 ๔.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
๒.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1) เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2) เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 
๓.ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  หลักเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์               
แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดเข้า
เป็นแนวทางในการด าเนินการ ๗ ขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
  ๑. ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนเสนอแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแจ้งต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
คัดเลือก  แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน 
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดออกประชาคมหมู่บ้านวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน  โดยใช้เทคนิค Swot  วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พันธกิจ  แนวทางการพัฒนา  จุดมุ่งหมายของโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน 
 
   
 
 

       
 



๓  

ขั้นตอนที่ ๒ กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑.สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ๒ .จัดเวทีประชาคมหลายๆ หน่วยงานเพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา                            
ที่เหมาะสมควรน ามาใช้ 
  ๓.เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วก าหนดโครงการต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาเป็นกรอบการพัฒนา 
  ๔.น าโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาจัดล าดับความส าคัญและบรรจุลงในแผนพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ ๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ๑.เก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๒.การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.การจัดล าดับความส าคัญ 
  ๔.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนที่ ๔ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวั ตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา             
สามปีที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก 
  ขั้นตอนที่ ๕ กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำ 
  การจัดท ารายละเอียดโครงการและกิจกรรมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ฝ่ายช่าง) จัดท ารายละเอียด  
มีเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและ
กิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ ๖ กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
  ๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย ๖ ส่วน 
  ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา 
  ๓.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ ๗ กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
  ๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ
ในกรณีที่มีการมอบอ านาจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๒.ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจเสนอ
ขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  ๓.เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว  สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการ
พัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
๔.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  คือ  เงิน  คน  วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ 
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ส่วนท่ี ๒ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.สภาพทั่วไป  
  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอเชียงดาว  ห่างจาก 
ตัวอ าเภอประมาณ ๒๒ กิโลเมตรโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗  แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗๘
  
 ๑.๑ ที่ตั้ง/อาณาเขตของต าบล 
  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่เลขที่ ๙  หมู่ที่ ๗  ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม่  มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๔.๕  ตารางกิโลเมตรหรือ ๑๔๐,๓๑๒.๕ ไร่  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่
และอยู่ทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  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 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นที่ราบสลับภูเขา  มีป่าไม้ทั่วไป  สภาพดิน
เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการเกษตร  แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญภายในต าบล  คือแม่น้ าปิงสภาพ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปมี ๓ ฤดูเช่นเดียวกับท้องที่อ่ืนๆ 
  เดือนมีนาคม-พฤษภาคม  เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อน 
  เดือนมิถุนายน-ตุลาคม  เป็นช่วงฤดูฝน 
  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น 
 ๑.๓ ประชากร 
  ประชากรร้อยละ ๖๐ สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่  ร้อยละ ๒๐ เป็นชาวพ้ืนราบและอีกร้อยละ ๒๐ 
ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ  อาทิ  ชนเผ่าลีซอ  มูเซอ  กะเหรี่ยงและปะหร่อง  ปัจจุบันต าบลทุ่งข้าวพวงมีจ านวน
หมู่บ้านทั้งสิ้น ๗ หมู่บ้าน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๕.๙๓ คน/ตารางกิโลเมตร  ประชากรชายรวม 4,211 คน  
ประชากรหญิงรวม ๔,๐37  คน  รวมทั้งสิ้น  8,248 คน  แบ่งเป็น  
 หมู่ที่ ๑  ชาย  จ านวน 714 คน หญิง  จ านวน 622 คน    รวมจ านวน ๑,๓๓6คน 
 หมู่ที่ ๒  ชาย  จ านวน 639 คน  หญิง  จ านวน ๕80 คนรวมจ านวน ๑,๒19คน  
หมู่ที่ ๓  ชาย  จ านวน 834 คน   หญิง  จ านวน ๘๔7 คน    รวมจ านวน ๑,๖81  คน 
 หมู่ที่ ๔  ชาย  จ านวน 911 คน  หญิง  จ านวน ๘72 คน    รวมจ านวน ๑,๗83คน  
 หมู่ที่ ๕  ชาย  จ านวน 519 คน  หญิง  จ านวน ๔๙8 คน    รวมจ านวน ๑,๐17คน 
 หมู่ที่ ๖  ชาย  จ านวน 482คน หญิง  จ านวน ๔๙6 คน    รวมจ านวน ๙78   คน 
 หมู่ที่ ๗  ชาย  จ านวน ๑๑๒ คน  หญิง  จ านวน ๑๒2 คน    รวมจ านวน234   คน  
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เขตการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
    หมู่ที่ ๑  บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ ๒  บ้านแม่ก๋อน 
    หมู่ที่ ๓  บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่ ๔  บ้านแม่จา 
    หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๖  บ้านขุนคอง 
    หมู่ที่ ๗  บ้านห้วยตีนตั่ง    
 
๒.โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ การคมนาคม 
  -มีถนนคอนกรีตหรือลาดยางเป็นส่วนใหญ่ 
  -มีถนนลูกรังเป็นบางส่วน 
  ๒.๒ การโทรคมนาคม 
  -ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) 
  ๒.๓ การบริการไฟฟ้า 
  -มีไฟฟ้าใช้ ๗ หมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน 
 
๓.เศรษฐกิจ 
  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของต าบลทุ่งข้าวพวงอยู่ในภาคเกษตรกรรม  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
ของต าบลเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับภูเขา  มีแหล่งน้ าทางการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์  อาชีพหลักภายในชุมชน  คือ  
เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 
 
๔.สภาพทางสังคม   
  ๔.๑การศึกษา  ภายในเขตต าบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วยโรงเรียน  จ านวน ๖ แห่ง  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน ๘ แห่ง  ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา  จ านวน ๒ แห่งและการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน ๑ แห่ง  
ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
  ๑.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า   
  ๒.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  ๑.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน   
  ๒.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   
  ๓.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   
  ๔.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๑.ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง      ๕.ศพด.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
  ๒.ศพด.บ้านปะอู      ๖.ศพด.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 

๓.ศพด.ต้นแบบ  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง   ๗.ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
4.ศพด.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง    
สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

  ๑.ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  ปางเบาะ 
  ๒.ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  ห้วยป่าฮ้อม 
  ๓.การศึกษานอกโรงเรียนต าบลทุ่งข้าวพวง (กศน.ต าบลทุ่งข้าวพวง)   

๕.สาธารณสุข  
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งข้าวพวงจ านวน ๑ แห่ง 
  -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 

๖.ศาสนาและประเพณี 
 -วัดจ านวน ๗ แห่งและส านักสงฆ์  จ านวน ๑ แห่ง  ดังนี้ 
  ๑.วัดอรัญญิกาวาส    ๒.วัดนันติยาราม  
  ๓.วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง    ๔.วัดศรีรัฐวนาราม  
  ๕.วัดพระธาตุศรีสามรักษ์           ๖.วัดแม่ก๋อนพัฒนา 
  ๗.วัดสว่างมงคล     ๘.ส านักสงฆ์  บ้านขุนคอง 
 -โบสถ ์ จ านวน 10 แห่ง 

๗.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชนในพื้นท่ี 

   1.รถเครนติดตั้งกระเช้า   จ านวน 1 คัน 
2.รถบรรทุกน้ าขนาดบรรจุ 6,000 ลบ.ม.   จ านวน 1 คัน 
3.รถบรรทุกน้ าขนาดบรรจุ4,000 ลบ.ม.   จ านวน 1 คัน 

   ๔.รถกู้ชีพกู้ภัย    จ านวน 1 คัน 

  -การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
  ๑.มีศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ๒.มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
  ๓.การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ๔.การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
  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  คือ  แม่จาน้อย  ห้วยทรายขาวและห้วยตีนตั่ง 
   -หนอง  คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 
 
๙.การเมือง  การบริหารและงบประมาณ 
 ๙.๑ การเมือง  การบริหาร 
  ระบบการบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
  ส่วนที่ ๑  แบ่งออกเป็น 
  ๑.คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ๒ คน  เลขานุการ
นายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
  ๒.สภาเทศบาล  ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภา
และสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๑0 คน (สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด จ านวน ๑๒ คน)  
  ส่วนที่ ๒  ส านักงานเทศบาลประกอบด้วยส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่างและ 
กองการศึกษา 
   บุคลากรประจ าส านักงานประกอบด้วย 
    - พนักงานเทศบาล  จ านวน 1๙ คน 
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1๘  คน 
    - พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  11  คน 
    - พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๑๖  คน 

- พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน    ๓  คน 
     

 ๙.๒ โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
นายกเทศมนตรี 

 
 

รองนายกเทศมนตรี     รองนายกเทศมนตรี 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรี                                        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ปลัดเทศบาล 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา 
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สรุปรายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 

 รายรับตามรายการหมวดรายรับต่างๆ   
 หมวดรายรับ 
 หมวดภาษีอากร     จ านวน ๑๖๓,๘๑๔.๗๗บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  134,491.90  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  541,073.89  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน     -     บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  18๔,๗42.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จ านวน      -        บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  17,176,200.20  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  18,201,950  บาท 
 เงินอุดหนุนที่ก าหนดวัตถุประสงค์   จ านวน  12,638,916.98  บาท 
 รวมรายรับทั้งสิ้น    จ านวน  49,0๔๑,๑๘๙.๗4  บาท 
 รายจ่ายตามรายการหมวดรายจ่ายต่างๆ 
 หมวดรายจ่าย 
 รายจ่ายประจ า  
 รายจ่ายงบกลาง     จ านวน6,324,743.26  บาท 
 รายจ่ายของหน่วยงาน 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   จ านวน2,307,193.11  บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   จ านวน8,821,087.75  บาท 
  ค่าตอบแทน    จ านวน  2,244,052.50  บาท 
  ค่าใช้สอย    จ านวน  6,907,368.21  บาท 
  ค่าวัสดุ     จ านวน  5,537,503.72  บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน  358,055.43     บาท 
  เงินอุดหนุน    จ านวน3,360,829.00  บาท 
  รายจ่ายอื่น    จ านวน      -  บาท 
 รวมรายจ่ายประจ า    จ านวน  35,860,832.98  บาท 
 รายจ่ายแผนงานพัฒนา 
  ค่าครุภัณฑ์    จ านวน1,147,939.64  บาท  
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  5,821,202.83  บาท  
 รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา   จ านวน6,969,142.47  บาท 
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รายจ่ายพิเศษ 
 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จ านวน    -          บาท 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น จ านวน  ๔๒,๙๔๒,๕๗๕.๔๕บาท 
 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง   จ านวน  ๖,๐๙๘,๖๑๔.๓๐  บาท 
 
๑๐.งบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี 

ปี พ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ.๒๕๕4 พ.ศ.๒๕๕5 พ.ศ.๒๕๕6 

รายรับ ๓๗,๔๑๕,๘๙๖.๓๔ ๓๙,๔๙๒,๔๖๕.๓๕ 49,0๔๑,๑๘๙.๗๔ 

รายจ่าย ๓๑,๕๕๒,๕๑๗.๑๑ ๓๘,๓๒๗,๗๘๑.๔๘ ๔๒,๙๔๒,๕๗๕.๔๕ 

   
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11 

ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นการวางแผนเพ่ือพัฒนาและป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
รวมทั้งวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลให้เจริญรุ่งเรืองในจุดหมายที่วางไว้ 

ผลของการพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนฐานที่สามารถ 
บอกถึงความส าเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือการคิดค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขให้เหมาะสม  
ดังนั้น  สภาพปัญหาของต าบลสามารถน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคกระบวนการ  SWOT ANALYSIS                        
(จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส,อุปสรรค)  ดังนี้ 
จุดแข็ง (s=strength) 
 -มีแหล่งน้ า  ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
 -มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 
 -ประชาชนมีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ 
 -มีการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างรายได้ในชุมชน 
 -ประชาชนให้ความส าคัญกับการป้องกันยาเสพติด 
 -ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 
 -ประชาชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 -ประชาชนมีความศรัทธาในศาสนา 
จุดอ่อน (w=weakness) 
 -ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา 
 -ผู้ปกครองไม่มีเงินทุนส่งบุตรหลานศึกษาต่อ 
 -ประชาชนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
 -ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประสบปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติและ 
ภัยพิบัติอ่ืนๆ  เช่น  อุทกภัย  หมอกควันและไฟป่า  ภัยหนาว  เป็นต้น 
โอกาส (o=opportunity) 
 -ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 -ส่งเสริมและพัฒนาการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 
 -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความรู้  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่และจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 -ส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  ผู้สูงอายุและเยาวชน 
อุปสรรค (t=threat) 
 -ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
  -ต้นทุนทางด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง 
 -ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ าและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -ประชาชนขาดโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งความรู้ 
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ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ 1  หมายเหตุ 

๑.ถนน คสล. เชื่อมทางหลวงกับปากซอยภายในหมู่บ้าน 
๒.ถนน คสล. เลียบล าเหมือง 
๓.ย้ายเสาไฟ  ขยายเขตบริการไฟฟ้า  (ไฟกิ่ง) 
๔.ถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
๕.รางระบายน้ าพร้อมฝาปิดข้างถนนภายในหมู่บ้าน 
๖.ถนนดินลูกรังเลียบล าน้ าปิง 
๗.ขุดลอกล าน้ าปิง,น้ าซุ้ม,น้ าก๋อน 
๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๙.โครงการท าพนังเรียงหินบนสันฝายต้นตุ้ม 
๑๐.ป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน 
๑๑.พนังเรียงหิน (Gabion) 
๑๒.ปรับปรุงบ่อขยะ 
๑๓.ติดตั้งกล้อง CCTV จุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 
๑๔.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร  เช่น  การพัฒนาพันธุ์ข้าว                   
กลุ่มแม่บ้าน  เช่น  การหาอาชีพเสริมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนช่วงปิดเทอม  กลุ่มผู้สูงอายุ 
๑๕.การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
๑๖.ระบบประปาภูเขาพร้อมถังเก็บน้ า 
๑๗.จัดหาวิทยากรครูผู้สอนพิเศษให้เด็กนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษในเด็กนักเรียนและเยาวชน 
๑๘.ขุดลอกรางระบายน้ าข้างทางภายในหมู่บ้าน 
๑๙.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับกลุ่มเยาวชน 
๒๐.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
๒๑.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยปานต่าง 
๒๓.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้านต่างๆ 
๒๔.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
๒๕.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุม 
๒๖.การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อชะลอความเร็วตามทางแยก 
๒๗.โครงการก่อสร้างบันได คสล. ขึ้นพระธาตุดอยปานต่าง 
๒๘.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าห้วยเป้าข้างวัดใน 
๒๙.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
๓๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
๓๑.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
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ปัญหาและความต้องการ บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่  1 หมายเหตุ 

๓๒.โครงการพัฒนาที่ดิน 
๓๓.โครงการกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 

๓๔.โครงการก่อสร้างถนน over ray ภายในหมู่บ้าน 
๓๕.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามน้ าซุ้ม 
๓๖.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าไสไ้ก่   ล าเหมืองน้ าก๋อน 
๓๗.โครงการขยายไฟกิ่ง 
๓๘.โครงการติดตั้งกระจกสัญญาณบริเวณทางแยก 
๓๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ่อขยะ 
40.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รอบดอยปานตา่ง 
 
