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อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 



ค าน า 
 

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และพัฒนาประเทศโดยรวม  ทั้งนี้  สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลโดยตรง
ต่อการให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องด้วยการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้
ทรัพยากร  เช่น  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการจั ดท าแผนพัฒนา
เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ดังนั้น  เพ่ือการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบแบบ
แผนที่บัญญัติขึ้นมาใหม ่ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขึ้นและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
 
 

                  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  ซึ่งการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องถ่ายโอนด้วยเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีข้ึน 

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

1.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 2 ประการ  คือ 
  1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการและกิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการและกิจกรรม 
  2) กิจกรรมที่จะอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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แผนพัฒนำสำมปี  มีลักษณะดังนี้ 
 1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 3.เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลาสามปี 
 4.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 2.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 1) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 2) เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 3.ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  หลักเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์              
แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัด            
เข้าเป็นแนวทางในการด าเนินการ 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 

  1. ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนเสนอแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแจ้งต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
คัดเลือก  แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดออกประชาคมหมู่บ้านวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน  โดยใช้เทคนิค Swot  วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พันธกิจ  แนวทางการพัฒนา  จุดมุ่งหมายของโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน 
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ขั้นตอนที่ ๒ กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  1.สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2 .จัดเวทีประชาคมหลายๆ หน่วยงานเพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา                            
ที่เหมาะสมควรน ามาใช้ 
  3.เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วก าหนดโครงการต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้บรรลุ เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาเป็นกรอบการพัฒนา 
  4.น าโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาจัดล าดับความส าคัญและบรรจุลงในแผนพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1.เก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.การจัดล าดับความส าคัญ 
  4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาสามปี 

  ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา             
สามปีที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก 

  ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำ 
  การจัดท ารายละเอียดโครงการและกิจกรรมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) จัดท ารายละเอียด  
มีเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและ
กิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ ๖ กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย 4 ส่วน 
  2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา 
  3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
  1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ                  
อ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  2.ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจเสนอ
ขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  3.เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว  สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการ
พัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 4.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง รอบคอบ
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด                
คือ  เงิน  คน  วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 
2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นการวางแผนเพ่ือพัฒนาและป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
รวมทั้งวางแผนเพ่ือพัฒนาเทศบาลให้เจริญรุ่งเรืองในจุดหมายที่วางไว้ผลของการพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการเป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พื้นฐานที่สามารถบอกถึงความส าเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือการคิด
ค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขให้เหมาะสม  ดังนั้น  สภาพปัญหาของต าบลสามารถน ามาวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคกระบวนการ  SWOT ANALYSIS (จุดแข็ง,จดุอ่อน,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 
โอกำส (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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2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
   ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปี ไปปฏิบัติ  เชิ งปริมาณ โดยเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง                      
ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาสรุปดังตารางจ านวนแผน/โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาปี 2557                   
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

สำขำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

จ ำนวน
โครงกำรใน 
แผนพัฒนำ  

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร
จริง 

ร้อยละ จ ำนวน 
งบประมำณใน 
แผนพัฒนำ 
ประจ ำป ี

จ ำนวน 
งบประมำณที ่
ด ำเนินกำรจริง 

ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 140 13 1.42 108,975,800 7,536,500 6.91 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

7 2 28.57 415,000 73,050 17.60 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

2 1 50 80,000 45,000 56.25 

4.การอนุรักษ์  ฟื้นฟแูละสืบสานศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

16 7 43.75 890,000 707,065 62.92 

5.การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและ 
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

36 30 83.33 7,193,440 8,482,020 117.91 

6.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้าง 
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 5                                                                                                   50 651,400 742,479 113.99 

7.การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

7 17 242.86 677,000 2,101,919 310.48 

รวม 218 65 29.81 118,882,640 19,688,033 16.56 
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2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำประจ ำปีเชิงคุณภำพ                                                        
การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ในรอบปี พ.ศ.2557 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้   

1.ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  -ได้ พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้ าง พ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ า  ไฟฟ้า                 
และอาคาร  
  -ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ า ท าฝายชะลอน้ า    

2.ด้ำนเศรษฐกิจ   
  -ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
  -ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

3.ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
  -ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  -ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสร้างรายได้ในครัวเรือน 

4.ด้ำนกำรอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  -ได้มกีารส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและกลุ่มด้อยโอกำสในสังคม 
  -ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

6.ด้ำนกำรจัดระเบียบภำยในชุมชนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  -ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่   
  -ได้ร่วมกับท้องที่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  -ได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
และกฎหมายหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอ่ืนๆเพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3  

กำรน ำแผนสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
3. แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  “วิสัยทัศน์” อันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาลต าบลทุ่ง
ข้าวพวงต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะห์การด าเนินงานของท้องถิ่นตั้งแต่อดีต  
ปัจจุบันและมุ่งหวังในอนาคต การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน              
มีผลท าให้สามารถทราบถึงปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความมุ่งหวังให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
ไปอย่างมีทิศทาง  สรุปถ้อยค าวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงอย่างมีเป้าหมาย  ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ  
 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง “อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ ำคุณค่ำ  พัฒนำคุณภำพชีวิต” 

3.2 พันธกิจ   
 1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง    
 2. ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเข้าสู่อาเซียน
และส่งเสริม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน   
 3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการทุกภาคส่วน   
 4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุง สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การสร้างสุขภาวะประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
 6. บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ลดปัญหายาเสพติด
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและให้บริการ      
สาธารณแก่ประชาชน 

3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม   
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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3.4  นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำร 
 เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน               
และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1. นโยบำยด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
  1.1 กำรพัฒนำสุขภำพชีวิตของประชำชน 

 -สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ อย่างทั่วถึงและครบวงจร  ทั้ งการ
 รักษาพยาบาล การป้องกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพโดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
 สุขภาพต าบลและโรงพยาบาล 

 -ส่งเสริมสนับสนุนขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้ชุมชนในการดูแล
 ผู้สูงอายุ   คนพิการ  การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเฝ้าระวังโรคในชุมชน 

 -ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกาย  โดยจัดสถานที่  วิทยากรและอุปกรณ์ 
 -ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น  ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรีและคนพิการ 
 1.2 ศำสนำ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

  -ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  น าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้าง
 คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  -ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี  ค่ า นิ ย ม            
 ที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีพ้ืนบ้าน  ประเพณีชนเผ่า)  พร้อมทั้งส่งเสริมขนบธรรมเนียม
 ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  วันส าคัญของชาติ  และกิจกรรมทางศาสนาโดยจัดงานส่งเสริมตามเทศกาล  
 เช่น  ประเพณีปีใหม่เมือง  วันเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  

 1.3 ควำมม่ันคงของชีวิตและสังคม 
  -ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ  
  -ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยจัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 อย่างเป็นธรรมและกิจกรรมตามโอกาส 
  -ส่งเสริมความรักสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น  โดยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชน                   
 กับเทศบาลเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 1.4 กำรศึกษำ 

  -สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา  สนับสนุนนมโรงเรียน  อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน                 
 ในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กนักเรียน  