 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

2.โครงการขุดลอกล าน้ าซุ้ม 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบดอยปานต่าง 
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ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่กอน  หมู่ที่ 2   หมายเหตุ 

๑.ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๒.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อนพร้อมพนังกันดิน 

๓.ก่อสร้างวางท่อล าเหมืองภายในหมู่บ้าน 

๔.ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.เพ่ือส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

๕.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน 

๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นตุ้ม 

๗.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านพร้อมจัดหาวารสาร/หนังสือพิมพ์และทุกหย่อมบ้าน 

๘.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
๙.โครงการปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้านพร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬา 

๑๐.ขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการก่อสร้างเมรุ 
๑๑.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

๑๒.โครงการจัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน 

๑๓.ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

๑๔.ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส าหรับกลุ่มเยาวชน 

๑๕.โครงการก่อสร้างถนน over ray ภายในหมู่บ้าน 

๑๖.การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มต่างๆ ภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๑๗.การสนับสนุนกลุ่มสินค้า OTOP และการช่วยเหลือด้านการจัดหาตลาด 

๑๘.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ทุกหย่อมบ้าน 

๑๙.โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์เพ่ือท ากิจกรรมชนเผ่า 

๒๐.ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๒๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

๒๒.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาภูเขาพร้อมติดตั้งถังกรอง 

๒๓.โครงการก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน/หย่อมบ้านพร้อมห้องน้ า 

๒๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 

๒๕.สนับสนุน/จัดหาเต้นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ีและอุปกรณ์เครื่องครัวให้กับทุกหย่อมบ้าน 

๒๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
๒๗.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้าหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๒๘.ช่วยเหลือและติดตามเรื่องการขอเอกสารสิทธิ์ที่ท ากิน 

๒๙.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางศาสนา/กิจกรรมชนเผ่า 

๓๐.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณท าแนวกันไฟ 

๓๑.โครงการระบบชลประทาน 

๓๒.โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
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ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่กอน  หมู่ที่  2 หมายเหตุ 

๓๓.ขอรับการอุดหนุนงบประมาณในการจัดท าฝายแม้ว/ฝายชะลอน้ า 
๓๔.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

๓๕.ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
๓๖.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน 
๓๗.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 

๓๘.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
๓๙.โครงการวางท่อ คสล. บริเวณซอยข้ามล าเหมืองหมู่บ้าน 

๔๐.โครงการวางท่อลอดถนนบริเวณซอย/ปากซอย                                       
 
 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านสันต้นเปา  
3.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมก่อสร้างเมรุ 
4.ปรับปรุงสนามกีฬาหย่อมบ้านลีซอท่าสุด 

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านดอยนาหลวง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



16 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

ปัญหาและความต้องการ บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่  3 หมายเหตุ 

๑.โครงการก่อสร้างถนน OVER RAY ภายในหมู่บ้าน 
๒.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณด้านการส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่มในหมู่บ้านทุ่งข้าวพวง 
๓.โครงการท าระบบน้ าประปาจากบ่อบาดาลพร้อมถังกรองน้ าเก็บกักน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
๔.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนขึ้นซอยบ่อขยะ 
๕.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมือง คสล.พร้อมถนนเลียบคันคลอง 
๖.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดสองข้างทางภายในหมู่บา้น 
๘.โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุกซอยภายในหมู่บ้าน 
๑๐.โครงการเชื่อมต่อถนน คสล. ปากซอยกับทางหลวง 
๑๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน (วัดนนัติยาราม) 
๑๒.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพืน้บา้น 
๑๓.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่แม่บ้าน (ศึกษาดูงาน) 
๑๔.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การท าครัวส าหรับกลุ่มแม่บา้น 
๑๕.โครงการถังขยะประจ าจุดหน้าบา้น 
๑๖.จัดหาวิทยากรครูผู้สอนพิเศษให้เด็กนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ/วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นใน 
เด็กนักเรียนและเยาวชน 
๑๗.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของหมู่บ้าน 
๑๘.โครงการขุดบ่อขยะ 
๑๙.โครงการท าป้ายบอกซอย 
๒๐.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาตั๋วเมือง 
๒๑.ปรับปรุงภูมิทัศนส์องฝั่งแมน่้ าปงิ 
๒๒.โครงการก่อสร้างศาลาทีพ่ักในป่าช้าบ้านทุ่งข้าวพวง 
๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทุกสายภายในหมู่บ้าน 
๒๔.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๕.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บา้น 
๒๖.ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
๒๗.โครงการขุดบ่อเก็บกักน้ าในพื้นที่การเกษตร 
๒๘.โครงการจัดท าศูนย์ ชรบ./ต ารวจชุมชน/อปพร. 
๒๙.โครงการจัดท าแนวกันไฟ 
๓๐.โครงการจัดท าโกดังเพื่อเก็บผลผลิต/สินคา้การเกษตร 
๓๑.โครงการฝายแม้ว 
๓๒.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันไฟปา่ 
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ปัญหาและความต้องการ  บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่  3 หมายเหตุ 

๓๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร 
๓๔.ปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณหอเจ้าเมือง 
๓๕.ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดังานรุกขมูลกรรม (เข้ากรรมป่าช้า) 
๓๖.ขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
๓๗.จัดท าระบบประปาเพื่อการเกษตร 
๓๘.การส่งเสริมกีฬาชกมวย  จดัหาอุปกรณ์การชกมวย 
๓๙.การสนับสนุนส่งเสริมการตลาดสนิค้าทางการเกษตร 
๔๐.จัดหาถังน้ า  แท็งค์เก็บน้ า 
๔๑.ขยายเขตไฟฟ้า 
๔๒.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
๔๓.การรณรงค์ป้องกันโรคระบาด 
๔๔.การสนับสนุนจัดหาการออกก าลังกายเต้นแอโรบิค 
๔๕.การของบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
๔๖.การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
๔๗.การจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
๔๘.โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
๔๙.การจัดอบรมเยาวชนเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
และปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น 
๕๐.โครงการจัดหางานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน 
๕๑.สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มดนตรีไทย/ดนตรีสากลและอุปกรณ์ดนตรีสากล/ดนตรีไทย 
๕๒.โครงการขุดลอกล าน้ าปิง                                                                                                                                                                                       
๕๓.โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร 
๕๔.โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี
๕๕.โครงการเทลานคอนกรีตวัดนันติยาราม 
๕๖.โครงการก่อสร้างทางลงน้ าปิง 
๕๗.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
๕๘.โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.ป่าช้า 
๕๙.โครงการสร้างสวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 
๖๐.โครงการรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 
๖๑.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ
62.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  ฝายทุ่งขา้วพวง 
 
จัดล าดับความส าคัญของปญัหา 
1.โครงการก่อสร้างถนน OVER RAY ภายในหมู่บ้าน 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางหลวง 
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางขึ้นดอยธาตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



18 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่จา  หมู่ที่ 4  หมายเหตุ 

๑.ถนน คสล.เข้าหมู่บ้านหย่อมแม่จาน้อย/หย่อมบ้านปางเบาะ 

๒.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านแม่จาเหนือและทุกหย่อมบ้าน 

๓.แทงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ติดตั้งที่หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

๔.โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ (วัดศรีรัฐวนาราม) 
๕.โครงการจัดการก าจัดขยะของหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

๖.ขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๘.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๙.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

๑๐.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและของหย่อมบ้านทุกหย่อมบ้าน 

๑๑.โครงการขุดลอกล าน้ าจา 

๑๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๑๓.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท าอาชีพเสริมทุกกลุ่ม  ทุกหย่อมบ้าน 

๑๔.โครงการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ติดเชื้อ 

๑๕.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
๑๖.โครงการก่อสร้างเทตาด คสล.ล าเหมือง/คลองส่งน้ าเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๑๗.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแม่จา 

๑๘.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น/ประเพณีชนเผ่า 

๑๙.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ 
๒๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๒๒.โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน 

๒๓.โครงการแยกหมู่บ้าน 

๒๔.โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

๒๕.ขอรับการสนับสนุนท่อน้ าระบบประปาขนาดใหญ่กว่าท่อเดิมหย่อมบ้านปางเบาะ 

๒๖.โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาของหมู่บ้านและของหย่อมบ้านทุกหย่อมบ้าน 

๒๗.โครงการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์เครื่องครัวของกลุ่มแม่บ้าน/หย่อมบ้าน 

๒๘.โครงการปรับปรุงฌาปนสถานของหย่อมบ้านปางเบาะ 

๒๙.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวของกลุ่มแม่บ้านและของหย่อมบ้าน 

๓๐.โครงการก่อสร้างสถานพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้กับทุกหย่อมบ้าน 

๓๑.โครงการจัดหารถลากศพ 

๓๒.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟของหย่อมบ้าน 
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ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่จา   หมู่ที่  4 หมายเหตุ 

๓๓.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
๓๔.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 

๓๕.โครงการเขื่อนเก็บกักน้ าขนาดกลาง 
๓๖.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น/หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
๓๗.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน 

๓๘.โครงการจัดท าแนวกันไฟ 

๓๙.โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

๔๐.โครงการก่อสร้างโบสถ์ในเขตพ้ืนที่อุทยาน 

๔๑.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียน 

๔๒.โครงการจัดหาเต้นท์-เก้าอ้ีของหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

๔๓.โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หย่อมบ้านแม่จาน้อย 

๔๔.โครงการขยายถนนลูกรังบ้านแม่จาเหนือ-แม่จาน้อย 

๔๕.โครงการขุดบ่อขยะบ้านแม่จาเหนือ 

๔๖.โครงการพัฒนาที่ดินหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

๔๗.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับผู้สูงอายุ 
๔๘.โครงการก่อสร้างท่อลอดขนาดใหญ่ (ปางเบาะ) 
๔๙.ขุดลอกหน้าฝาย 

๕๐.โครงการจัดท าลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการขุดบ่อขยะพร้อมจัดเก็บ (แม่จาเหนือ) 
2.โครงการขยายถังเก็บน้ า  (แม่จาเหนือ) 
3.โครงการขยายถังเก็บน้ า (ปางเบาะ) 
4.โครงการก่อสร้างท่อลอดล าห้วย (ปางเบาะ) 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาบิด (บ้านแม่จา) 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยอ่างเก็บน้ า) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



20 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยทรายขาว   หมู่ที่  5 หมายเหตุ 

๑.โครงการจัดหาเครื่องตะบันน ้าเพื่อใช้ในการเกษตร 
๒.โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาพร้อมแทงค์เก็บน ้าขนาดใหญ่ 
๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 

๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและถนน คสล.เข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 

๕.โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
๖.โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล.ฝายทุ่งข้าวหลวง/ฝายทุ่งยาว 
๗.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ/สตรีแม่บ้าน/เยาวชนและประเพณีชนเผ่า 
๘.โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่จา-ปิงโค้ง 
๙.โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล้าห้วย 

๑๐.โครงการก่อสร้างรางเหล็กข้างล้าเหมือง (หน้าวัดสว่างมงคล) 
๑๑.โครงการป้ายบอกซอย 

๑๒.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้าวัดสว่างมงคล 

๑๓.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 

๑๔.โครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากล 

๑๕.สนับสนุนส่งเสริมจัดตั งกลุ่มเยาวชนส่งเสริมสุขภาพจิต 

๑๖.โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่อต้านการใช้สารเสพติดในเยาวชน 

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อเข้าพื นที่การเกษตร 
๑๘.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักข้างหอประชุมหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 

๑๙.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านของหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 

๒๐.โครงการติดตั งระบบเครื่องเสียงในหอประชุมหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 

๒๑.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
๒๒.โครงการก่อสร้างรางส่งน ้าเพ่ือเข้าพื นที่การเกษตร 
๒๓.โครงการส่งเสริมอาชีพ 

๒๔.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๒๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน 

๒๖.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 

๒๗.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว+ห้วยทรายขาว+ห้วยป่าฮ้อม 

๒๘.โครงการจัดเก็บขยะ+ห้วยป่าฮ้อม 

๒๙.โครงการขุดลอกล้าน ้าปิง 
๓๐.โครงการขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน 

๓๑.โครงการสร้างศาลาป่าช้าหมู่บ้าน 

๓๒.โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามล้าห้วยทรายขาว 
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ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยทรายขาว   หมู่ที่  5 หมายเหตุ 

๓๓.โครงการขยายสนามกีฬาหมู่บ้าน (ฟุตบอล) 
๓๔.โครงการซ่อมแซมศูนย์การเรียน 

๓๕.โครงการก่อสร้างลูกรังเข้าพื นที่ป่าช้าห้วยป่าฮ้อม 

๓๖.โครงการขุดบ่อน ้าเพ่ือการเกษตร 
๓๗.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ้าปี 
๓๘.โครงการจัดท้าแนวกันไฟป่า 
๓๙.โครงการขุดบ่อขยะห้วยป่าฮ้อม 

 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. ฝายทุ่งข้าวหลวง 

2.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
3.โครงการขุดบ่อบาดาล (ห้วยป่าฮ้อม) 
4.โครงการขยายไฟกิ่ง 

5.โครงการขุดบ่อขยะ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



22 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านขุนคอง  หมู่ที่ ๖ หมายเหตุ 

๑.ขยายเขตไฟฟ้า 

๒.จัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเวชภัณฑ์ 

๓.โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่า 

๔.โครงการปรับปรุงระบบประปา (ท่อ ๓ นิ้ว) พร้อมถังกรอง 

๕.โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมครูผู้สอน 

๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 

๗.โครงการจัดหาเต้นท์/เก้าอ้ี/อุปกรณ์เครื่องครัว 

๘.โครงการจัดหาครูผู้สอนภาษาจีน 

๙.โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้านหย่อมบ้านปางกาง 

๑๐.โครงการก่อสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตรหย่อมบ้านปางกาง 

๑๑.การขอสัญชาติ 
๑๒.โครงการก่อสร้างระบบฝายกั้นน้ า 

๑๓.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาของกลุ่มเยาวชน/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มผู้สูงอายุ 
๑๔.ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 

๑๕.โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
๑๖.โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

๑๗.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะหย่อมบ้านปางกาง 

๑๘.โครงการจัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน 

๑๙.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

๒๐.โครงการขุดลอกรางระบายน้ าสองข้างทาง 

๒๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาราง 

๒๒.โครงการจัดหาถังขยะ 

๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

๒๔.สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน 

๒๕.โครงการจัดท าตลาดสินค้าทางการเกษตรหย่อมบ้านปางกาง 

๒๖.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามน้ าคองเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

๒๗.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 

๒๘.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๒๙.โครงการพัฒนาที่ดิน 

๓๐.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
๓๑.โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูง 

๓๒.จัดหาตลาดสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
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ปัญหาและความต้องการ  บ้านขุนคอง   หมู่ที่  6 หมายเหตุ 