 -ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยได้มีโอกาสรับการศึกษาตามสถานภาพอย่างทั่วถึง 
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2. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
  -สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยการหาตลาดและจัดงานแสดงสินค้าและ 
 ผลิตภัณฑ์ 
  -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์ในสถาบันการเงินของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
  -ส่ ง เสริ มและสนับสนุน เกษตรกร   เ พ่ือ ให้ เ กษตรกรมี ส่ วนร่ วม ในการวางแนวทาง                          
  ในการพัฒนาตนเอง โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  -ภาคการท่องเที่ยวโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง  สร้างจุดชมวิว  ส าหรับ 
 นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา  ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี   

 -ส่ ง เสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึ กอบรมอาชีพแก่กลุ่ มผู้ สนใจและ                      
 การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
 3. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  -พัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งต าบลและจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอัน
 จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนรวมถึงให้เกษตรกรใช้แหล่งน้ าจากระบบชลประทานให้ได้มาก
 ที่สุด 
  -ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า
 สาธารณะ ประปา  สะพาน  สนามกีฬา  ท่อระบายน้ า  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร  
 ป้ายบอกทางสถานที่ส าคัญ  กวดขันสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ขุดลอกท่อระบายน้ า                
 เหมืองฝายเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
 4. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  -จัดการให้เป็นต าบลน่าอยู่  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สะอาดและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ชุมชนมีส่วน
 ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร         
 ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  รักษาความ
 สะอาด ของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็น
 มลพิษทั้งในรูปขยะ  ขยะอันตราย ขยะที่น ามาใช้ได้  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในก าจัดขยะ
 ชุมชน   โดยมีโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 5. นโยบำยด้ำนควำมม่ันคง   
  -สนับสนุนการท างานของฝ่ายปกครอง  ก านัน   ผู้ ใหญ่บ้าน  อปพร.  ต ารวจชุมชน  ต ารวจ
 บ้านและหน่วยงานรักษาความมั่นคงต่างๆ  เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
 แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -ลดอุบัติเหตุด้านจราจรโดยเพ่ิมเติมระบบสัญญาณไฟจราจรและให้ความรู้ด้านการจราจรแก่
 ประชาชน  
  -เพ่ิมประสิทธิภาพ  ศูนย์ป้องกันภัยสาธารณะภัยเทศบาล  ปรับปรุงเครื่องมือและพัฒนา บุคลากร
 โดยจัดอบรมทบทวน  เพิ่มจ านวนสมาชิกและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
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  -วางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร  ทั้งด้านการป้องกัน การบ าบัดรักษา
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
  -ปรับปรุ งการให้บริ การประชาชนด้ วยการสร้ า งนวัตกรรมและน า เทคโนโลยี ใหม่ ๆ                            
 มาใช้ในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อลดภาระและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  -เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพัฒนาความ
 โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 ไว้วางใจแก่ประชาชน 
  -กระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือ 
 การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 

3.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558-2561) 
 1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 2.สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ    
เปลี่ยนแปลง 
 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส  
และเป็นธรรม 

3.6 ยุทธศำสตร์ ที่ คสช.ยืดถือเป็นแนวทำงในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้ำน 
 1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3.ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน 
 4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
 ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
 8.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต
 ให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 9.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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3.7 ค่ำนิยมหลักของคนไทย 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งบัน 
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ      
      เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและขยายกิจการ  
      เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
      บาปตามหลักศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและต่อชาติ มากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
   
3.8 นโยบำยหลักของรัฐบำล  

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครับ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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3.9 กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.2559–2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทาง    
   การเกษตร 
3.พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
  และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
2.พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   เพ่ือรองรับ AEC 
3.ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
2.การควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
2.อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
3.การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

1.ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
3.การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน 
และการสร้างความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1.การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน 
2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและปัญหาแรงงาน              

ต่างด้าว 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
2.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
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ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง (พ.ศ.2559-2563)                                  
กับแผนยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
เชียงใหม่  

(พ.ศ.2558-2561) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของ 
อปท. จังหวัดเชียงใหม่        

(พ.ศ.2559-2561) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำล
ต ำบลทุ่งข้ำวพวง                                 

แผนสำมปี (พ.ศ.2559-2561) 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

2.ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 

4.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

5.การพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

5.การพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

6.การป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6.การป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง (พ.ศ.2559-2563) 

วิสัยทัศน์ “อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ ำคุณค่ำ พัฒนำคุณภำพชีวิต” 

พันธกิจ 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
และขนส่ง 

1.ส่งเสริมอาชีพและ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของประชาชนผู้ประกอบการ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน 
2.ส่งเสริมและเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

อนุรักษ์ฟื้นฟแูละบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการ 
บูรณาการร่วมกบั                     
ทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ท านุ
บ ารุง สร้างสรรค์ สืบสาน 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ การสร้างสุขภาวะ
ประชาชนในท้องถิ่น และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวขน สตรี ผู้สูงอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

บริหารจัดการและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั การจัด
ระเบียบชุมชน ทั้งด้าน            
บุคลกร เครื่องมืออุปกรณ์ 

พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้หลักธรรมา 
ภิบาล การมีส่วนรว่มทุก
ภาคส่วนและให้บริการสา
ธารณแก่ประชาชน   

เป้ำประสงค์ 

ระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
ขนส่ง ได้รับมาตรฐาน ได้รับ
ความสะดวก และปลอดภยั 

ประชาชนผู้ประกอบการมี
การพัฒนาในการประกอบ
อาชีพ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และ
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
ทุกภาคส่วนมกีารอนุรักษ์
ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

สามารถจัดกจิกรรมที่ดีต่อ
การส่งเสริม สนับสนุน ท านุ
บ ารุงสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น  

การศึกษามีมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้รับการพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น 

ประชาชนมีความรัก สามัคคี 
สามารถรับมือกบัสาธารณภัย
ต่างๆ ลดปัญหายาเสพติด
ความไม่ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

องค์กรมีกระบวนการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนและ
สามารถให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 
ยุทธศำสตร์ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภยัและการจัด
ระเบียบชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

แนวทำงกำร 
พัฒนำ 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
2.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุน
ที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 
2.4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่
สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 

3.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
3.2 การควบคุม ป้องกัน
แก้ไขปัญหาขยะและ
มลภาวะ 
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.2 อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ชุมชน  
4.3 การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
ภายนอก 

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนในชุมชน 
5.3การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
  

6.1 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชุมชน 
6.2 การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
6.3 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอบายมุข
และแรงงานต่างด้าว 
 

7.1พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 
7.2 เสริมสร้างประสิทธิ      
ภาพและธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 
7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและการ
ตรวจสอบควบคุม 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการกอ่สร้าง ลานคลล.บริเวณ

ชมรมผู้สูงอายุ

เพื่อใหล้านคลล.ในการท า

กจิกรรมของผู้สูงอายุ

กอ่สร้างลาน คสล.บริเวณ

ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1

       500,000        100,000        100,000  มลีาน คสล.ส าหรับท า

กจิกรรม เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุมลีานคสล.ใน

การท ากจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ

เพื่อใหก้ารระบายน้ าคล่องตัว 

และเพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่มขัง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 1 ปากราง

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร เมตร ยาว 100 เมตร

       250,000          75,000          75,000  มรีางระบายน้ าเพิ่ม

มากขึ้น

การระบายน้ าคล่องตัวไม่

มปีญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ

เพื่อใหก้ารระบายน้ าคล่องตัว 

และเพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่มขัง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 2 บริเวณ

สามแยกหนา้บา้นนางกู่ถึงหว้ย

โปง่   กว้าง 0.50 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ยาว 100 ม.