๓๓.ก่อสร้างถนนทางล้อหมู่บ้าน 

๓๔.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชนเผ่า 

๓๕.ขอสนับสนุนท่อน้ าเพ่ือการเกษตร 

๓๖.ท าสะพาน คสล. ข้ามน้ า (แม่คองซ้าย) 
 
 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน   
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายใส่  เลาลี 
3.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  
4.โครงการจัดหาถังเก็บขยะหน้าบ้าน 
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



24 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยตีนตั่ง   หมู่ที่  7 หมายเหตุ 

๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมขุดบ่อบาดาล 

๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าเมืองประจ้าหมู่บ้านเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท้ารั วรอบเป็นสัดส่วน   

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบวงแหวนถึงทางเข้าบ่อขยะ 

๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ไฟกิ่งสาธารณะให้ครบทุกซอย 

๕.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื นบ้านงานสืบชะตาหลวง 

๖.โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 

๗.โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกก้าลังกายหน้าศาลาเอนกประสงค์ 
๘.โครงการก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะในพื นที่สาธารณะ  หอประชุมประจ้าหมู่บ้าน 

๙.โครงการจัดท้าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน 

๑๐.โครงการจัดเก็บขยะ/รถขนขยะ/ถังขยะประจ้าจุดภายในหมู่บ้าน 

๑๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าข้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๘ 

๑๒.โครงการท้าราวกั นถนนจุดเสี่ยง 

๑๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ศาสนสถานวัดพระธาตุศรีสามรักษ์ 
๑๔.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

๑๕.โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหน้าศาลเจ้าเมือง 

๑๖.โครงการจัดหาเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี ไว้ใช้งานในหมู่บ้าน 

๑๗.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้สวยงามเรียบร้อย 

๑๘.โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มแม่บ้าน 

๑๙.โครงการอนุรักษ์ป่าและน ้า  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื นที่บ้านห้วยตีนตั่ง 

๒๐.โครงการจัดกิจกรรมป้องกันส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

๒๑.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการด้าเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน 

๒๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 

๒๓.โครงการท้าระบบกรองน ้าประปาหมู่บ้าน 

๒๔.โครงการก่อสร้างแท็งค์น ้าประปาหมู่บ้าน (เพ่ิมเติม) 
๒๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอยในหมู่บ้าน 

๒๖.โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย 

๒๗.โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องครัวของหมู่บ้าน 

๒๘.โครงการขุดลอกล้าห้วยตีนตั่ง 

๒๙.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓๐.โครงการซ่อมแซมขุดลอกบ่อน ้าประปาหมู่บ้าน 

๓๑.โครงการจัดตั งศูนย์เรียนรู้ประจ้าหมู่บ้าน 

๓๒.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื นที่การเกษตร 
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ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่  7 หมายเหตุ 

๓๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา 

๓๔.โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

๓๕.โครงการส่งเสริมการรักการอ่านเพ่ิมความรู้ให้ชุมชน  จัดหาหนังสือพิมพ์  วารสาร  สื่อความรู้  
     ต่างๆ ไว้ประจ้าหมู่บ้าน 
๓๖.โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน/ผู้สูงอายุ/ผู้น้าชุมชน 

๓๗.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ภายในหอประชุมประจ้าหมู่บ้าน 

๓๘.โครงการปรับปรุงบ่อทิ งขยะ 

๓๙.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ 
๔๐.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 

๔๑.โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อการเกษตร 

๔๒.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 

๔๓.โครงการอบรมฟังเทศน์ประจ้าปีเนื่องในวันสงกรานต์ 
๔๔.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ้าเดือน 

๔๕.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

๔๖.โครงการจัดหาน ้าดื่มน ้าใช้เพ่ืออุปโภค-บริโภค 
๔๗.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจ้าปี  งานบวงสรวงดวงพระวิญญาณ 
     สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทุกวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี 
๔๘.ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
๔๙.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่พร้อมถังกรองน ้าเพ่ือรองรับน ้าประปา 
๕๐.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล้าห้วยตีนตั่ง 
 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูงพร้อมขุดบ่อบาดาล 

๒.โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 

๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าเมืองประจ้าหมู่บ้านเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก   
    พร้อมท้ารั วรอบเป็นสัดส่วน 
๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบวงแหวนถึงทางเข้าบ่อขยะ 

๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ไฟกิ่งสาธารณะให้ครบทุกซอย 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



26 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละโรงเรียน  

ปัญหาและความต้องการ   หมายเหตุ 

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 
๑.จัดหาเครื่องกรองน้ าดื่มสะอาดพร้อมเครื่องท าน้ าเย็น  ส าหรับนักเรียน  ครู  บุคลากร 
และผู้มาใช้บริการในโรงเรียนบ้านห้วยเป้าอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ 
๒.พัฒนา  ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน  พร้อมจัดท าจัดหาถังเก็บและส่งน้ าประปา
ภายในโรงเรียนบ้านห้วยเป้าได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการ 
๓.จัดสร้างบ้านพักครู  บุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยเป้า  เพื่อให้ครู  บุคลากรมีที่พักอาศัย 
จะได้มีขวัญและก าลังใจที่ดี  พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ 
๔.ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน  ให้มีความเหมาะสม  สะอาด  เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
นักเรียน 
๕.ปรับปรุงหอประชุมของโรงเรียนให้มีความมั่นคงแข็งแรง  พร้อมจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการประชุมและประกอบกิจกรรมของนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ทุกเวลา 
๖.ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอนุบาลให้มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
๗.จัดท า  จัดหาหนังสือ  วัสดุอุปกรณ์  สนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพและเหมาะกับ 
ความต้องการของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
๘.สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ที่หลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม (ดิน  น้ า  ป่า)  ตลอดถึงศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นให้สามารถสืบสานและถ่ายทอดสู่ลูกหลานให้คงอยู่สืบไป 
๙.จัดหา  ส่งเสริมพัฒนาครูภูมิปัญญา  ครูชาวบ้าน  ผู้รู้ในชุมชนมาถ่ายทอดความรู้   
สอนลูกหลานให้ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชน  เช่น  ภาษาล้านนา  ศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้าน  อาหาร  ขนมพ้ืนบ้าน  ศิลปะงานประดิษฐ์ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  เป็นต้น 
๑๐.ขยายและเพ่ิมเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียน  ป้ายโรงเรียนเพ่ือป้องกันทรัพย์สิน 
และความปลอดภัยของสถานที่ราชการเสียหาย 
๑๑.จัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณี  จัดเก็บ
รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ของท้องถิ่นให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป 
๑๒.จัดท า  จัดหาป้ายจราจร  สัญญาณไฟกระพริบ  กรวย  ทางม้าลายเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับบ้านโรงเรียน 
๑๓.ถมดิน  ปรับพื้นสนามฟุตบอลให้สูงขึ้นและไม่ให้น้ าท่วมขังและให้นักเรียนสามารถ 
ใช้สนามได้ทุกเวลา 
๑๔.จัดท าเตาเผาขยะ  ไร้มลพิษภายในโรงเรียน 
๑๕.จัดหา  จัดซื้อรถรับส่งนักเรียนหรือรถประจ าโรงเรียนพร้อมพนักงานขับรถ 
๑๖.จัดหา  จัดจ้างพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่โรงเรียน   
สถานที่ราชการ 
๑๗.ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 
๑๘.จัดหา  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรีพื้นเมือง  วงดุริยางค์พร้อมครู  บุคลากร  ผู้สอน 
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ปัญหาและความต้องการ   หมายเหตุ 

๑๙.จัดซื้อ  จัดหาชุดอุปกรณ์  เครื่องขยายเสียง  พร้อมล าโพง  ไมค์และอุปกรณ์อ่ืน 
ที่เก่ียวข้องไว้ประจ าห้องประชุมโรงเรียน 
๒๐.โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเพ่ิมความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
๑.โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียน 
๒.โครงการนักเรียนและครูอาสาปลูกต้นไม้ประจ าตัว ๕๐๐ กล้า  ๘๒  พรรษามหาราชินี 
๓.โครงการขอสนับสนุนบุคลากรครูปฐมวัย 
๔.โครงการจัดท าสนามเปตอง 
๕.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
๖.โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬา 
๗.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง 
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
๑.โครงการพัฒนา/ปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล 
๒.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงรั้วอาคารอนุบาล 
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
๑.โครงการการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก 
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
๑.โครงการขอรับการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  การจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
๑.โครงการปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือบริโภคอุปโภคภายในโรงเรียน 
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ล าดับความส าคัญของหน่วยงานต่างๆ 

ปัญหาและความต้องการ   หมายเหตุ 

1.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  อ าเภอเชียงดาว 
2.โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับอ าเภอเชียงดาว 
3.โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
4.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว 
5.โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ   
๖.โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
๗.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ าเภอเชียงดาว 
๘.โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
๙.โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) 
๑๐.โครงการสร้างสถานส่งเสริม  บ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
๑๑.โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.โครงการกีฬาอ าเภอเชียงดาว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว 
 อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว 

กิ่งกาชาดอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว 

กองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 335 

อุทยานแห่งชาติผาแดง 
อ าเภอเชียงดาว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



29 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕6) 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและ

งบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปีกับจ านวน
แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการใน 
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
จริง 

ร้อยละ จ านวน 
งบประมาณใน 
แผนพัฒนา 
ประจ าปี 

จ านวน 
งบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท ๑๐ ๒ ๐.๒๐ ๓,๖๙๔,๘๐๐ ๒,๖๙๗,๐๐๐ ๗๒.๙๙ 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

๗ - - ๗๓๐,๐๐๐ - - 

๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

๒ - - ๘๐,๐๐๐ - - 

๔.การอนุรักษ ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๑๕ ๑๑ ๑.๖๕ ๙๐๐,๐๐๐ ๕๗๕,๐๐๐ ๖๓.๘๙ 

๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

๓๖ ๒๑ ๕๘.๓๓ ๗,๒๒๓,๔๔๐ ๖,๐๔๒,๕๒๐ ๘๓.๖๕ 

๖.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้าง 
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑๑ ๔                                                                                                   ๓๖.๓๖ ๖๐๔,๔๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๓๑.๔๔ 

๗.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

๗ ๔ ๕๗.๑๔ ๖๕๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๑๔.๗๖ 

รวม ๘๘ ๔๒ ๔๗.๗๓ ๑๓,๘๘๙,๖๔๐ ๙,๖๐๑,๕๒๐ ๖๙.๑๓ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  แผนงาน/โครงการที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วนั้น  ตอบสนอง 
ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้  ดังนี้  
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
  -เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
  -เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิ่น 
  -เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  ด้านสาธารณูปโภค
และด้านสาธารณูปการ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  -เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ 
  -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร  
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  -เพ่ือส่งเสริมการออมในทุกระดับ 
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๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
  -เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น 
  -เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลควบคู่
ไปกับการพัฒนา  โดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  -เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้เกิดผลส าเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม  สามารถใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา  เพื่อท าการขยายผลได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอ่ืน 
  -เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนิเวศในแต่ละท้องถิ่น 
๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 -เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการด ารง 
รักษาและฟ้ืนฟู 
  -เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  -เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบหรือก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ  โดยคงเอกลักษณ์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
  -เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
  -เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังจิตส านึกให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจพร้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
  -เพ่ือส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  -เพ่ือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นและประชาชนชายขอบทั้งในด้านการศึกษา  การพัฒนา
อาชีพและการเข้าถึงปัจจัยการผลิต 
๖.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม  ร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาในสังคม 
  -เพ่ือร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
  -เพ่ือพัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ 
  -เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 
  -เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  องค์กรด าเนินการ 
อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความโปร่งใส  ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้   
  -เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากภาครัฐ  ลดระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ  
ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
  -เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร  ตลอดจน 
มีการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

ส่วนท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 

  “วิสัยทัศน์” อันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวงต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะห์การด าเนินงานของท้องถิ่น
ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบันและมุ่งหวังในอนาคต 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  มีผลท าให้สามารถ
ทราบถึงปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความมุ่งหวังให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมี
ทิศทาง  สรุปถ้อยค าวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงอย่างมีเป้าหมาย  ดังนี้ 

๑.วิสัยทัศน์การพัฒนา  
 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง “อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล ้าคุณค่า  พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

2.พันธกิจ 
 1.ป้องกันและระงับโรคติดต่อตลอดจนส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ของประชาชนและส่งเสริม 
             การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง   
 2.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๓.ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๔.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 ๕.ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้  มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  
   รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักให้ดูสวยงาม 
๗.คุ้มครอง  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
๘.ป้องกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปราศจากสิ่งเสพติด 
๙.บริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เช่น ซื่อตรง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้) 

3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.เพ่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อตลอดจนส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ของประชาชนและส่งเสริม 
             การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๓.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๔.เพ่ือส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

๕.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.เพ่ือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนอย่าง 
ครบถ้วน  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักให้ดูสวยงาม 
๗.เพ่ือคุ้มครอง ดูแล  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
๘.เพ่ือป้องกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากสิ่งเสพติด 
๙.เพ่ือบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เช่น ซื่อตรง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้) 
 



๓๓ 

4.นโยบายการบริหาร 

4.1 นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1.1 การพัฒนาสุขภาพชีวิตของประชาชน 
-สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร  ทั้งการรักษาพยาบาล 

การป้องกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพโดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
โรงพยาบาล 

-ส่งเสริมสนับสนุนขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ               
คนพิการ  การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเฝ้าระวังโรคในชุมชน 

-ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกาย  โดยจัดสถานที่  วิทยากรและอุปกรณ์ 
-ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น  ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรีและคนพิการ 
4.1.2 ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

 -ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  น าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 -ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีพ้ืนบ้าน  ประเพณีชนเผ่า) พร้อมทั้งส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  วันส าคัญของชาติ  และกิจกรรมทางศาสนาโดยจัดงานส่งเสริมตามเทศกาล  เช่น  ประเพณีปีใหม่เมือง  
วันเข้าพรรษา    

4.1.3 ความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
 -ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ  
 -ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยจัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
อย่างเป็นธรรมและกิจกรรมตามโอกาส 
 -ส่งเสริมความรักสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น  โดยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาล
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

4.1.4 การศึกษา 
 -สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา  สนับสนุนนมโรงเรียน  อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนใน 
เขตเทศบาล  เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กนักเรียน  

-ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยได้มีโอกาสรับการศึกษาตามสถานภาพอย่างทั่วถึง 

4.2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 -สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยการหาตลาดและจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
 -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์ในสถาบันการเงินของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 -ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร  เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 -ภาคการท่องเที่ยวโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง  สร้างจุดชมวิว  ส าหรับนักท่องเที่ยว 
ที่ผ่านไปมา  ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
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-ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  