       250,000          75,000          75,000  มรีางระบายน้ า คสล.

เพิ่มขึ้น

เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ า

ทว่มและกดัเซาะถนน     

  คสล.

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ

เพื่อใหก้ารระบายน้ าคล่องตัว 

และเพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่มขัง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

หนา้โรงเรียน หมู่ที่ 2 กว้าง 

0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว

 100 ม.

       250,000          75,000          75,000  มรีางระบายน้ า คสล.

เพิ่มขึ้น

เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ า

ทว่มและกดัเซาะถนน     

  คสล.

กองช่าง

16

1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่จ าเปน็

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานที่เหมาะสม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้าง ถนน คสล.หย่อมบา้น

กระเหร่ียง  หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00

 เมตร  หนา 0.15 ม. ยาว 100

 ม.

       260,000        260,000        260,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้าง ถนน คสล.หย่อมบา้น

ดอยนาหลวง หมู่ที่ 2 กว้าง 

4.00 เมตร  หนา 0.15 ม. ยาว

 100 ม.

       260,000        260,000        260,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

7 โครงการวางทอ่ลอดถนน เพื่อใหน้้ าไหลสะดวก ปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

วางทอ่ลอด หมู่ที่ 2 บริเวณ

หนา้บา้น นายออ่น  สรวยงาม

         30,000          20,000          10,000  ประชาชนปลอดภยัใน

การสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรไปมา และปอ้งกนั

น้ ากดัเซาะถนน

กองช่าง

8 โครงการวางทอ่ลอดถนน เพื่อใหน้้ าไหลสะดวก ปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

วางทอ่ลอด หมู่ที่ 2 บริเวณ

หย่อมบา้นลีซอทา่สุด

         50,000          20,000          10,000  ประชาชนปลอดภยัใน

การสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรไปมา และปอ้งกนั

น้ ากดัเซาะถนน

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 

หมวด 7 กว้าง 4.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ยาว 100 ม.

       250,000        250,000        250,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 

บริเวณหลังร้านนยิมพาณิชทุ่ง

ข้าวพวง กว้าง 4.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ยาว 230 ม.

       598,000        250,000        250,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

17แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน หมู่ที่ 3 คสล.

หมวด 5  (ซอยหอเจ้าเมอืง)   

กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร ยาว 100 ม.

       250,000        250,000        250,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน คสล.ถนนสาย

หลักเข้าหมู่บา้นปางเบาะ หมู่ที่

 4   กว้าง 4.00 เมตร  หนา 

0.15 เมตร ยาว 100 เมตร

       260,000        500,000        500,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน คสล.ซอยอา่ง

เกบ็น้ า หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 

100 เมตร

       260,000        200,000        100,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หย่อมบา้น

หว้ยปา่ฮ้อม

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 

ทางเข้าหย่อมบา้นหว้ยปา่ฮ้อม

 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 100 เมตร

       260,000        260,000        260,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ ซอยบา้นนายจันทร์

เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใน

ต าบลทุ่งข้าวพวง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ ซอยบา้นนาย

เวียงจันทร์ หมู่ที่ 6 กว้าง 0.50

 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.

       250,000        125,000        125,000  มรีางระบายน้ า คสล.

เพิ่มขึ้น

เพื่อลดปญัหาน้ ากดัเซาะ

 และเพื่ออ านวยความ

สะดวกแกป่ระชาชน

กองช่าง

18

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

16 โครงการกอ่สร้างถนนทางล้อ คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน คสล.ทางล้อ    

หมู่ที่ 6

       200,000        200,000        200,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บา้น

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

ซอยหมอเมอืง  กว้าง 4.00 ม.

หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม.

       260,000        260,000        260,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

18 โครงการว่างทอ่ระบายน้ า เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

วางทอ่ระบายน้ าขนาด 60 ซม.

 หมู่ที่ 6 บา้นขุนคอง

         40,000          10,000          10,000  ท าใหน้้ าไหลสะดวก เพื่อความปลอดภยัใน

การสัญจร ไป-มา ของ

ประชาชน

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างระบบน้ าประปาจาก

บอ่บาดาลพร้อมถังกรองน้ า

เพื่อใหเ้ทศบาลมนี้ าสะอาดไว้

อปุโภคและบริโภค

กอ่สร้างระบบน้ าประปาจาก

บอ่บาดาลพร้อมถังกรอง หมู่ที่

 7

     3,000,000      1,000,000        500,000  มรีะบบน้ าประปาที่

สะอาดได้มาตฐาน

เพื่อใหเ้ทศบาลมนี้ าไว้

อปุโภค-บริโภค ที่สะอาด

และเพยีงพอ

งบประมาณ

หนว่ยงานอื่น

20 โครงการเทลาน คสล.บริเวณศาลเจ้า

เมอืง พร้อมท าร้ัวรอบ

เพื่อใหล้านส าหรับท ากจิกรรม

ของหมู่บา้น

กอ่สร้างลาน คสล.บริเวณศาล

เจ้าเมอืงพร้อมท าร้ัวรอบ หมู่ 7

 กว้าง 4.00  ม. หนา 0.15 ม.

ยาว 100 ม

       300,000        150,000        100,000  มลีาน คสล.ส าหรับท า

กจิกรรม จ านวน 1 แหง่

ประชาชนในหมู่บา้นมี

สถานที่ใช้ในการจัด

กจิกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาและความปลอดภยัของ

ประชาชน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 7 

หอประชุมประจ าหมู่บา้น  

กว้าง0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว

 100 ม

       250,000        100,000        100,000  มรีางระบายน้ า คสล. 

เพิ่มขึ้น

เพื่อลดปญัหาน้ ากดัเซาะ

 และเพื่ออ านวยความ

สะดวกแกป่ระชาชน

กองช่าง

19

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

22 โครงการปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เพื่อพฒันาปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสร้างพื้นฐานในต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อบ ารุงรักษา ปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้างต่างๆภายใน

ต าบลทุ่งข้าวพวง

   1,250,000  

(58:1,250,000)

     1,250,000      1,250,000  เพื่อบ ารุงรักษาให้

สามารถใช้งานได้

ตามปกติ

เพื่อซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง

ต่างๆใหส้ามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนนคสล.ภายใน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง กว้าง

 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

200 ม.

       520,000        260,000        260,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร ไป-

มา

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็อปุกรณ์/

เอนกประสงค์

เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใน

ต าบลทุ่งข้าวพวง

กอ่สร้างอาคารเกบ็อปุกรณ์ใน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

       600,000        200,000        200,000  กอ่สร้างอาคารเกบ็

อปุกรณ์ จ านวน 1 แหง่

มอีาคารเกบ็อปุกรณ์และ

อาคารเอนกประสงค์

กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงเสริมผิว

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Over lay)สาย

ทางบา้นแมก่อ๋น

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

ซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมผิว

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Over 

lay) สายทางบา้นแมก่อ๋น หมู่ 

2 กว้าง 4.00 ม.ยาว 3,400 ม.

 หนา 0.05 ม.

     5,926,000        500,000        500,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร ไป-

มา

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ทอ้งถิ่น

20

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

26 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงเสริมผิว

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Over lay)สาย

ทางบา้นทุ่งข้าวพวง

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

ซ่อมแซม ปรับปรุงเสริมผิว

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Over 

lay)สายทางบา้นทุ่งข้าวพวง 

หมู่ 3กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,485

 ม. หนา 0.05 ม.

     2,606,000        500,000        500,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร ไป-

มา

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ทอ้งถิ่น

21

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการขุดลอกล าน้ าปงิ เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกล าน้ าปงิ หว้ยเปา้ - แม่

จา - ทุ่งข้าวพวง-หว้ยทรายขาว

 ระยะทาง 15 กม. กว้าง 20 ม.

 ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.

   14,500,000      5,000,000      5,000,000 จ้ำนวนเกษตรกรที่มนี ้ำ
เพยีงพอต่อกำรท้ำ
กำรเกษตร

ไมม่ส่ิีงกดีขวางล าน้ าและ

ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกล าน้ ากอ๋น เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกล าน้ ากอ๋น  หมู่ที่ 1  

กว้าง ระยะทาง 1 กม.  กว้าง 

10 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 ม.

       500,000        500,000        500,000 จ้ำนวนเกษตรกรที่มนี ้ำ
เพยีงพอต่อกำรท้ำ
กำรเกษตร

ไมม่ส่ิีงกดีขวางล าน้ าและ

ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกล าน้ ากอ๋นท าพนงัคัน

ดิน

เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกล าน้ ากอ๋นท าพนงัคันดิน

 หมู่ที่  2ระยะทาง 4 กม.  

กว้าง 10 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 ม.

     1,000,000        500,000        500,000 จ้ำนวนเกษตรกรที่มนี ้ำ
เพยีงพอต่อกำรท้ำ
กำรเกษตร

ไมม่ส่ิีงกดีขวางล าน้ าและ

ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกล าน้ าจา เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกล าน้ าจา หมู่ที่ 4   

ระยะทาง 2 กม.  กว้าง 10 

เมตร ลึกเฉล่ีย 2 ม.

     1,000,000      1,000,000      1,000,000 จ้ำนวนครัวเรือนมนี ้ำ
เพื่อกำรอปุโภคบริโภค
และท้ำกำรเกษตรเพิ่มขึ น

ไมม่ส่ิีงกดีขวางล าน้ าและ

ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

22แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559-2561)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าอปุโภค-

บริโภค ที่สะอาดและเพยีงพอ

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปา 

หมู่ที่ 2

       200,000          50,000          50,000  จ านวนครัวเรือนที่มี

น้ าประปาใช้เพิ่มขึ้น

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า

อปุโภค-บริโภค ที่สะอาด

และเพยีงพอ

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างขยายแทง็ค์น้ าระบบ

น้ าประปา

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าอปุโภค-

บริโภค ที่สะอาดและเพยีงพอ

กอ่สร้างขยายแทง็ค์น้ าประปา 

หย่อมบา้นแมจ่าเหนอื หมู่ที่ 4

       200,000        100,000        100,000  จ านวนครัวเรือนที่มี

น้ าประปาใช้เพิ่มขึ้น

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า

อปุโภค-บริโภค ที่สะอาด

และเพยีงพอ

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าอปุโภค-

บริโภค ที่สะอาดและเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5        300,000        100,000        100,000  จ านวนครัวเรือนที่มี

น้ าประปาใช้เพิ่มขึ้น

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า

อปุโภค-บริโภค ที่สะอาด

และเพยีงพอ

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมฝายต้นตุ้ม เพื่อซ่อมแซมฝายต้นตุ้มใหม้ี

สภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ดี

ซ่อมแซมฝายต้นตุ้ม หมู่ที่ 2        100,000        100,000        100,000  ตัวฝายมคีวามมั่นคง

แข็งแร็งเพิ่มมากขึ้น

เพื่อใหตั้วฝายมคีวาม

มั่นคงแข็งแรง สามารถ

กกัเกบ็น้ าได้

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นและระบบ

ชลประทาน (ล าเหมอืงภายในหมู่บา้น)

เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการเกษตร

ตลอดทั้งปี

กอ่สร้างฝายน้ าล้นและระบบ

ชลประทานเพื่อใช้ใน

การเกษตร หมู่ที่ 2

   10,000,000      5,000,000      5,000,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ประชาชนมนี้ าใช้

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

กรม

ชลประทาน

10 โครงการชุดลอกหนา้ฝาย เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกหนา้ฝายน้ าซุ้ม ฝายน้ า

กอ๋น หมู่ที่ 1

         30,000          30,000          30,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

11 โครงการชุดลอกหนา้ฝาย เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกหนา้ฝายต้นไร่ ฝายต้น

ตุ้ม  หมู่ที่ 2

         30,000          30,000          30,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

23

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

12 โครงการชุดลอกหนา้ฝาย เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกหนา้ฝายทุ่งข้าวพวง  

หมู่ที่ 3

         30,000          30,000          30,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

13 โครงการชุดลอกหนา้ฝาย เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกหนา้ฝาย  หมู่ที่ 4          30,000          30,000          30,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

14 โครงการชุดลอกหนา้ฝาย เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขุดลอกหนา้ฝายทุ่งยาว  หมู่ที่ 5          30,000          30,000          30,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.ฝาย

ทุ่งข้าวหลวง

เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.ฝายทุ่ง

ข้าวหลวง หมู่ที่ 5

     1,000,000        500,000        500,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตร

กรม

ชลประทาน

16 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ

และล าหว้ยตีนต่ัง

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ส าหรับ

ท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ 

และล าหว้ยตีนต่ัง  หมู่ที่ 7

         50,000          50,000          50,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงระบบ

ประปาภายในเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการอปุโภค-

บริโภค

กอ่สร้างและปรับปรุงระบบ

ประปาภายในเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

     1,000,000        500,000        500,000  มนี้ าเพยีงพอส าหรับ

การอปุโภค-บริโภค

เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการ

อปุโภค-บริโภค

กองช่าง

24

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

18 โครงการฝายหว้ยเปา้พร้อมระบบส่งน้ า เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการอปุโภค-

บริโภค

กอ่สร้างฝายและระบบส่งน้ า 

จัดหาน้ าสนบัสนนุโครงการ

ขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ า

ปงิตอนบน บา้นหว้ยเปา้

   10,000,000      5,000,000      5,000,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการ

อปุโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน

19 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการอปุโภค-

บริโภค

กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า หมู่ที่ 7      5,000,000      1,000,000      1,000,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการ

อปุโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน

20 โครงการกอ่สร้างฝายทา่กว้าง เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการอปุโภค-

บริโภค

กอ่สร้างฝายและระบบส่งน้ า 

หมู่ที่ 7

   10,000,000      1,000,000      1,000,000  กอ่สร้างได้มาตรฐาน

ตามแบบแปลน

เพื่อใหม้นี้ าใช้ในการ

อปุโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร เพื่อใหม้ไีฟฟา้ส าหรับท า

การเกษตร

ขยายเขตบริการไฟฟา้เพื่อ

การเกษตร บา้นหว้ยทรายขาว

 หมู่ที่ 5

       500,000        100,000        100,000  ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

มไีฟฟา้ใช้ส าหรับท า

การเกษตรท าใหล้ด

ต้นทนุทางการเกษตร

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่

การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่

การเกตร  หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

100 เมตร

       260,000        260,000        260,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

25

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

23 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 440 ม. หนา 0.20 ม.