4.3 นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 -พัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งต าบลและจัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนรวมถึงให้เกษตรกรใช้แหล่งน้ าจากระบบชลประทานให้ได้มากที่สุด 
 -ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  เช่น  ถนน  ไฟฟ้าสาธารณะ 
ประปา  สะพาน  สนามกีฬา  ท่อระบายน้ า  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร  ป้ายบอกทางสถานที่
ส าคัญ  กวดขันสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ขุดลอกท่อระบายน้ า  เหมือง  ฝายเพ่ือป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

4.4 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 -จัดการให้เป็นต าบลน่าอยู่  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สะอาดและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ  ขยะอันตราย ขยะที่
น ามาใช้ได้  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในก าจัดขยะชุมชน  โดยมีโครงการบริหารจัดการขยะ                 
แบบครบวงจร 

4.5 นโยบายด้านความม่ันคง   
 -สนับสนุนการท างานของฝ่ายปกครอง  ก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.  ต ารวจชุมชน  ต ารวจบ้านและ
หน่วยงานรักษาความม่ันคงต่างๆ  เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -ลดอุบัติเหตุด้านจราจรโดยเพิ่มเติมระบบสัญญาณไฟจราจรและให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ประชาชน  
 -เพ่ิมประสิทธิภาพ  ศูนย์ป้องกันภัยสาธารณะภัยเทศบาล  ปรับปรุงเครื่องมือและพัฒนาบุคลากรโดย
จัดอบรมทบทวน  เพิ่มจ านวนสมาชิกและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
 -วางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร  ทั้งด้านการป้องกัน  การบ าบัดรักษา   
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.6 นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 -ปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้วยการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ใน 
การให้บริการในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือลดภาระและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 -เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพัฒนาความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน 
 -กระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 
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5.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕6–๒๕๕8) 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 
๓.พัฒนาโครงสร้างในเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

๑.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิด  
   เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
๓.ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบ    
   เศรษฐกิจ 
๔.เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
   และเขตการค้าเสรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

๑.ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.ส่งเสริมสุขภาวะ 
๓.สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 
๔.ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การจัดระเบียบภายในชุมชนและ 
การสร้างความร่วมมือในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

๑.ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแล  ป้องกันภัยในชุมชน 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย 
   และการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

 
๑.สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
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       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9) 

ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 
๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

๑.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิด 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
๓.ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบ   
   เศรษฐกิจ 
๔.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ   
   และเขตการค้าเสรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

๑.ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.ส่งเสริมสุขภาวะ 
๓.สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 
๔.ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การจัดระเบียบภายในชุมชนและ 
การสร้างความร่วมมือในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

๑.ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย     
   และการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและแรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม
การบริหารที่เหมาะสม 

๑.สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

 
 
 
 
 
 



3๗ 
       ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมกับ
ชุมชน 

๑.๑ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคม
ขนส่ง  
 

1.พัฒนาและปรับปรุงคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ขยายผวิหน้าถนน 
บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น 
ของคนในท้องถิ่น 
2.พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานท่ีดี มคีวามปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า เช่น ป้านเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
ทางแยก 
3.พัฒนาและปรับปรุงถนนท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การท่องเที่ยว 

๑.๒ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร 
 
 
 
 

1.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น
อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คู คลอง  หนอง บึง พ้ืนที่แก้มลิง ระบบ
ชลประทาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร 
2.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิน่ โดยเฉพาะการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
และลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสนิค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย  
การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ อบเย็น ลานตากพืชผลทางการเกษตร 

 ๑.๓ พัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมลูเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  ให้สามารถวางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้ตามล าดับ
ความส าคญั  ความจ าเป็นเร่งด่วน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  สามารถ
ก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
และเกดิความคุม้ค่าในการลงทุน 
2.จัดท าผังเมือง  เพื่อก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  อาคาร
บ้านเรือน  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการควบคุมพื้นท่ีรกร้าง การลดทัศนอุจาดบนท้องถนน 
เช่น ป้ายโฆษณาที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยว 
3.บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการพัฒนา เช่น คู คลอง  
ทางระบายน้ า ระบบประปา ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์  สามารถใช้งานได้ดี  ประชาชนได้การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.ศึกษาและผลักดันให้เกดิระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชน 
ที่เหมาะสม  สามารถเช่ือมโยงกับท้องถิ่นอื่น  เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

 

๒ . ๑  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการเกษตรตาม
แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้ างภูมิคุ้ มกันระบบ
เศรษฐกิจ   
 

1.ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้าน
การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสดุ  โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคญั
2.รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน  
เพื่อการบริโภคและการผลติเพื่อจ าหน่าย 
3.ส่งเสรมิพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าการเกษตร 

๒.๒ พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 
 
 
 
 

1.ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
(ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสหรือป้องกันผลกระทบจาก AEC ) และจัดท า
แผนพัฒนา 
2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  หัตถกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  ทักษะแรงงาน  การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา่  ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน 
3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อร่วมกัน
พัฒนายกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
๔.เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา  ต่อยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยีระบบ
บริหารจดัการและควบคุมการผลติมาใช้เพื่อลดต้นทุน  เพิ่มคุณภาพและมลูค่า
ของสินค้า/บริการ  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน 
 
 
 

1.สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
และแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ท้ังในระดับประเทศและระดบันานาชาติ
2.เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น เช่น 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจ ากัดต่างๆ 
จัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนและสง่เสริมใหผู้้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจ 
ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
3.ส่งเสรมิการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยายธรุกิจบนพืน้ฐานของ
ความเข้าใจและความพร้อมของชุมขน  ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะเก็งก าไร ไม่ก่อให้เกดิผลผลิตทางเศรษฐกจิอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

 

๒ . ๔  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว 

1.ส่งเสรมิพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงสุขภาพและเชิงนิเวศ  โดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 
2.สร้างการมสี่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหนว่ยงานภารรัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
3.พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวท้ังกิจกรรมเดมิและกิจกรรมใหม ่ 
4.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กจิกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 
5.สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผล
ความส าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
การบริ ห ารจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3 . 1  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.รณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อปรบัเปลีย่นพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่สง่ผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสรมิการปลูกป่าในพ้ืนท่ีต้นน้ า พ้ืนท่ีสาธารณะ สร้างฝายต้นน้ าล าธาร 
4.ลดการเผาไร่นา เผาป่า โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการด าเนินการ
5.ก าหนดบทบญัญตัิข้อบังคับและกฎหมายที่เกีย่วข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นท่ี  การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ี 
(Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และบังคับใช้อย่างจริงจังเพ่ือควบคุมกิจกรรม 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชิวิต  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  (EcoTown)   เพื่อสุขภาพของ 
คนในพื้นทีเ่มือง 

3.2  การควบคุม 
ป้องกัน  แก้ไขปัญหา
ขยะและมลภาวะ 

1.พัฒนาระบบการบริหารจดัการและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหา 
น้ าเสีย  ขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการด้วยตนเอง 
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2.ส่งเสรมิการจดัตั้งกลุม่และเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน และบูรณาการในการบริหาร
จัดการปญัหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปญัหาหมอกควัน  ไฟป่าและอุทกภยั ร่วมกับ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐและภาคีพฒันา 
ที่เกี่ยวข้อง 
3.สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบท่ีดีในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศที่ด ีเพื่อน ามาเป็นแบบอย่าง
แนวทางปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น  โดยการมสี่วนรว่มของ
ชุมชน  องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการก าจดัขยะมลูฝอย  
การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ าเสียและแมน่้ า 
ล าคลอง 
4.การปลูกฝังเรื่องการก าจดัขยะมลูฝอย การดูแลรักษาแม่น้ าล าคลอง 
ไม่ให้เน่าเสีย 

 
 
 
 
 
 



๔๐ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริ ห ารจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3.3 ส่งเสริมการใช้
พลั งงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

1.ส่งเสรมิ สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใช้ปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการอนรุักษ์พลังงานในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัยและอื่นๆ 

2.ให้ความรู้ ปลูกจติส านึกและสรา้งแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทยีบให้เห็นถึงประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

4.1 รวบรวมพัฒนา 
องค์ความรู้ด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

1.พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครอืข่ายบุคลากรหรือกลุม่บุคคลเกี่ยวกับการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

2.สร้างแหล่งเรียนรูเ้พื่อการสบืค้นภูมิปัญญา/อตัลักษณ์ท้องถิ่น เช่ือมโยง
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรอืสถานท่ี
ที่เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ 

3.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศลิปะ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่ม
กิจกรรมศลิปะทีเ่กี่ยวข้องกับภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.2 อนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน 

1.ปลูกจติส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น
สถานบันรากฐานใหเ้ด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนือจาก
สถาบันการศึกษา 

2.รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนรุักษ์อักษรเมือง ดนตรี
พื้นบ้าน ส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ รวมถึงการอนุรักษด์้าน
สถาปัตยกรรมต่างๆ แห่งล้านนา  มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคง
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 

3.ส่งเสรมิชุมชนในการจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาและคณุธรรมจริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

4.ส่งเสรมิและจัดกิจกรรมการอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผา่ใน
ท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

5.เฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมตา่งชาติ 

ที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 
4 . 3  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 
สู่ภายนอก 
 
 
 

1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อ
เผยแพร่ใหเ้กิดการรับรู้ในวงกว้าง 

2.จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นไปยังสถานท่ี
ต่างๆ ภายนอก เช่น การจดักิจกรรม Roadshow การเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
และเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

 
 
 
 



๔๑ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการศึกษา     
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

5.1 ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.จัดใหม้ีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคณุภาพพร้อมทั้งเสรมิสรา้ง
สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
ประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

2.ส่งเสรมิ พัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางการศกึษาของ
สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของคนในชุมชน 
 
 
 

๑.พัฒนาระบบสวสัดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน   
โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
รวมถึงการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของ 

คนในชุมชน 
5.3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

1.รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น  เพื่อก าหนดแนวทางใน 
การสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปญัหาสังคม ท้ังในด้าน
การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ การผลิต 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมส าหรับผูด้้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น ทาง
ลาดส าหรับผู้พิการ การรักษาพยาบาล 

3.ส่งเสรมิและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น 
ตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้มีงานท า มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
รั ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 
 

6.1 การรักษาความสงบ
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชุมชน 
 
 
 

1.ส่งเสรมิให้มีการสรา้งเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้านเพื่อเฝ้าระวัง
และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

2.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจดักจิกรรมด้านต่างๆ เพื่อป้องกันภัยตา่งๆ ที่
อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพท่ีผดิกฎหมาย
รวมถึงภัยจากอุบัตเิหตจุราจรบนท้องถนน 

3.สร้างกิจกรรมส่งเสรมิการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความ
สามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมโีอกาสในการเสนอปญัหา 
ความต้องการและก าหนดนโยบาย กฎระเบยีบของชุมชน เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและการ
รั ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 

6.2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1.ส่งเสรมิการสร้างเครือขา่ยอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและ
สิ่งจูงใจในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อป้องกัน
ดูแลความสงบเรียบร้อยและภัยพบิัติต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้น 

2.พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ในด้าน
บุคลากรงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการและบรรเทาสาธารณภยัในภาพรวามร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.3 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อบายมุ ข และปัญหา
แรงงานต่างด้าว 
 
 
 

1.บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กร 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนด
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ 

2.พัฒนาระบบการคุม้ครองแรงงานต่างด้าว  ตลอดจนเตรียมความพร้อม เฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาจากแรงงานต่างด้าวท้ังในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

7 . 1  พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถบุคลากร
และองค์กรในท้องถิ่น 
 
 
 

1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของท้องถิ่นและจังหวัด 

2.เสริมสร้างจติส านึก ขวัญก าลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่น 

ทุกระดับในการให้บริการประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 

7.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
ใน กา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1.พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าในการปฏิบตัิภารกิจ ค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชน 

2.พัฒนากลไกการท างานท่ีเข้มแขง็และโปร่งใส โดยอาศยัความร่วมมือเป็น
ภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รบับริการเป็นหลัก 
ภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคณุธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อสว่นรวม 
การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมลูหน่วยงานตามกฎหมาย 

3.จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อ
เตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การวางแผน ตรวจสอบ
และควบคมุ 
 
 
 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุม่องค์กร 
หนว่ยงานและผู้มีส่วนไดเ้สียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น 
และเปดิโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคดิเห็นในการก าหนด
บทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคสว่น
ต่างๆ ให้เสมอภาคและมคีวามสมดุล 

2.ส่งเสรมิและจัดให้มรีะบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดและส่งเสริมใหม้ีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

๔๔ 
ส่วนที่ ๕ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง 
๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
๑.๓ พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

 
๖๓ 
๔๐ 
๕๕ 

 
๒๑,๙๖๗,๒๐๒ 
๗๐,๓๔๐,๐๐๐ 
๑๙,๐๕๐,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
๖๓ 
๗๐ 
๕๕ 

 
๒๑,๙๖๗,๒๐๒ 
๗๐,๓๔๐,๐๐๐ 
๑๙,๐๕๐,๐๐๐ 

รวม ๑๕๘ ๑๑๑,๓๕๗,๒๐๒ - - - - ๑๕๘ ๑๑๑,๓๕๗,๒๐๒ 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
      และสร้างภูมิคุม้กันระบบเศรษฐกิจ 
๒.๒ พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 
๒.๓ ส่งเสริมการค้าการลงทุน  
๒.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
๔ 
 

๒ 
๓ 
๑ 

 
๓๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
๔ 
 

๒ 
๓ 
๑ 

 
๓๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ - - - - ๑๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี 2560 รวม  ๓  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ การควบคุม ป้องกัน  แก้ไขปญัหาขยะและมลภาวะ 
๓.๓ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนรุักษ์พลังงาน 

 
๖ 
๓ 
๑                                                

 
๒๔๐,๐๐๐ 
๖๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
๖ 
๓ 
๑ 

 
๒๔๐,๐๐๐ 
๖๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐ ๙๐๐,๐๐๐ - - - - ๑๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

๔.การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญา   
   ท้องถิ่น 
๔.๑ รวบรวม  พัฒนาองค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
๔.๓ การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่ภายนอก 

 
 

๒ 
๑๙ 
๑ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๘๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 

๑๗ 
- 

 
 
- 

๘๐๐,๐๐๐ 
- 

 
 
- 

๑๗ 
- 

 
 
- 

๘๐๐,๐๐๐ 
- 

 
 

๒ 
๕๓ 
๑ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๒,๔๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๗ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๖ ๒,๖๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

46 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี 2560 รวม  ๓  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
๕.๒ การส่งเสรมิสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
๕.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

 
๔๐ 
๑๕ 
๖ 

 
๑๐,๑๘๙,๐๐๐ 
๑,๗๓๐,๐๐๐ 
๔๓๐,๐๐๐ 

 
๓ 
๙ 
๓ 

 
๔๕,๐๐๐ 

๘๖๕,๐๐๐ 
๑๕๕,๐๐๐ 

 
๓ 
๙ 
๓ 

 
๔๕,๐๐๐ 

๘๖๕,๐๐๐ 
๑๕๕,๐๐๐ 

 
๔๖ 
๓๓ 
๑๒ 

 
๑๐,๒๗๙,๐๐๐ 
๓,๔๖๐,๐๐๐ 
๗๔๐,๐๐๐ 

รวม ๖๑ ๑๒,๓๔๙,๐๐๐ ๑๕ ๑,๐๖๕,๐๐๐ ๑๕ ๑,๐๖๕,๐๐๐ ๙๑ ๑๔,๔๗๙,๐๐๐   

๖.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรกัษา 
ความสงบเรียบร้อย 
๖.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
๖.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
๖.๓ การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 
 