         20,000          20,000          20,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 440 ม. หนา 0.20 ม.

         20,000          20,000          20,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 440 ม. หนา 0.20 ม.

         20,000          20,000          20,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

26 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 440 ม. หนา 0.20 ม.

         20,000          20,000          20,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 440 ม. หนา 0.20 ม.

         20,000          20,000          20,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

26

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

28 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 440 ม. หนา 0.20 ม.

         20,000          20,000          20,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

กอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

 หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 440 ม. หนา 0.20 ม.

         20,000          20,000          20,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ

น้ าประปา

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมาในการใช้ยานพาหนะ

 ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ

ประปา หมู่ที่ 3

       100,000        100,000        100,000  ร้อยละของประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพชืผล

ทางการเกษตร

กรมพฒันาที่ดิน

31 โครงการวางทอ่ระบายน้ าข้างล าเหมอืง เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

วางทอ่ระบายน้ าข้างล าเหมอืง

 หมู่ที่ 2

         30,000          30,000          30,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้างล าเหมอืงหลวง คสล. เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดีและ

แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

กอ่สร้างล าเหมอืงหลวง คสล.

หมู่ที่ 3

       500,000        500,000        500,000  จ านวนเกษตรกรที่มนี้ า

เพยีงพอต่อการท า

การเกษตร

ท าใหน้้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการ

ท าการเกษตรปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่ม

กรม

ชลประทาน

27

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการจัดท าระบบผังเมอืงต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย และสะดวกต่อการ

บริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ในเขตต าบลทุ่งข้าวพวง        100,000        100,000        100,000  มขี้อมลูในการบริหาร

จัดการเพิ่มขึ้น

พื้นที่ต าบลทุ่งข้าวพวง

เกดิความระเบยีบ

เรียบร้อย และสะดวกต่อ

การบริหารจัดการพื้นที่

ใช้สอย

กองช่าง

28แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

1.3 แนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์

และเกษตรปลอดภัยในชุมขน

เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตทาง

การเกษตรปลอดสารพิษ

ส่งเสริมให้เกษตรกรภายในตําบล

ทุ่งข้าวพวง ใช้เกษตรอินทรีย์

        20,000        20,000         20,000  ชุมชนลดการใช้

สารเคมี

ลดต้นทุนการผลิตและ

ความปลอดภัยในการ

บริโภค

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน

และเกษตรทฤษฎีใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ

ทําการเกษตรแบบพอเพียง ทําให้

คุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  

ทุ่งข้าวพวง

        20,000        20,000         20,000  ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีประจําตําบล

เพื่อให้ประชาชนมีสถานถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ

สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 

จํานวน 1 แห่ง

      300,000       300,000        300,000  มีศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีประจํา

ตําล 1 แห่ง

มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจําตําบล

กองช่าง

29

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2
2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

เพื่อให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ให้กับประชาชนตําบลทุ่งข้าวพวง

        50,000        50,000         50,000  ผลิตภัณฑ์มีตลาด

รองรับ

 ครัวเรือนมีรายได้จากการ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์

สํานักปลัด

2 โครงการออกร้านแสดงสินค้า

หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน หนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานฤดูหนาว

และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

 ประจําปี 2559

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้า

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอําเภอ

เชียงดาว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของอําเภอเชียงดาว (อุดหนุนให้ที่ทํา

การปกครองอําเภอเชียงดาว)

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของ

อําเภอเชียงดาว  ในงานฤดูหนาว

และงาน OTOP ของดีเมือง

เชียงใหม่

         5,000  

  (58:5,000)

         5,000           5,000  สามารถจําหน่าย

สินค้า OTOP ได้

ราษฎรของอําเภอเชียง

ดาวมีรายได้จาการ

จําหน่ายสินค้า OTOP

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนามะม่วง      

เพื่อคุณภาพและการส่งออก           

บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 3

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มพัฒนา

มะม่วงเพื่อคุณภาพ           

บ้านทุ่งข้าวพวง

        10,000        10,000         10,000   กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเอง

สินค้ามีคุณภาพทําให้กลุ่ม

มีรายได้เพิ่มขี้น

สํานักปลัด

4 โครงการจัดงานนิทรรศการผลผลิต

ทางการเกษตรอําเภอเชียงดาว

เพื่อจัดงานนิทรรศการผลผลิตทาง

การเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกร

พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตร  ให้กับเกษตรกร 

ตําบลทุ่งข้าวพวง

        20,000        20,000         20,000  ผลิตภัณฑ์มีตลาด

รองรับ

 เกษตรกรมีรายได้จาก

การจําหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร

สํานักปลัด

30

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดหาสถานที่ตลาดกลางเพื่อ

จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

มีสถานที่จําหน่ายสินค้าและสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน

จัดหาสถานที่ตลาดกลางเพื่อ

จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

ชุมชน

        20,000        20,000         20,000  มีที่จําหน่ายสินค้า

ทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สามารถจําหน่ายสินค้า

และผลิตภัณฑ์ชุมชน

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ

การดําเนินงานกลุ่มอาชีพเสริมตําบล

ทุ่งข้าวพวง

เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มต่างๆ

กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาล

ตําบลทุ่งข้าวพวง

    100,000 

(58:100,000)

      100,000        100,000  ผลิตภัณฑ์มี

คุณภาพและสร้าง

รายได้ให้กับกลุ่ม

อาชีพ

สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

อาชีพต่างๆ

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักให้ดู

สวยงาม

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตําบล       

ทุ่งข้าวพวง

ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก

      100,000       100,000        100,000  ต้นไม้ที่ปลูก

เจริญเติบโตและ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภายในตําบล

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ

ชุมชน และสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้ที่สัญจร 

ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อน้ํา

ร้อนบ้านแม่จา

เพื่อปรับปรุงบ่อน้ําร้อนให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว

ให้ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวและ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน

      100,000       100,000        100,000  มีสถานที่ท่องเที่ยว

ภายในตําบลทุ่งข้าว

พวง เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ให้ชุมชนเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว และสร้างรายได้

ให้กับชุมชน

กองช่าง

3 โครงการจัดทําห้องน้ําเพื่อบริการ

ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เพื่อไว้บริการประชาชนและ

นักท่องเที่ยว

สร้างห้องน้ํา จํานวน  1 หลัง 

จํานวน 5 ห้อง

      150,000       150,000        150,000  นักท่องเที่ยวที่

สัญจรไป-มา ได้รับ

ความสะดวกสบาย

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวประทับใน

การให้บริการ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว

เพื่อไว้บริการประชาชนและ

นักท่องเที่ยว

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 จํานวน 2 จุด คือ สามแยกแม่

จา-เวียงแหง และ บ้านเลาวู

      250,000       250,000        100,000  นักท่องเที่ยวที่

สัญจรไป-มา ได้รับ

ความสะดวกสบาย

 นักท่องเที่ยวที่สัญจรไป-

มา ได้รับความ

สะดวกสบายและมีข้อมูล

สําหรับการเดินทาง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา

 และอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ

อนุรักษ์ป่าต้นน้ํา

อนุรักษ์ป่าต้นน้ําและทรัพยากรป่า

ไม้ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

     100,000 

 

(58:100,000)

     100,000      100,000  ป่าไม้มีความอุดม

สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ป่า

ไม้มีความอุดมสมบูรณ์

สํานักปลัด

2 โครงการประชาอาสาปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของตําบลทุ่งข้าวพวง ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ        50,000        50,000        50,000  มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ได้ความสามัคคี ของคน

ในชุมชน และมีพื้นที่สี

เขียวเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการป้องกันปัญหาหมอกควันและ

ไฟป่า

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขต

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ลดลง

จัดฝึกอบรมให้ความรู้และการ

ป้องกันไฟป่า รวมทั้งจัดทําแนวกัน

ไฟ ให้กับปราะชาชนในเขตตําบล

ทุ่งข้าวพวง

       50,000        50,000        50,000    ของจํานวนไฟป่า

และหมอกควันลดลง

ปัญหาไฟป่าและหมอก

ควันลดลง

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและกําจัด

วัชพืชในแหล่งน้ํา

เพื่อทําความสะอาดและพัฒนา

แหลง่น้ํา ในตําบลทุ่งข้าวพวง

 แหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตร

ภายในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

     300,000      300,000      300,000  เกษตรกรสามารถ

ทําการเกษตรได้ทั้งปี

แหล่งน้ําสะอาด ทําให้

ประชาชนสามารถ

อุปโภค-บริโภคได้ตลอด

ทั้งปี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ     

  หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  ชุมชนมีบ่อขยะ

ประจําหมู่บ้าน

ชุมชนมีบ่อขยะ ลดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่

สํานักปลัด

2 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ     

  หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  ชุมชนมีบ่อขยะ

ประจําหมู่บ้าน

ชุมชนมีบ่อขยะ ลดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะไม่เปน็ที่

สํานักปลัด

3 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ     

  หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  ชุมชนมีบ่อขยะ

ประจําหมู่บ้าน

ชุมชนมีบ่อขยะ ลดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่

สํานักปลัด

4 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ     

  หมู่ที่ 4 บ้านแม่จาและบ้านปาง

เบาะตําบลทุ่งข้าวพวง

       80,000        80,000        80,000  ชุมชนมีบ่อขยะ

ประจําหมู่บ้าน

ชุมชนมีบ่อขยะ ลดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่

สํานักปลัด

5 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ     

  หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  ชุมชนมีบ่อขยะ

ประจําหมู่บ้าน

ชุมชนมีบ่อขยะ ลดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่

สํานักปลัด

6 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ     

  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  ชุมชนมีบอ่ขยะ

ประจําหมู่บ้าน

ชุมชนมีบ่อขยะ ลดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
7 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะใน

ชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ     

  หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  ชุมชนมีบ่อขยะ

ประจําหมู่บ้าน

ชุมชนมีบ่อขยะ ลดปัญหา

เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่

สํานักปลัด

8 โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อบริหารจัดการขยะและสร้าง

รายได้ให้กับครัวเรือน

บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่ 3      100,000        50,000        50,000  ชุมชนปลอดขยะ

และสร้างรายได้ให้

ชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล

มีสามารถบริหารจัดการ

ขยะและสร้างรายได้ให้

ครัวเรือน

สํานักปลัด

9 โครงการจัดหาถังขยะประจําจุดหน้า

บ้านและรถขนขยะ

เพื่อให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

และรถขนขยะ

จัดซื้อถังขยะมูลฝอย ให้กับหมู่บ้าน

 ทุ่งข้าวพวง

     250,000        30,000        30,000   หมู่บ้านมีถังขยะ

ประจําจุดหน้าบ้าน

ประชาชนในเขตเทศบาล

มีภาชนะใส่ชยะมูลฝอย

สํานักปลัด
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใน

การใช้พลังงานทดแทน

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ

ประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ

ใช้พลังงานทดแทนทุกหมู่บ้าน ใน

เขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

       20,000        20,000        20,000  ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุ่ง

ข้าวพวง หันมาใช้

พลังงานทดแทนกัน

มากขึ้น

ประชาชนหันมาใช้

พลังงานทดแทนกันมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

36

3.3 แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จํานวน 1 แห่ง

     200,000      200,000      200,000  จํานวน 1 แห่ง เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ดนตรีพื้นเมือง ในเขตเทศบาล

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก

นักเรียนและประชาชน ได้

อนุรักษ์ฟื้นฟูศิปลวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและ

ชมชน

สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน

ให้เด็กนักเรียนและประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

3 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

และท้องถิ่น (โรงเรียนบ้านห้วยเป้า)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก

นักเรียนและประชาชน ได้

อนุรักษ์ฟื้นฟูศิปลวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและ

ชมชน

สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน

ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย

เป้า

       30,000        30,000        30,000  นักเรียนมีความรู้

และทักษะเพิ่มมากขึ้น

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย

เป้ามีความรู้และทักษะใน

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ไทยและท้องถิ่น

กองการศึกษา
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4.1 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

สงกรานต์ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี

สงกรานต์และให้ความสําคัญกับ

ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ      150,000 

(58:150,000)

     150,000      150,000  จัดงานประเพณี      

 ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญของผู้สูงอายุ

และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

อําเภอเชียงดาว  ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี

สงกรานต์และให้ความสําคัญกับ

ส่วนราชการในอําเภอเชียงดาว

สนับสนุนการจัดพิธีรดน้ําดําหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอําเภอ 

และส่วนราชการต่างๆ

      5,000 

(58:5,000)

         5,000          5,000  จัดงานประเพณี      

 ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

3 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน

พรรษา

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียน

พรรษา จํานวน 9 วัด

     200,000 

(58:200,000)

     200,000      200,000  จัดงานประเพณี      

 ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

วันลอยกระทง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  

 ทุ่งข้าวพวง ได้ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี

     400,000 

(58:400,000)

     400,000      400,000  จัดงานประเพณี      

 ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งประจํา

หมู่บ้าน ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ยี่เป็ง ของหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า            

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน              

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง          

 หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา                

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว       

 หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง             

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง

     140,000 

(58:140,000)

     140,000      140,000  หมู่บ้านจัดงาน

ประเพณียี่เป็ง ปีละ 1

 ครั้ง จํานวน 7 

หมู่บ้าน

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญและเข้าร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ ครั้งที่ 40 ประจําปี พ.ศ.2559

 (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

เชียงดาว)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง

สินค้าและจําหน่ายสินค้า OTOP

 อําเภอเชียงดาว

      5,000 

(58:5,000)

         5,000          5,000  สนับสนุนอําเภอ   ปี

ละ 1 ครั้ง

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ ครั้งที่ 40 ประจําปี พ.ศ.2559

 (อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม่)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง

สินค้าและจําหน่ายสินค้า OTOP

 จังหวัดเชียงใหม่

      5,000 

(58:5,000)

         5,000          5,000  สนับสนุนจังหวัด  ปี

ละ 1 ครั้ง

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

8 โครงการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

  วัดห้วยเป้า  ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา

พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและ

เยาวชน

      20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา

ประชาชนและเยาวชนมี

เข้าความรู้ความเข้าใจใน

พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น

กองการศึกษา
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โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
9 โครงการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