๖ 
๔ 
๕ 

 
 

๑,๒๒๕,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 
๓๗๖,๖๐๐ 

 
 
- 
๑ 
๓ 

 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๒๘๕,๐๐๐ 

 
 
- 
๑ 
๓ 

 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๒๘๕,๐๐๐ 

 
 

๖ 
๖ 

๑๑ 

 
 

๑,๒๒๕,๐๐๐ 
๓๓๐,๐๐๐ 
๙๔๖,๖๐๐ 

รวม ๑๕ 
 

๑,๙๑๑,๖๐๐ ๔ ๒๙๕,๐๐๐ ๔ ๒๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๒,๕๐๑,๖๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

47 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๗.๑ พัฒนาขีดความสามารถบคุลากรและองค์กรในท้องถิ่น 
๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผน ตรวจสอบ 
      และควบคุม 

 
๔ 

๑๓ 
๓ 

 
๘๖๐,๐๐๐ 

๙,๕๙๗,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
๒ 
๑ 
๒ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๒ 
๑ 
๒ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
๘ 

๑๕ 
๗ 

 
๒,๔๖๐,๐๐๐ 
๙,๖๙๗,๐๐๐ 
๒๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐ ๑๐,๕๙๗,๐๐๐ ๕ ๘๙๐,๐๐๐ ๕ ๘๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๑๒,๓๗๗,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒๙๖ ๑๓๙,๙๑๔,๘๐๒ ๔๑ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๔๑ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๓๗๘ ๑๔๖,๐๑๔,๘๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเชื่อมทางหลวงกับ          
ปากซอย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมทางหลวงกับปากซอย             
หมู่ที่ 1 

250,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐาน 
และสาธารณูปโภค        
เพียงพอแก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒ 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเลยีบล าเหมือง  
และเข้าพื้นที่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เข้าพื้นที่การเกษตร  ห้วยน้ าฮาก 
หมู่ที่ 1 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓ 
 

 

โครงการก่อสร้างถนน Over ray 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนน Over ray ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและ
ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 1 

 100,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.  
ข้ามน้ าซุ้ม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามน้ าซุ้ม   
หมู่ที่ 1 
 

 800,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

49 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
6 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อขยะ  
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เข้าบ่อขยะ   หมู่ที่ 1 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

7 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบดอยปานต่าง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รอบดอยปานตา่ง  หมู่ที่ 1 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

8 
 

 

โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า 
 

เพือ่พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร               
หมู่ที่ 1 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

9 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เลียบล าน้ าปิง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าปิง   
หมู่ที่ 1 

150,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

10 
 
 

โครงการท าป้ายบอกซอย 
ภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 1 
 

50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 

 
 



 
 

50 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์

สองข้างทางถนนสายหลัก  
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนน 
สายหลัก หมู่ที่ 1 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

12 
 

 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
บริเวณหอประชุม 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอประชุม  
หมู่ที่ 1 

50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

13 
 

 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เพื่อชะลอความเร็วตามทางแยก  
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรเพื่อชะลอ
ความเร็วตามทางแยก  หมู่ที่ 1 

30,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
เสรมิไหล่ทางถนนสายหลัก 
ในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนน
สายหลักในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

15 โครงการท าป้ายบอกซอย 
ภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 2 
 

30,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

51 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
16 

 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน Over ray 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนน Over ray ภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 2 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

17 
 
 
 

โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า
สาธารณะทุกหย่อมบ้าน  
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ  
ทุกหย่อมบ้าน   หมู่ที่ 2 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร   หมู่ที่ 2 
 

100,000
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

20 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน   
หมู่ที่ 2 (หย่อมบ้านสันต้นเปา, 
หย่อมบ้านดอยนาหลวง) 

700,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 



 
 

52 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
21 

 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 2 200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

22 
 
 
 

โครงการวางท่อลอดถนน 
บริเวณซอย/ปากซอย 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

วางท่อลอดถนนบริเวณซอย/ปากซอย          
หมู่ที่ 2 

50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 
 

กองช่าง 

23 
 

โครงการก่อสร้างถนน Over ray 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนน Over ray ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  3 

3,000,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นบ่อขยะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กข้ึนบ่อขยะ  หมู่ที่ 3 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

25 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก/ลาดยางภายในหมู่บา้น 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ 
ลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 
 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 



 
 

53 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
26 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเชื่อมทางหลวงกับ          
ปากซอย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มทางหลวงกับปากซอย  หมู่ที ่3 

250,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

27 
 
 
 

โครงการจดัท าป้ายบอกซอย
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

28 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่ 3 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

29 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู ่
พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 3 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

30 
 

โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า
และไฟฟ้าสาธารณะ  

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 3 
 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพยีงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

54 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
31 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านและ 
ทุกหย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน   
หมู่ที่ 4 

1,250,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

32 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ทุกหย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหย่อมบ้านแม่จา
น้อย  หย่อมบ้านปางเบาะ  หย่อม 
บ้านแม่จาเหนือ หมู่ที่ 4 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

33 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ในหมู่บ้านและทุกหย่อมบา้น 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
และทุกหย่อมบา้น หมู่ที่ 4 

 100,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายใน
หมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสูพ่ื้นที่
การเกษตรภายในหมู่บ้านและ 
หย่อมบ้าน หมู่ที่ 4 
 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

35 โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 

50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 



 
 

55 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
36 โครงการไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์หย่อมบ้าน 
แม่จาเหนือ แม่จาน้อย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
หย่อมบ้านแม่จาเหนือ แม่จาน้อย  
หมู่ที่ 4 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอแก่
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

37 
 

 

โครงการขยายถนนลูกรัง 
บ้านแม่จาเหนือ แมจ่าน้อย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายถนนลูกรังบ้านแม่จาเหนือ   
แม่จาน้อย  หมู่ที่ 4 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอแก่
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

38 
 

 

โครงการก่อสร้างท่อลอด 
ขนาดใหญ่ (ปางเบาะ) 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านและ
ทุกหย่อมบ้าน หมู่ที่ 4 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอแก่
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

39 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านและ 
หย่อมบ้าน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านและหย่อมบ้าน   
หมู่ที่ 5 
 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอแก่
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนสายแม่จา-ปิงโค้ง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแม่จา– 
ปิงโค้ง  หมู่ที่  5 

 80,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอแก่
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๑ โครงการขยายระบบจ าหน่าย 
ไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้ง 
หม้อแปลง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและ
ติดตั้งหม้อแปลง 

๙๐๗,๒๐๒ 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอแก่
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 



 

 
56 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๔๒ โครงการป้ายบอกซอย เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ติดตั้งป้ายบอกซอย   หมู่ที่ 5 20,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๓ 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
หน้าวัดสว่างมงคล 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มหน้าวดัสว่างมงคล               
หมู่ที่  5 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพืน้ฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๔  
 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู ่
พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 5 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๕ โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ   
หมู่ที่ 5 
 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
สะพานข้ามล าห้วยทรายขาว 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้าม 
ล าห้วยทรายขาว  หมู่ที่  5 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 



 
 

57 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๔๗ 

 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ป่าช้า                          
บ้านห้วยทรายขาว 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู ่
พื้นที่ป่าช้าบ้านห้วยทรายขาว  หมูท่ี่ 5 

50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๘ 
  
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ 6  300,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔๙ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  
 
 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๐ โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู ่
พื้นที่การเกษตร 
 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 6 

 100,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๑ โครงการจดัท าป้ายบอกซอย
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

30,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 



 
 

58 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๕๒ 

 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
สองข้างทาง  หมู่ที่ ๖                                

เพือ่พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  หมู่ที่ ๖                 150,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๓ 
 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 6 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้ามน้ าคองเข้าสู ่
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็                  
ข้ามน้ าคองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร   
หมู่ที่ 6 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (ทางล้อหมู่บ้าน) 
 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ทางล้อหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๖ โครงการจดัท าป้ายบอกซอย
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

20,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 

 



 
 

59 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๕๗ 

 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์  
ศาลเจ้าเมืองประจ าหมู่บา้น 
พร้อมเทลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก
และรั้วรอบเป็นสัดส่วน                                   

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าเมืองประจ า
หมู่บ้านพร้อมเทลานคอนกรตี 
เสรมิเหล็กและรั้วรอบเป็นสดัส่วน   
หมู่ที่  7 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๘  
 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบวงแหวนถึง 
ทางเข้าบ่อขยะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุง่ข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบวงแหวนถึงทางเข้าบ่อขยะ   
หมู่ที่ 7 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๕๙ 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า                   
สาธารณะให้ครบทุกซอย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง)  
ให้ครบทุกซอย  หมู่ที่  7 
 
 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๐ โครงการจดัท าป้ายบอกซอย
ภายในหมู่บ้าน 
 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดท าป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 

20,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู ่
พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 7 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 



 
 

60 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่หมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๖๒ 

 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม 
ล าห้วยตีนตั่ง                                   

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ข้าม 
ล าห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่  7 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๖๓ 
 

 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ าปิง 
บ้านแม่กอน หมู่ที่ ๒ ต าบล 
ทุ่งข้าวพวงเชื่อมบ้านโป่งอาง   
หมู่ที่ ๕  ต าบลเมืองนะ  อ าเภอ
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ข้ามแม่น้ าปิง บ้านแม่กอน หมู่ที่ ๒ ต าบล 
ทุ่งข้าวพวง-บ้านโป่งอาง  หมู่ที่ ๕  ต าบล 
เมืองนะ  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่
ขนาดยาว ๓๒ เมตร  กว้าง ๗ เมตร 

๒,๘๘๐,๐๐๐ 
(งบหน่วยงาน

อื่น) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

61 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการขุดลอกล าน้ าปิง,            
น้ าซุ้ม,น้ าก๋อน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกน้ าปิง,น้ าซุ้ม,น้ าก๋อน   หมู่ที่ 1 1,000,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๒ 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 1 100,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๓ 
 
 
 

โครงการท าพนังเรยีงหิน 
บนสันฝายต้นตุม้ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ท าพนังเรียงหินบนสันฝายต้นตุ้ม    หมู่ที่ 1 1,000,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๔ โครงการท าพนังเรยีงหิน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท าพนังเรียงหิน (Gabion) หมู่ที่ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐   โครงสร้างพื้นฐานและ กองช่าง 
  (Gabion) ในต าบลทุ่งข้าวพวง  (งบเทศบาล) 

 
  สาธารณูปโภคเพียงพอ

แก่การด ารงชีวิต 
 

๕ โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
เพื่อใช้ในการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในต าบลทุ่งข้าวพวง 

สร้างฝายชะลอน้ าห้วยเป้าข้างวัดใน 
เพื่อใช้ในการเกษตร  หมู่ที่ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

         
 



 
 

62 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
6 
 
 

โครงการก่อสร้างฝาย 
คลองส่งน้ าไส้ไก่  
ล าเหมืองน้ าก๋อน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างฝายคลองส่งน้ าไสไ้ก่  
ล าเหมืองน้ าก๋อน  หมู่ที่ 1 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

7 
 
 

โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อน         
พร้อมพนังกันดิน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกล าน้ าก๋อนพร้อมพนังกันดนิ หมู่ที่ 2 1,000,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

8 
 

 

โครงการก่อสร้างวางท่อ                  
ล าเหมืองภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างวางท่อล าเหมืองภายในหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 2 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ 
การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เพื่อการเกษตร  หมู่ที่ ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

         
๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ฝายต้นตุ้ม 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นตุม้  หมูท่ี่ ๒ ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

       แก่การด ารงชีวิต  
 

 
 
 



 
 

63 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
11 

 
โครงการขยายไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 2 200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

12 
 

 

โครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทาน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างระบบชลประทาน  หมู่ที่ 2 5,000,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

13 
 

 

โครงการจดัท าฝายแม้ว/ 
ฝายชะลอน้ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดท าฝายแม้ว/ฝายชะลอน้ า  หมูท่ี่ 2 50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
/ล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมถนนเลียบคันคลอง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมืองคอนกรีต 
เสรมิเหล็กพร้อมถนนเลียบคันคลอง  หมู่ที่ ๓ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

         
๑๕ โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขุดบ่อกักเก็บน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร  หมู่ที่ ๓ ๑๐๐,๐๐๐   โครงสร้างพื้นฐานและ กองช่าง 

 ในพื้นที่การเกษตร ในต าบลทุ่งข้าวพวง  (งบเทศบาล)   สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

 

 
 
 
 



 
 

64 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
16 

 
 

โครงการก่อสร้างโกดัง 
เพื่อเก็บผลผลิต/สินค้าเกษตร 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างโกดังเพ่ือเก็บผลผลิต/สินค้าเกษตร         
หมู่ที่  3 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

17 
 

 

โครงการจดัท าฝายแม้ว เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดท าฝายแม้ว  หมู่ที่  3 50,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

18 
 

โครงการขุดลอกล าน้ าปิง เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกล าน้ าปิง  หมู่ที่  3 1,000,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขุดลอกล าน้ าจา เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขุดลอกล าน้ าจา  หมู่ที่ ๔ ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

       แก่การด ารงชีวิต  
๒๐ โครงการก่อสร้างเทตาด คสล.