  วัดสว่างมงคล  ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา

พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและ

เยาวชน

      20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา

ประชาชนและเยาวชนมี

เข้าความรู้ความเข้าใจใน

พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น

กองการศึกษา

10 โครงการศึกษาธรรมศึกษาและภาษา

บาลี ประจําปี พ.ศ.2559 วัดนันติยา

ราม

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาบาลีและภาษาพื้นเมือง

จัดการเรียนการสอนภาษาบาลี

และภาษาพื้นเมืองแก่เด็กและ

ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล

ตําบลทุ่งข้าวพวง

      20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ความเข้าใจใน

ภาษาบาลีเพิ่มมากขึ้น

วัดเป็นศูนย์กลางในการ

เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

ในท้องถิ่น

กองการศึกษา

11 โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยมอญจิ่ง 

ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุดอยมอญจิ่ง

      20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  ชุมชนจัดงาน

ประเพณี ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

12 โครงการสรงน้ําวัดพระธาตุศรีสามรักษ์

 ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุศรีสามรักษ์ (วัดห้วยตีนตั่ง)

      20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  ชุมชนจัดงาน

ประเพณี ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

13 โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยปานต่าง 

ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุดอยปานต่าง

      20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  ชุมชนจัดงาน

ประเพณี ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

14 โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดสว่างมงคล

 ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุวัดสว่างมงคล

      20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  ชุมชนจัดงาน

ประเพณี ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

15 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ชนเผ่า

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ชนเผ่า

จัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่าต่างๆ     100,000 

(58:150,000)

     100,000      100,000  ชุมชนจัดงาน

ประเพณี ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

40

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

 งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

16 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอําเภอ  

เชียงดาว

เพื่อแสดงความจงรักภักดี อุดหนุนอําเภอเชียงดาว ในการ

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ

      5,000 

(58:5,000)

         5,000          5,000  อุดหนุนให้อําเภอ   

ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนตระหนักให้

ความสําคัญและเข้าร่วม

กิจกรรมในวันสําคัญของ

งานรัฐพิธี

สํานักปลัด

41

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆ

       10,000        10,000        10,000   สามารถเผยแพร่

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้

เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ

อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีและ

เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป

รับทราบ

กองการศึกษา

42แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

4.3 แนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 1.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน       

 2. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง     

 3. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  

  4.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง

     โรงเรียนละ 20,000.-บาท

 80,000 

(58:80,000)

       80,000        80,000  โรงเรียนสามารถ

พัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยตําบล   ทุ่งข้าวพวง

 20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  สามารถพัฒนา

ศักยภาพทางการ

ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการศึกษา (โรงเรียนบ้านทุ่งข้าว

พวง)

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพจัด

การศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งข้าว

พวง

         30,000        30,000        30,000  พัฒนาศักยภาพการ

เรียนการสอนให้ดี

ยิ่งขึ้น

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

43

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

5.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา   โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  30,000 

(58:30,000)

       30,000        30,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถจัด

การศึกษาของศูนย์ให้

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษามี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

5 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา    โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  50,000 

(58:50,000)

       50,000        50,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถจัด

การศึกษาของศูนย์ให้

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษามี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา  โครงการกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ  30,000 

(58:30,000)

       30,000        30,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถจัด

การศึกษาของศูนย์ให้

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษามี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

7 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพฒันาศักยภาพทางการศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือ

และเนตรนารี

 30,000 

(58:30,000)

       30,000        30,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถจัด

การศึกษาของศูนย์ให้

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษามี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจําปี  

พ.ศ.2559

สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับ

เด็กๆภายในเขตเทศบาล

เด็กๆในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง

ข้าวพวงและตําบลใกล้เคียง

 80,000 

(58:80,000)

       80,000        80,000  จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กได้รับการส่งเสริมให้

แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

กองการศึกษา

44

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
9 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันที่มี

ประโยชน์

อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 

ร.ร.สังกัดเทศบาล  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

 1,500,000 

(58:1,437,000)

   1,500,000    1,500,000  นักเรียนได้

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและได้รับ

สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันที่มี

ประโยชน์

อุดหนุนอาหารกลางวันแกเ่ด็ก

นักเรียน  ร.ร.สังกัด สพฐ.

 2,650,000 

(58:2,620,000)

   2,650,000    2,650,000  นักเรียนได้

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและได้รับ

สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

11 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันที่มี

ประโยชน์

อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก

นักเรียน   ศูนย์การเรียนชาว

ไทยภูเขา

 130,000 

(58:128,000)

     130,000      130,000  นักเรียนได้

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสขุภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและได้รับ

สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

12 โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับ

เด็กนักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารเสริม (นม)

จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก

นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาล ร.ร.

สังกัด สพฐ.  ศพด. และศูนย์

การเรียนชาวไทยภูเขา

 2,002,000 

(58:2,001,600)

   2,002,000    2,002,000  นักเรียนได้

รับประทานอาหาร

เสริม (นม)  ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและได้รับ

สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

13 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา

ทํางานช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วง

ปิดภาคเรียน

จ้างนักเรียน นักศึกษา ในเขต

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ปีละ 

1 ครั้ง

 50,000 

(58:50,000)

       50,000        50,000  นักเรียนมีรายได้

ระหว่างการทํางาน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี

รายได้ แบ่งเบาภาระ

ผู้ปกครอง

กองการศึกษา

14 โครงการส่งเสริมการเรียนพิเศษและ

กิจกรรมสําหรับเด็กนักเรียนช่วงปิด

ภาคเรียน

เพื่อพัฒนศักยภาพด้านการศึกษา จัดกิจกรรมสอนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และ

วิชาพื้นฐานทั่วไป

         10,000        10,000        10,000  จํานวนนักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ

นักเรียน มีความรู้เพิ่มมากขึ้น กองการศึกษา

45

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
15 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

       100,000      100,000      100,000  บุคลากรมีความรู้

เพิ่มมากขึ้น

บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้

พัฒนาความรู้ความสามารถ

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

กองการศึกษา

16 โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ รับ/ส่ง

 นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

พื้นที่ห่างไกล

เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ผู้ปกครอง

เด็กนักเรียนบ้านห้วยป่าฮ้อม 

บา้นปางเบาะ บ้านขุนคอง และ

ศพด.ในสังกัด

 700,000 

(58:675,000)

     700,000      700,000  นักเรียนมาโรงเรียน

สม่ําเสมอ ไม่ขาดเรียน

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ผู้ปกครองและเด็กๆไม่ขาด

เรียน

กองการศึกษา

17 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของ ศพด.ในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษา

       100,000      100,000      100,000  นักเรียนมีทักษะการ

เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา

18 โครงการส่งเสริมทักษะและ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วงปิดภาค

เรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษา

 20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  นักเรียนมีทักษะการ

เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา

19 โครงการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต้นแบบของเทศบาลตําบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษา

 36,000 

(58:36,000)

       36,000        36,000  พัฒนาทักษะการ

เรียนของเด็กนักเรียน

การจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา

20 โครงการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษา

 24,000 

(58:24,000)

       24,000        24,000  พัฒนาทักษะการ

เรียนของเด็กนักเรียน

การจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา

21 โครงการพัฒนาครูแกนนําของ

โรงเรียน

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูแกนนําของ

โรงเรียน

 6,000 

(58:6,000)