ล าเหมือง/คลองส่งน้ าเขา้พื้นที่
การเกษตรในหมู่บ้าน/ 
หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างเทตาด คสล.ล าเหมือง/คลองส่งน้ า
เข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน/หยอ่มบ้าน 
หมู่ที่  4 

1,500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 

 
 



 
 

65 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
21 

 
 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
แม่จา 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นแม่จา  หมู่ที่  4 1,500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

22 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดกลาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง  หมู่ที่  4 10,000,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

23 
 

 

โครงการก่อสร้าง 
เขื่อนกักเก็บน้ าขนาดกลาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าขนาดกลาง           
หมู่ที่  4 

30,000,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน       
หมู่ที่  4 

1,500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

         
25 โครงการจดัหาเครื่องตะบันน้ า

ส าหรับการเกษตร 
เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดหาเครื่องตะบันน้ าส าหรับการเกษตร         
หมู่ที่  5 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

         
 
 



 
 

66 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
26 

 
 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กฝาย           
ทุ่งข้าวหลวง/ฝายทุ่งยาว 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
ฝายทุ่งข้าวหลวง/ฝายทุ่งยาว  หมูท่ี่  5 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

27 
 
 
 

โครงการก่อสร้างพนัง
คอนกรีตข้างล าห้วย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล าห้วย  หมู่ที่  5 800,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างรางเหล็ก 
ข้างล าเหมือง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล าห้วย  หมู่ที่  5 600,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อ
เข้าพื้นที่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร    
หมู่ที่  5 

600,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพืน้ฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

         
30 โครงการขุดลอกหน้าฝาย 

 
เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกหน้าฝาย  หมู่ที่  5 40,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 



 
 

67 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
31 

 
 

โครงการขุดลอกล าน้ าปิง เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกล าน้ าปิง  หมู่ที่  5 1,000,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

32 
 
 
 

โครงการขุดบ่อน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดบ่อน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  5 100,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างระบบน้ าเพื่อ
การเกษตรหย่อมบ้านปางกาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
หย่อมบ้านปางกาง  หมู่ที่ 6 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างระบบ 
ฝายกั้นน้ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างระบบฝายกั้นน้ า  หมู่ที่ 6 1,200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

35 โครงการขอรับการสนบัสนุน
ท่อน้ าเพื่อการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

จัดท าท่อน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 6 100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

68 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
36 

 
 

โครงการขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะหน้าศาลเจ้าเมือง           

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะหน้าศาล             
เจ้าเมือง  หมู่ที่  7 

50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

37 
 

โครงการขุดลอกล าห้วยตีนตั่ง เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกล าห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่  7 150,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

38 โครงการขุดสระน้ า 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 7 100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

39 โครงการขยายไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 7 100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

40 โครงการจดัท าระบบประปา
เพื่อการเกษตร 
 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดท าระบบประปาเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 3 200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

69 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าพร้อมฝาปดิข้างถนน 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
ข้างถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ภูเขาพร้อมถังเก็บน้ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อมถงัเก็บน้ า  
หมู่ที่  1 

500,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า
ข้างทางภายในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกรางระบายน้ าข้างทางภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  1 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปดิข้างถนนภายใน
หมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิข้างถนน
ภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน  หมู่ที่  2 

1,500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งขา้วพวง 
 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก             
หมู่ที่ 2 
 

150,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

70 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
6 
 

โครงการขอรับงบประมาณ
เพิ่มเตมิในการก่อสร้างเมร ุ

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างเมร ุ หมู่ที่ 2 500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างหอประชุม
ประจ าหมู่บ้านและหย่อมบา้น 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้านและ 
หย่อมบ้าน  หมู่ที่ 2 

700,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

8 โครงการจดัหาระบบเสียง 
ตามสายภายในหมู่บ้านและ 
หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

จัดหาระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
และหย่อมบ้าน  หมู่ที่ 2 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กเอนกประสงค์เพื่อ
ท ากิจกรรมชนเผ่า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เอนกประสงค์เพื่อท ากิจกรรมชนเผ่า             
หมู่ที่ 2 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

10 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภเูขาพร้อม 
ติดตั้งถังกรอง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
พร้อมติดตั้งถังกรอง  หย่อมบ้านใหม่พัฒนา                 
หมู่ที่ 2 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

71 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
11 โครงการก่อสร้างป้อมยาม

หมู่บ้าน/หย่อมบ้านพร้อม
ห้องน้ า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุง่ข้าวพวง 
 

 ก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
พร้อมห้องน้ า  หมู่ที่ 2 

350,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณปา่ช้าหมู่บ้าน/ 
หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้าหมูบ่้าน/ 
หย่อมบ้าน  หมู่ที่ 2 

200,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อคอนกรีต 
เสรมิเหล็กบริเวณซอยข้าม 
ล าเหมืองหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณ 
ซอยข้ามล าเหมืองหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

14 โครงการท าระบบประปาจาก
บ่อบาดาลพร้อมถังกรองน้ า
เพื่ออุปโภค-บริโภค 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุง่ข้าวพวง 
 

ท าระบบประปาจากบ่อบาดาลพรอ้มถังกรอง
น้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  หมู่ที่ 3 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดสองข้างทางภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมฝาปดิสองข้างทางภายในหมูบ่้าน 
 หมู่ที่ 3 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 

 
 



 
 

72 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
16 โครงการก่อสร้างห้องน้ า

สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
สองฝั่งแม่น้ าปิง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ าปิ่ง  หมู่ที่ 3 1,000,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างศาลา 
ที่พักในป่าช้าบ้านทุ่งข้าวพวง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างศาลาที่พักในป่าช้าบ้านทุ่งข้าวพวง
หมู่ที่ 3 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างหอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 800,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งระบบ 
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 3 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

73 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
21 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

บริเวณหอเจ้าเมือง 
เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอเจ้าเมอืง              
หมู่ที่ 3 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ า เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ า  หมู่ที่ 3 300,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างทางลงน้ าปิง เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างทางลงน้ าปิง  หมู่ที่ 3 200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน            
หมู่ที่ 3 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

25 โครงการเทลานคอนกรตี 
เสรมิเหล็กบริเวณป่าช้า 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็กบริเวณป่าช้า                    
หมู่ที่ 3 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

74 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
26 โครงการก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ฝายทุ่งข้าวพวง 
เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฝายทุง่ข้าวพวง
หมู่ที่ 3 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

27 
 

โครงการก่อสร้างแท็งค์น้ า
ขนาดใหญ่หย่อมบา้นแม่จา
เหนือและหย่อมบ้านปางเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างแท็งค์น้ าขนาดใหญ่หย่อมบ้านแม่จา
เหนือและหย่อมบ้านปางเบาะ หมูท่ี่ 4 

300,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน/หยอ่มบ้าน 
หมู่ที่ 4 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

29 
 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดภายในหมู่บ้าน/ 
หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน            
หมู่ 4 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวภายในหมู่บา้น 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 

80,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 

 
 



 
 

75 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
31 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปา (ขนาดท่อใหญ่
กว่าเดิม) 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุง่ข้าวพวง 
 

ปรับปรุงระบบประปา (ขนาดท่อใหญ่
กว่าเดิม) หย่อมบ้านปางเบาะ  หมู่ที่ 4  

200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน
ของหย่อมบ้านปางเบาะ 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงฌาปนสถานของหย่อมบา้น              
ปางเบาะ  หมู่ที่ 4 

100,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ระบบประปาพร้อมแท็งค ์
เก็บน้ าขนาดใหญ ่

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาพรอ้ม 
แท็งค์เก็บน้ าขนาดใหญ่  หมู่ที่ 5 

 800,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน/ 
หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน             
หมู่ที่ 5 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
หอประชุมห้วยป่าฮ้อม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างศาลาที่พักหอประชุมห้วยป่าฮ้อม 
หมู่ที่ 5 

150,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

76 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
36 โครงการติดตั้งระบบ 

เครื่องเสยีงหอประชุม 
หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ติดตั้งระบบเครื่องเสียงหอประชุม 
หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม  หมู่ที่ 5  

 50,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว ในหมู่บ้าน/ 
หย่อมบ้าน  หมู่ที่ 5 

50,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

38 
 

โครงการขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน  (หย่อมบ้าน 
ห้วยป่าฮ้อม) หมู่ที่ 5 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

39 โครงการสร้างศาลาป่าช้า
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

สร้างศาลาป่าช้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมถังกรอง 
(ท่อ 3 น้ิว) 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมถังกรอง 
(ท่อ 3 น้ิว)  หมู่ที่ 6 

250,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 

 



 
 

77 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
41 โครงการก่อสร้างห้องน้ า

สาธารณะหย่อมบ้านปางกาง 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  
หย่อมบ้านปางกางหมู่ที่ 6 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

42 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า
สองข้างทาง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกรางระบายน้ าสองข้างทาง  หมู่ที่ 6 100,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
ฝาราง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมฝาราง  หมู่ที่ 6 

 500,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

44 
 

โครงการก่อสร้างเมร ุ เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างเมรุ  หมู่ที่ 6  500,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

45 
 

โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บ้านถังสูงพร้อม 
ขุดบ่อบาดาล 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังสงู 
พร้อมขุดบ่อบาดาล  หมู่ที่ 7 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 

 
 
 



 
 

78 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
46 

 
โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค ์

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 200,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะบริเวณหอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณหอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 
  

100,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ข้างทางหลวง หมายเลข 
4178 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างทางหลวง 
หมายเลข 4178  หมู่ที่ 7 

300,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน              
หมู่ที่ 7 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ า
พร้อมท าระบบกรองน้ าประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ าพร้อมท าระบบ 
กรองน้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

79 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๑.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอย 
ในหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ทุกซอยในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

 500,000 
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงขยายเขต
เสียงตามสาย 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย  หมู่ที่ 7 
  

20,000 
 (งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกบ่อน้ าประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ขุดลอกบ่อน้ าประปาหมู่บ้าน  หมูท่ี่ 7 50,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ภูเขา 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา  หมู่ที่ 7 500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างและ 
ปรับปรุงลานกีฬา 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานในต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 500,000  
(งบเทศบาล) 

  โครงสร้างพื้นฐานและ 
สาธารณูปโภคเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

80 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
1 
 
 

โครงการส่งเสริม 
การใช้เกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย 
ในชุมชนเพื่อการผลิต
และจ าหนา่ย 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก 
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยในชุมชน เพื่อ 
การผลิตและจ าหนา่ย  ให้กับ 
ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งข้าวพวง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านักปลดั 
เทศบาล 

2 
 

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
ในการผลติสินคา้
ทางการเกษตร 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรให้กับทุกหมูบ่้าน 
ในเขตต าบลทุ่งข้าวพวง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3 โครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรบนพ้ืนท่ีสูง 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

พัฒนาอาชีพเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง  
ในพื้นที่ต าบลทุ่งข้าวพวง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 



 
 

81 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
4 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันครอบครัว
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก 
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

82 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา  2.2  พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
1 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน  

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ให้กับประชาชนในต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 
 

โครงการจดัหาตลาด 
เพื่อจ าหน่ายสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน  

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

จัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

83 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา  2.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการส่งเสริม 
การออมทรัพย ์
ทุกระดับชุมชน  
 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วสิาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ส่งเสริมการออมทรัพย์ในทุกระดบั 
ทุกหมู่บ้านในต าบลทุ่งข้าวพวง 

50,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 
 

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการค้า        
การลงทุนในภาคธุรกจิ 
และภาคการเกษตร 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการค้า        
การลงทุนในภาคธุรกจิและ 
ภาคการเกษตร 

10,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

๓ โครงการก่อสร้างอาคาร
ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร  เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ก่อสร้างอาคารขนถ่ายสินค้า 
ทางการเกษตร  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
  

84 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา  2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
1 
 
 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สองข้างทางถนน 
สายหลักและให้ชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 

เพื่อใหชุ้มชนยึดหลักและปฏิบตัิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  ท้องถิ่นมี 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจ 
ในชุมชนมีความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก
และให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 

200,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุมชนมีความ
พร้อมต่อผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

85 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

โครงการรณรงค์ส่งเสริม 
การควบคุมไฟป่า 
 

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในด้าน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

จัดกิจกรรมรณรงคส์่งเสริมการควบคุมไฟป่า ๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ 
 
 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ใน 
พื้นที่ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในด้านการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ ์
ระบบนิเวศ 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

8๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
การปลูกป่าและ 
การสร้างฝายชะลอน้ า 

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในด้านการแก้ปญัหา
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ ์
ระบบนิเวศ 

จัดกิจกรรมการปลูกป่าและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก
หมู่บ้าน  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 



 
 

86 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์งด 
การเผาในที่โล่ง 

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในการด้าน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

จัดกิจกรรมลดการเผาในที่โล่ง 1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 
 
 

โครงการจดัท า 
เทศบัญญตัิ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง            
ในด้านสิ่งแวดล้อม  

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในการด้าน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

จัดท าเทศบัญญัติ ข้อบังคบัและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้ 
อย่างจริงจังกับผู้ที่ฝ่าฝืนและกระท าผิด 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการค่ายเยาวชน
เครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จัดอบรมเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

50,000 
(งบเทศบาล) 

  เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 



 
 

87 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  3.2  การควบคุม  ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 

โครงการขุดบ่อขยะ ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในการด้าน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

ขุดบ่อขยะทุกหมู่บ้าน  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 250,000  
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 
 
 
 
 
 

โครงการจดัหาถังขยะ
ประจ าจดุหน้าบ้าน 

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในการด้าน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

จัดหาถังขยะประจ าจดุประจ าหมูบ่้าน                       
จ านวน 7  หมู่บ้าน 

200,000  
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 
 
 
 
 

โครงการบริหาร 
จัดการขยะ 

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในการด้าน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

บริหารจดัการขยะโดยวิธีคัดแยกขยะ 
และจ าหนา่ย 

 200,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 



 
 

88 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจในการใช้
พลังงานทดแทน 

ชุมชนมีจิตส านึกและพัฒนา 
เป็นเครือข่ายในด้าน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและ 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้พลังงาน
ทดแทนทุกหมู่บ้าน  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

10,000  
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคณุค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

89 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  4.1 รวบรวมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 
 

โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
เยาวชนและผู้ที่สนใจ 

ชุมชนและองค์กรภาคสังคม 
ในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่ 
ได้อย่างยั่งยืน 

สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียน 
การสอนศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
เยาวชนและผู้ที่สนใจทุกหมู่บา้น  
จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

100,000  
(งบเทศบาล) 

  เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่
ได้อย่างยั่งยืน  

กองการศึกษา 

๒ 
 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานศลิปะ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ชุมชนและองค์กรภาคสังคม 
ในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
และสร้างสรรค์งานศลิปะ ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน จ านวน ๗ หมูบ่้าน  

100,000  
(งบเทศบาล) 

  เพื่อใหท้้องถิ่นสามารถ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให ้
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

90 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
1 
 

 

โครงการศึกษาธรรมศึกษาและ
ภาษาบาลตี าบลทุ่งข้าวพวง 
ประจ าปี ๒๕๕8 

เพื่อส่งเสริมการเรียน 
การสอนภาษาบาลีและ 
ภาษาพื้นเมือง 

จัดการเรียนการสอนภาษาบาลี
และภาษาพื้นเมืองแก่เด็กและ
ประชาชนท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  วัดเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
ในท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 
 
 

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะดนตร ี
พื้นบ้านให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศลิปะดนตรี
พื้นบ้าน หมู่ที่ ๑  บ้านห้วยเป้า 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เยาวชนในท้องถิ่นได้รับ
การศึกษาในศิลปะดนตรี
พื้นบ้าน 

กองการศึกษา 

3 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีชนเผ่า 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของชนเผ่าต่างๆ 

จัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่า 
ต่างๆ ในต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประเพณีและเอกลักษณ์
ของชนเผ่าต่างๆ ไดร้ับ 
การอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

4 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และให้
ความส าคญักับผูสู้งอาย ุ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง 
ความส าคญัของผู้สูงอายุ
และร่วมอนุรักษ์ประเพณ ี
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

5 
 
 
 

โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์  อ าเภอเชียงดาว 
ประจ าปี ๒๕๕8 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ 
ให้ความส าคญักับผูสู้งอาย ุ

จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอพรจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ
นายอ าเภอเชียงดาว 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง 
ความส าคญัของผู้สูงอายุ
และร่วมอนุรักษ์ประเพณ ี
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 
 



 
 

91 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
6 โครงการสรงน้ าพระธาต ุ

วัดพระธาตดุอยมอญจิ่ง                    
ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอ 
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาต ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า 
พระธาตุวัดพระธาตดุอยมอญจิ่ง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของประเพณ ี
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

7 โครงการงานสรงน้ าพระธาตุ  
ประจ าปี ๒๕๕8  วัดสว่าง
มงคล ต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม ่

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาต ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า 
พระธาตุวัดสว่างมงคล 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของประเพณ ี
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

๘ โครงการงานสรงน้ าพระธาต ุ
ดอยปานต่าง ประจ าปี ๒๕๕8   
ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอ 
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาต ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า 
พระธาตุดอยปานต่าง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของประเพณ ี
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

92 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๙ 
 
 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้านงาน 
สืบชะตาหลวง 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
พื้นบ้านงานสืบชะตาหลวงบ้านห้วยตีนตั่ง  
หมู่ที่ 7 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000            
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ของประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

๑๐ 
 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของ
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ของประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

๑๑ 
 
 

โครงการบวงสรวงดวงพระ
วิญญาณสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช วันท่ี  18 มกราคม 
ของทุกปี 

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
ต่อชาติ  ศาสนา   
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันคลา้ย 
วันยุทธหัตถี   

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนไดร้่วมแสดงออก 
ในการถวายความจงรักภักด ี

กอง
การศึกษา 

๑๒ โครงการจดักิจกรรมถวาย 
เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ  ๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

พระพุทธศาสนาไดร้ับ 
การท านุบ ารุง 

กอง
การศึกษา 

๑๓ โครงการจดังานมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ  ครั้งท่ี ๓9 
ประจ าปี ๒๕๕8 (อุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอเชียงดาว) 

เพื่อเชิดชูไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
และวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม ่

จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  
ออกร้านแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
OTOP 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักและ 
หวงแหนในแบบแผนและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

กอง
การศึกษา 

๑๔ โครงการจดังานมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ  ครั้งท่ี ๓9 
ประจ าปี ๒๕๕8 (อุดหนุนที่ท า
การปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

เพื่อเชิดชูไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
และวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม ่

จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  
ออกร้านแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
OTOP 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักและ 
หวงแหนในแบบแผนและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

กอง
การศึกษา 

 



 
 

93 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
๑๕ โครงการจดักิจกรรมประเพณี

ลอยกระทงของหมู่บ้าน 
เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ของหมู่บ้าน 

๑๐๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ของประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 

๑๖ 
 
 

โครงการจดังานรัฐพิธีเพื่อ 
ถวายความจงรักภักดีต่อชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเฉลิม 
พระเกียรติเนื่องในวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนไดร้่วมแสดงออก 
ในการถวายความจงรักภักด ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๑๗ 
 

โครงการศูนย์ศึกษา 
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
วัดห้วยเป้า  ประจ าปี ๒๕๕8 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชน 
และเยาวชน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

พระพุทธศาสนาไดร้ับ 
การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

๑๘ 
 
 

โครงการศูนย์ศึกษา 
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
วัดสว่างมงคล  ประจ าป ี
๒๕๕8 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชน 
และเยาวชน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

พระพุทธศาสนาไดร้ับ 
การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

๑๙ โครงการสรงน้ าพระธาต ุ
วัดพระธาตุศรีสามรักษ์  
บ้านห้วยตีนตั่ง ประจ าปี            
๒๕๕8 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาต ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า 
พระธาตุวัดพระธาตศุรสีามรักษ์ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ของประเพณ ี
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 

 
 



 
 

94 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  ๔.๓  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

 

ชุมชนและองค์กรภาคสังคม
ในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่ 
ได้อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นไปยังสถานท่ีต่างๆ 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

 

  เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

กองการศึกษา 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

95 
  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง 
รั้วอาคารอนุบาล  โรงเรยีน 
บ้านแม่กอนใน 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงรั้วอาคารอนุบาล 
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๒ 
 
 

โครงการจดัสร้างห้องสมดุ
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเสรมิสร้างสภาพแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับประชาชน 

จัดสร้างห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  บ้านห้วยเป้า 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมีแหล่ง
การศึกษาและเรยีนรู้ที่
เหมาะสมและเพยีงพอ 

กองการศึกษา 

๓ 
 
 

โครงการจดัหาทุนการศึกษา 
แก่เด็กด้อยโอกาสในระดับ
มัธยมศึกษา 

เพื่อสนบัสนุนนักเรียนท่ีม ี
ผลการเรยีนและความประพฤติ
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใหไ้ด ้
รับโอกาสทางการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
ผู้ด้อยโอกาสในระดับมัธยมศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน 
และความประพฤตดิีแต ่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ใหไ้ด ้
รับโอกาสทางการศึกษา 

กองการศึกษา 

๔ 
 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
สนามเด็กเล่นอนุบาล   

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

พัฒนา/ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
อนุบาล  โรงเรยีนบ้านแม่กอนใน 

๓๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๕ โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าและเพิ่มความ
ปลอดภัยภายในโรงเรยีน 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเพิม่ 
ความปลอดภัยภายในโรงเรียนใหก้ับ
โรงเรียนบ้านห้วยเปา้ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๖ โครงการจดัท าสนามเปตอง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียนให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างสนามกีฬาเปตองให้กับ 
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 

๓๓,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 



 
 

96 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๗ 
 
 

โครงการจดัซื้อหนังสือ 
ประจ าห้องสมุดโรงเรยีน 

เพื่อเสรมิสร้างสภาพแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ให้กับนักเรียน 

จัดหาหนังสือประจ าห้องสมุดโรงเรียนทุก
โรงเรียนในต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ต าบลทุ่งข้าวพวงมีแหล่ง
การศึกษาและเรยีนรู้ที่
เหมาะสมและเพยีงพอ 

กองการ 
ศึกษา 

๘ 
 
 

โครงการจดัหายาสามญั 
ประจ าบ้านให้กับโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

จัดหายาสามญัประจ าบ้านให้กับโรงเรียน
ในต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคณุภาพมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

๙ 
 

โครงการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคณุภาพมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

๑๐ 
 

โครงการแข่งขันกีฬา/ 
กรีฑานักเรยีน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน ๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคณุภาพมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

๑๑ 
 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ/ 
เนตรนารี  ประถม/มัธยม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/ 
เนตรนารี  ประถม/มัธยม 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคณุภาพมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

๑๒ โครงการปรับปรุงระบบน้ า 
เพื่อบริโภค  อุปโภคภายใน
โรงเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

ปรับปรุงระบบน้ าเพื่อบรโิภคอุปโภค
ภายในโรงเรียน  โรงเรียนพัฒนาตน้น้ า 
ขุนคอง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคณุภาพมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

 
 



 
 

97 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑๓ 

 
 

โครงการพัฒนาคณุภาพ 
การบริหารจัดการการเรียน 
การสอนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการศึกษาของ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพการเรียน 
การสอนการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลทุ่งข้าวพวง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๔ 
 

โครงการเข้าค่ายวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิถีพุทธ  พุทธบุตร  
พุทธธรรม 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคณุภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๕ 
 

โครงการพัฒนาเยาวชน 
ช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ  ส่งเสริม 
การเรยีนรู้ให้แก่เยาวชนช่วงปิดภาคเรียน 
 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคณุภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๖ 
 

โครงการจดักิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ  ๒๕๕8 

เพื่อให้ความส าคญักับ 
เด็กและเยาวชน 
 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ๘๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เด็กและเยาวชนได้รับ 
ความเอาใจใส่และดูแล 

กองการศึกษา 

๑๗ โครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ที่มีประโยชน์ 

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

๒,900,000 
(งบเทศบาล) 

  เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและ 
ได้รับสารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

๑๘ โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดม้ี
อาหารเสริม (นม)  
รับประทาน 

จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.สังกัดเทศบาล,ร.ร.สังกัด สพฐ.และ
ศพด. 

๒,200,000 
(งบเทศบาล) 

  เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์ 

กองการศึกษา 

 
 



 
 

98 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑๙ โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน 

เพื่อเด็กยากจน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การจัดการศึกษา 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษา 
 

58,000 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
กิจการลูกเสือ  เนตรนาร ี
และยุวกาชาดของโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ   
เนตรนารีและยุวกาชาดของโรงเรยีน 
ในสังกัดเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๑ โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนการสอน  
หลักสตูรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน  หลักสูตรท้องถิ่น 

๔๘,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๒ โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนการสอน 
หลักสตูรดนตรสีากล 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน  หลักสูตรดนตรีสากล 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน 
บ้านห้วยเป้า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านห้วยเป้า 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

 



 
 

99 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ า            
ขุนคอง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรยีน 
บ้านห้วยเป้า  โรงเรียนอนุบาล
พัฒนาต้นน้ าขุนคองและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล                    
ทุ่งข้าวพวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านห้วยเป้า  โรงเรียนอนบุาลพัฒนา 
ต้นน้ าขุนคองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๙๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านแม่กอนใน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๗ โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านทุ่งข้าวพวง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๘ โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านห้วยทรายขาว 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 



 
 

100 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๒๙ โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา

ของโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๓๐ 
 
 

โครงการจดัหาครูสอนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ให ้
เด็กนักเรยีนและเยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมสอนพิเศษภาษาอังกฤษ/
คอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียนใหก้ับ
เด็กนักเรยีนและเยาวชนในเขตต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

2๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๓๑  
 

โครงการจดัหาครูผูส้อนภาษาจีน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมสอนพิเศษภาษาจีน          
ช่วงปิดภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียน
และเยาวชน หมู่ที่ 6 

2๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การจัดการศึกษามีคณุภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๓๒ 
 
 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับก่อนวัยเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก่อนวัยเรียน  หมู่ที่ 2 

500,000 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

๓๓ 
 
 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก่อนวัยเรียน  หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 
หมู่ที่ 4 

500,000 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

๓๔ 
 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขุนคอง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก่อนวัยเรียน  หมู่ที่ 6 

2,400,000 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

 
 



 
 

101 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
3๕ โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ประจ า

หมู่บ้าน 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้ประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่  7 

20๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  หมู่บ้านมีศูนย์กลางส าหรับ
การเรยีนรู ้

กองการศึกษา 

๓๖ โครงการอบรมผู้น านักเรียน 
ฝ่ายส่งเสรมิอนามัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมอบรมผู้น านักเรียนฝ่าย
ส่งเสริมอนามัย 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

๓๗ โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

๓๘ โครงการเปิดโลกวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมเปดิโลกวิชาการ ๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

๓๙ 
 
 

โครงการการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงานเด็กของโรงเรียนอนุบาล
พัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

๔๐ 
 

 

โครงการขอรับการสนบัสนุนวสัด ุ
อุปกรณ์  การจดัการเรียนการสอน 

เพือ่พัฒนาศักยภาพ
การศึกษา 

จัดหาสื่อประกอบการเรยีนการสอน 
วัสดุ  อุปกรณ์  โรงเรียน 
บ้านห้วยทรายขาว 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  พัฒนาศักยภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 

102 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการฉดีวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยง
จากการถูกสุนัขกัด  ประจ าปี 
๒๕๕8 

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคตดิต่อ 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
ให้กับสุนัขทุกหมู่บ้านและส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธี 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนให้ความส าคัญ
และดูแลสุนัขอยา่งถูกวิธี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ 
 
 

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
และก าจดัลูกน้ ายุงลาย  ประจ าปี 
๒๕๕8 

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคตดิต่อ 

ฉีดพ่นหมอกควันและแจกจ่าย
ทรายอะเบทให้กับประชาชน 
ทุกหมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

อัตราการป่วยด้วย 
โรคไขเ้ลือดออกลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓ 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานและ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
หมู่บ้านต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อส่งเสริมบทบาทและ
สร้างการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานและ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
หมู่บ้านต าบลทุ่งข้าวพวง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  การดูแลและส่งเสริม 
สุขภาพของประชาชน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๔ 
 
 

โครงการจดัหาอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬาของ
เยาวชน 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  
ตะกร้อ  อุปกรณ์กีฬาเทเบลิเทนนสิ 
ฯลฯ ให้กับทุกหมู่บา้น 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
เทศบาล 

๕ 
 
 

โครงการจดัหาเวชภณัฑ์ประจ า
ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ในด้านสาธารณสุขและ 

การพยาบาลแก่ศูนย์ อสม. 

จัดหาเวชภณัฑ์ประจ าศูนย์
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขและการ
พยาบาลมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
 

103 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๖ 
 
 

โครงการจดัระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ในด้านสาธารณสุขและ 

การพยาบาล 

ด าเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขและการพยาบาล
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๗ 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาผูสู้งอาย ุ
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ทั้งร่างกายและจติใจของ 

คนในชุมชน 

จัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและกีฬา
ฟุตบอลในกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอ
เชียงดาว 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เนื่องในวันสตรีสากล 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ทั้งร่างกายและจติใจของ 

คนในชุมชน 

จัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและกีฬา
ฟุตบอลในกลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บา้น
และประชาชน 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ทั้งร่างกายและจติใจของ
เยาวชน 

จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟตุซอล /
ตะกร้อ/วอลเล่ย์บอลในกลุ่มเยาวชน
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

5๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

5๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

5๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐ 
 

โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคไขห้วัดนก 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ทั้งร่างกายและจติใจของ
เยาวชน 

ด าเนินการป้องกันและควบคุม 
โรคไขห้วัดนก 

๓๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๑๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ทางด้านกีฬา  อ าเภอเชียงดาว 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ทั้งร่างกายและจติใจของ 

คนในชุมชน 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนทางด้านกีฬา 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
 

104 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
1๒ 

 
 

โครงการสนับสนุน 
การออกก าลังกายเต้น 
แอโรบิก 

เพื่อเสรมิสร้างความ 
เข้มแข็งทั้งร่างกายและ 

จิตใจของคนในชุมชน 

 

สนับสนุนการออกก าลังกายเต้น
แอโรบิกให้กับกลุ่มต่างๆ 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านักปลดัเทศบาล 

1๓ 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีชนเผ่า 

เพื่อเสรมิสร้างความ 
เข้มแข็งทั้งร่างกายและ 

จิตใจของคนในชุมชน 

 

สนับสนุนการออกก าลังกาย 
และสามัคคีของพี่น้องชนเผ่า 

20,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านักปลดัเทศบาล 

1๔ 
 

โครงการปรับปรุงลานกีฬา
หมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

เพื่อเสรมิสร้างความ 
เข้มแข็งทั้งร่างกายและ 

จิตใจของคนในชุมชน 

 

สนับสนุนให้เยาวชนได ้
ออกก าลังกาย  

100,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

กองช่าง 

1๕ 
 
 

 

โครงการสร้างสถานส่งเสริม
บ าบัดและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเสรมิสร้างความ 
เข้มแข็งทั้งร่างกายและ 

จิตใจของคนในชุมชน 

 

สนับสนุนการออกก าลังกาย 
ของประชาชนท่ัวไป  หมู่ที่ 4 

400,000 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ 

ส านักปลดัเทศบาล 

 
 
 
 
 



 
 

105 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 
 

โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้  
ผู้พิการและผู้ประสบภัยพิบตัิ
ต่างๆ  ประจ าปี ๒๕๕8    
กิ่งกาชาดอ าเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้   
ผู้พิการและผู้ประสบ 
ภัยพิบัติให้สามารถใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข 

แจกสิ่งของให้กับผู้ยากไร้  ผู้พิการและ
ผู้ประสบภยัพิบัติ  อุทกภัย  วาตภยั  
อัคคีภัยและภัยพิบตัิอื่นๆ 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้รับ
บริการและสวสัดิการจาก  
อปท.อย่างท่ัวถึงและเป็น 

ธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง   

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ 
 
 

โครงการช่วยเหลือเด็กและ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

เพื่อช่วยเหลือเด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ใหส้ามารถใช้ชีวิตอย่าง 
มีความสุข 

จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กและ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๖๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้รับ
บริการและสวสัดิการจาก  
อปท.อย่างท่ัวถึงและเป็น 

ธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง   

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุประจ าป ี

เพื่อให้ผู้สูงอายุมรี่างกาย
และสุขภาพที่แข็งแรง           
ให้สามารถใช้ชีวิตอย่าง 
มีความสุข 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ
ประจ าป ี

๖0,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ผู้สูงอายุ ได้รับบริการและ
สวัสดิการจาก อปท.อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง   

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิดเทอม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/
นักศึกษามีงานท าและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วง 
ปิดเทอม  ระหว่างเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

นักเรียน/นักศกึษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และ 
มีรายได้จุนเจือครอบครัว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม       
ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ท าร่วมกัน 

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายตุ าบล                   
ทุ่งข้าวพวง 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม 
ท าร่วมกัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
 

106 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  ๕.๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
6 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพการด าเนินงานของ 
กลุ่มอาชีพเสริมต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสรมิให้กับกลุ่มแม่บ้าน/
ผู้สูงอาย/ุผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมและฝึกอบรม 
การประกอบอาชีพเสริมของ 
กลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ประชาชนมีงานท า มีราย             
ได้และพึ่งพาตนเองได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

107 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา  ๖.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรม 
 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน 
การป้องกันอาชญากรรม 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อความสงบเรียบร้อย 

และความปลอดภัยของ
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ 
 
 

โครงการฝึกอบรมและรณรงค ์
ปลูกฝังวินัยจราจรแก่ประชาชน 
ในพื้นที่ 
 

เพื่อปลูกฝังวินัย
การจราจรให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร 
แก่ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อความสงบเรียบร้อย 

และความปลอดภัยของ
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓ 
 
 

โครงการรณรงค์สวมหมวกนริภัยใน 
ผู้ขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์ 

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้ขับขี่และโดยสาร 
รถจักรยานยนต ์

ฝึกอบรมและจดักิจกรรมรณรงค ์
การสวมหมวกนิรภัยในผู้ขับข่ีและ
โดยสารรถจักรยานยนต ์

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อความสงบเรียบร้อย 

และความปลอดภัยของ
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV  
ในจุดเสี่ยงภายในเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง  

เพื่อสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV  ในจุดเสี่ยง
ภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
  

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อความสงบเรียบร้อย 

และความปลอดภัยของ
ชุมชน 

ส านกั
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการฝึกอบรมสมาชิก 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน/ชุด ชรบ. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้กับอาสาสมัครต ารวจ
บ้าน/ชุด ชรบ. 

อบรมให้ความรู้ในหลักวิชาระเบียบ
แถว  การบรรเทาสาธารณภยัและ
กฎหมายทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

ในการท างาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๖ โครงการสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพื่อสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

จัดท าป้ายจราจรจุดเสี่ยง ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อความสงบเรียบร้อย 

และความปลอดภัยของ
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
 

108 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา  6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการด าเนินกิจกรรมของ 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

จัดกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
บุคลากร 

จัดฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพใน 

การท างาน 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 
 
 

โครงการสนับสนุนศูนย์อ านวยการ
จัดระบบบริการเพื่อสาธารณะให้แก่
ประชาชน (zoning) 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

สนับสนุนศูนย์อ านวยการจดั 
ระบบบริการเพื่อสาธารณะ 
ให้แก่ประชาชน (zoning) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 
 
 

โครงการด าเนินกิจกรรมของ 
กลุ่มอาสาสมคัรดับไฟป่าเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

จัดกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร 
ดับไฟป่าเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

 



 
 

109 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา  ๖.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕8 ศูนย์ปฏิบตัิการพลังแผ่นดนิ 
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใน 
พื้นที่เสี่ยง 

สนับสนุนการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิให้แก ่
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด  อ าเภอ 
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ 
 
 

โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใน 
พื้นที่เสี่ยง 

จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านปลอด
ยาเสพตดิ  จัดซื้อน้ ายา/แถบ
ตรวจหาสารเสพตดิในร่างกาย 
 

210,000 
(งบเทศบาล) 

210,000 
 (งบเทศบาล) 

210,000 
 (งบเทศบาล) 

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 
 

โครงการเตรยีมความพร้อมและ 
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาจากแรงงาน
ต่างด้าวทั้งในและนอกระบบตาม
กฎหมาย 

เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างดา้ว 
ที่เข้ามาท างานในพ้ืนท่ี 

ให้นายจ้างท่ีมีแรงงานต่างด้าว 
ไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

50,000 
(งบเทศบาล) 

  มีแรงงานต่างด้าวท่ี
ถูกกฎหมายท างาน 

ในพื้นที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ ์
เสรมิมาตรการป้องกันปราบปราม 
ยาเสพตดิให้โทษ 

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร ่
ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี
เสี่ยง 

จัดหากล้องถ่ายรูประบบวีดีโอ 
กล้องถ่ายรูประบบดิจติอล 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
พร้อมเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร ์
และเครื่องตรวจหาพิกัด GPF 

๗๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพตดิลดลง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 



 
 

110 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา  ๖.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
5 
 
 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้น 
การใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี
เสี่ยง 

-ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน 
และต่อต้านการใช้ยาเสพติดแก ่
เด็กนักเรยีนโรงเรียนพัฒนาต้นน้ า 
ขุนคอง 

๔๑,๖๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 

  การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพตดิลดลง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

111 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 แนวทางการพัฒนา  ๗.๑  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและองค์กรในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
 

จัดฝึกอบรมและสมัมนาแก่คณะ 
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  บุคลากรท้องถิ่นไดร้ับ 
การพัฒนาความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

๒ 
 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การพัสด ุ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
 

จัดฝึกอบรมและสมัมนาแก่คณะ 
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  บุคลากรท้องถิ่นไดร้ับ 
การพัฒนาความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารงาน 

เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
เทศบาล 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การบริหารจัดการ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารงานของกลุ่มผู้น า
ชุมชน 

เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
เทศบาล 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่ม
ผู้น าชุมชนในเขตต าบลทุ่งข้าวพวง 

3๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

3๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

3๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การบริหารจัดการ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 
 
 



 
 

112 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 แนวทางการพัฒนา  7.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการจดัตั้งสถานท่ีกลางส าหรบัเป็น
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจดัซื้อหรือ
จัดจ้างของหน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเชียงดาว  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8 

เพื่อเป็นสถานท่ีกลางและ
สถานท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง 

จัดตั้งสถานท่ีกลางส าหรับเป็น 
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจดัซื้อ 
จัดจ้าง 

๓๗,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  อปท.สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จดัจ้างได้ถูกต้อง
เรียบร้อย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น  
กีฬาสหมติร 

เพื่อสร้างความสามัคคีใน 

คณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล 

สนับสนุนงานกีฬารวมพลคน 
ท้องถิ่น  กีฬาสหมิตรและเข้าร่วม
การแข่งขันเป็นประจ าทุกปี 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๓ 
 
 

โครงการจดัซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ์ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ ์
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ไว้บริการให้ประชาชนท่ี
ส านักงานเทศบาลและทุกหมู่บ้าน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการอินเตอร์เนต็ต าบล เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึง
ข้อมูลข่าวสารในอินเตอรเ์น็ต 

จัดให้มีอินเตอร์เน็ตต าบล 
เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารไว้บริการให้ประชาชน 
ที่ส านักงานเทศบาล   

50,000 
(งบเทศบาล) 

  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 



 
 

11๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 แนวทางการพัฒนา  7.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๕ 
 
 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

๖ 
 
 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

๗ 
 
 

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างห้องเก็บของ 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนภายใน 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงถนนภายในเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

11๔ 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 แนวทางการพัฒนา  7.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑๑ 

 
 

โครงการจดัซื้อเต้นท์  โต๊ะ  เก้าอี ้
ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

จัดซื้อเต้นท์  โตะ๊  เก้าอ้ี 
ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๑๒ 
 
 

โครงการจดัซื้อรถแมค็โคร  รถบรรทุก 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

จัดซื้อรถแม็คโคร  รถบรรทุก 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๑๓ 
 
 

โครงการจดัซื้อโครงเหล็กนั่งร้าน 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

จัดซื้อโครงเหล็กนั่งร้าน 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ต าบลทุ่งข้าวพวงมี 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 แนวทางการพัฒนา  ๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผน ตรวจสอบและควบคุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

(บาท) 
พ.ศ.2560 

(บาท) 
๑ 
 
 

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) 

เพื่อส่งเสริมการประชุม
ประชาคมและการม ี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน   
จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ 
ท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการประชุมประชาคมต าบลเพื่อ
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) 

เพื่อส่งเสริมการประชุม
ประชาคมและการม ี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมต าบล   ๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ 
ท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๓ 
 
 

โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเสรมิสร้าง 

ความปรองดอง 

และความสามคัค ี

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ท้องถิ่นมีความรักและ 

ความสามัคค ี
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 
ส่วนที่ ๖ 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ดังนี้ 
  ๑.สมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน (สภาเทศบาลคัดเลือก)    กรรมการ 

  ๒.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ๒ คน (ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก)   กรรมการ 

  ๓.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ คน (ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก)  กรรมการ 

  ๔.หัวหน้าส่วนการบริหาร ๒ คน (หัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเอง) กรรมการ 

  ๕.ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน (ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก)    กรรมการ 

  ซึ่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวแล้วตามค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่ ๑๖๖/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประกอบด้วย 

  (๑) นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง       ประธานกรรมการ 

  (๒) นางบานเย็น  จันทร์ข า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง         กรรมการ      
  (๓) นายสุขค า  จันทร์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง         กรรมการ 

  (๔) นายอุดม  วังโส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง         กรรมการ 

  (๕) นายรับ  ปงกา   ผู้แทนประชาคม                กรรมการ 

        (๖) นายฉลอง  มาเป็ง  ผู้แทนประชาคม                   กรรมการ 

      (๗) นางพูนศรี  ประภาพรหม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      กรรมการ                                
  (๘) นางนิรากรณ์  วงษ์สุข  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              กรรมการ             
      (๙) นายประเทือง  ประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ  
  (๑๐) นายอุดมศักดิ์  วงศ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ 
  (๑๑) ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  อุ่นละออ   ผู้อ านวยการกองช่าง                  กรรมการและเลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   ๑.ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๒.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๓.รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   ๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามสมควร 

 
 



๑๑๗ 

๖.๒ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

  การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการก าหนดเพื่อให้มีการ
วางจุดมุ่งหมายในการพัฒนา  แต่การที่จะท าให้การพัฒนาด าเนินไปสู่ทิศทางและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้  ต้อง
มีการก าหนดวิธีการหรือแนวทาง  เป้าหมาย  การน าไปสู่การปฏิบัติที่มีการคาดหวังในเป้าหมายไว้อย่างเป็นรูปแบบ
และเพ่ือให้การพัฒนาได้มีการตรวจสอบ  ติดตามให้บังเกิดผลจ าเป็นต้องมีการวางระบบหรือวิธีการติดตามและ
ประเมินผลไว้ 
  ๑.แนวทางการด าเนินการ 

   ๑.๑ ก าหนดแนวทางและวิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

   ๑.๒ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
   ๑.๓ สรุปผลและรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

   ๑.๔ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติ  ตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล 

  ๒.รูปแบบและวิธีการ 

   ๑.๑ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

   ๑.๒ คณะกรรมการ/คณะท างานตรวจสอบการด าเนินการพัฒนาตามแผนจากเป้าหมาย
และตัวชี้วัดและองค์ประกอบอ่ืนๆ 

   ๑.๓ สรุปผล  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา 

  การติดตามเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ  ตาม
แผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ 
  การประเมินผลเป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบว่าแผนงาน/โครงการที่น าไปปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่  อยู่ในระดับใดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของการ 
น าแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
  ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

      ๑.ตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการว่าอยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
             ๒.ผลของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่  โดย
ค านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับ  ผลจากการด าเนินกิจกรรมนั้น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้   กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ยกตัวอย่าง  เช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 
การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผล  ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเท่ียงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๙ 

  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  
ดังต่อไปนี้ 

ระบบติดตาม  (Monitoring) ระบบประเมินผล (Evaluation) 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๒ แบบ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ของ อปท.รายไตรมาส 
(๓ เดือน) 
๒.ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 

ทุกๆ ๓ เดือน 

๑.ต.ค.– ธ.ค. 
๒.ม.ค.- มี.ค. 
๓.เม.ย.- มิ.ย. 
๔.ก.ค.- ก.ย. 

เทศบาลต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

๑.ใช้แบบรายงานที่ ๑  
การก ากับการจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ 
ของ อปท. 
๒.ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อปท.ประกาศ 

ใช้แผน 

๑.ใช้แบบรายงาน 

ที่  ๓/๑  แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
๒.ใช้แบบรายงานที่  
๓/๒ แบบประเมิน
ความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ อปท.
ในภาพรวม 

๓.ใช้แบบรายงานที่  
๓/๓  แบบประเมิน
ความพอใจต่อ 

ผลการด าเนินงานของ 
อปท. ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
๔.ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ทุกๆ  ๑ ปี 
(ภายในเดือน 
ธันวาคม) 

 
 
 



๑๒๐ 

ระบบติดตาม  (Monitoring) ระบบประเมินผล (Evaluation) 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

๑.ตรวจสอบรายงาน 

๒.คณะกรรมการ
ติดตามฯ รายงาน 
ตามแบบ 

๓.รายงานผลให้ 
ผู้บริหารทราบ 

๑๕ วันนับตั้งแต่ 
รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

๑.ตรวจสอบรายงาน 

๒.คณะกรรมการ
ติดตามฯ รายงาน
ตามแบบ 

๓.เสนอผู้บริหาร
ทราบ 

๑๕ วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

๑.เสนอสภาเพ่ือ
ทราบ 

๒.ประกาศให้
ประชาชนทราบ 

๑.ภายใน
เดือนธันวาคม 

๒.ประกาศ 

ไม่น้อยกว่า  
๓๐ วัน 
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