         6,000          6,000  พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรผู้สอน

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

22 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มี

โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัด  3,000 

(58:3,000)

         3,000          3,000  พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรผู้สอน

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
23 โครงการส่งเสริมการพัฒนากิจการ

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษา

 50,000 

(58:50,000)

       50,000        50,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา

24 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในสังกัด

เทศบาล

 26,000 

(58:26,000)

       26,000        26,000  พัฒนาศักยภาพครู

ผู้ดูแลเด็กให้ดียิ่งขึ้น

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

25 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของท้องถิ่น

 40,000 

(58:40,000)

       40,000        40,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา

26 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร

 33,600 

(58:33,600)

       33,600        33,600  ร้อยละ 90 สามารถ

ติดต่อสื่อสารได้ดี

การจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา

27 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรโรงเรียนในสังกัด  39,000 

(58:39,000)

       39,000        39,000  ร้อยละ 90 ของ

บุคลากร มีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

28 โครงการพัฒนาข้าราชการครุผู้ดูแล

เด็ก และผู้ช่วยครู

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ช้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและ

ผู้ช่วยครูโรงเรียนในสังกัด

 20,000 

(58:20,000)

       20,000        20,000  พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

29 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

เพื่อเป็นแหลง่ศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ให้กับเด็กๆและบุคคลทั่วไป

เด็กนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป  100,000 

(58:100,000)

     100,000      100,000  เด็กนักเรียนมีแหล่ง

ศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มขึ้น

มีแหล่งศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ครู

 และบุคคลทั่วไป

กองการศึกษา

30 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ให้กับเด็กๆและบุคคลทั่วไป

เด็กนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป  100,000 

(58:100,000)

     100,000      100,000  เดก็นักเรียนมีแหล่ง

ศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มขึ้น

มีแหล่งศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ครู

 และบุคคลทั่วไป

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
31 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน

ในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  100,000 

(58:100,000)

     100,000      100,000 มีแหล่งเรียนที่ได้

มาตรฐาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้

มาตรฐาน

กองการศึกษา

32 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

การใช้สารเสพติดในโรงเรียนในสังกัด

เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  30,000 

(58:30,000)

       30,000        30,000 นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไม่

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

33 โครงการปรบัปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอน โรงเรียนในสังกัด

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ

สอนโรงเรียนในสังกัด

 48,000 

(58:48,000)

       48,000        48,000  หลักสูตรการเรียน

การสอนมีมาตรฐาน

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

34 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  50,000 

(58:50,000)

       50,000        50,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้ได้

มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

35 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  180,000 

(58:180,000)

     180,000      180,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและได้

มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

36 โครงการปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน

โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

(โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 

30,000.-บาท และโรงเรียน

อนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง 

10 000 บาท)

 40,000 

(58:40,000)

       40,000        40,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จํานวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

48

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
37 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

โรงเรียนละ 80,000.-บาท

 160,000 

(58:160,000)

     160,000      160,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จํานวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

38 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สําหรับ

เด็กปฐมวัยในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

โรงเรียนละ 50,000.-บาท

 100,000 

(58:100,000)

     100,000      100,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จาํนวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

39 โครงการพัฒนาการสื่อสารการเรียน

การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู 

ชุมชนและนักเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

โรงเรียนละ 35,000.-บาท

 70,000 

(58:70,000)

       70,000        70,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จํานวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรยีนและอาคารประกอบ ให้

สามารถใช้งานได้

เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

 400,000 

(58:400,000)

     400,000      400,000  อาคารเรียน จํานวน 

   1 หลัง

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบมีความแข็งแรง

ปลอดภัย

กองการศึกษา

41 โครงการจัดการเรียนการสอน ศพด. 

ในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

ศพด.ในสังกัดเทศบาล  190,400 

(58:210,000)

       19,400        19,400  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

42 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 

ในสถานศึกษาในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจดั

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล        100,000      100,000      100,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

43 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ

สอนของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  60,000 

(58:60,000)

       60,000        60,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้ (โรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง)

เพื่อเอื้ออํานวยต่อการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

         30,000        30,000        30,000  1  โครงการ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดู

สวยงาม

กองการศึกษา

49

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
45 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

บ้านแม่กอนใน

     1,000,000    1,000,000    1,000,000  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ได้มาตรฐาน

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น

46 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

บ้านห้วยทรายขาว

     1,000,000    1,000,000    1,000,000  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ได้มาตรฐาน

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น

47 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศูนย์พัฒนาอนุบาลต้นน้ําขุนคอง      1,000,000    1,000,000    1,000,000  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ได้มาตรฐาน

เพื่อให้มศีูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น

48 โครงการห้องสมุดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล

ข่าวสารของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ทุ่งข้าวพวง

     3,800,000      500,000      500,000  ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุ่งข้าว

พวง เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร

ประชาชนสามารถรับรู้

ข้อมูลข่าวสารได้

งบประมาณ

ของ อบจ.

เชียงใหม่และ

เทศบาล

ตําบลทุ่งข้าว

พวง
49 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน(ทัศนศึกษา) ร.ร.บ้านแม่กอนใน

เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

ห้องเรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 70 

คน

         70,000        70,000        70,000  จํานวน  1 โครงการ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษา

นอกห้องเรียน มีโลกทัศน์ที่

กว้างขึ้น

กองการศึกษา

50 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (กศน.) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 

ตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน 60 คน

         10,000        10,000        10,000  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

60 คน

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

พัฒนาสังคมและชุมชน

กองการศึกษา

51 โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่

ปลอดภัย (กศน.)

เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์

นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 

ตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน 60 คน

         10,000        10,000        10,000  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

60 คน

เพื่อปฎิบัติตามกฎจราจร

และลดอุบัติเหตุ

กองการศึกษา

50แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
52 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน.

ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ตําบลทุ่งข้าวพวง

         20,000        20,000        20,000  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่

สะอาดไว้บริการนักศึกษา

และประชาชน

กองการศึกษา

53 โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (กศน.)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน 3 แห่ง

         10,000        10,000        10,000  เพื่อพฒันาศักยภาพ

การศึกษา ของกศน.

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

กองการศึกษา

54 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

ของโรงเรียนและชุมชน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 500 คน

     1,200,000      500,000      500,000  อาคารเอนกประสงค์

ที่ได้มาตรฐาน

เพื่อให้มีอาคาร

เอนกประสงค์ไว้ทํากิจกรรม

ต่างๆ

กองการศึกษา

55 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเป้า        150,000      150,000      150,000  โรงเรียนสามารถ

พัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้โรงเรยีนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

56 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านห้วยเป้า)

เพื่อเอื้ออํานวยต่อการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

         40,000        40,000        40,000  1  โครงการ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดู

สวยงาม

กองการศึกษา

57 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การ

จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้าน

ห้วยทรายขาว

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพจัด

การศึกษาโรงเรียนบ้านห้วย

ทรายขาว

         30,000        30,000        30,000  อุปกรณ์การเรียน

การสอนมีคุณภาพ

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

58 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์     

 ศพด.ในสังกัด

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาล

       100,000      100,000      100,000  เด็กนักเรียนได้รับ

การพัฒนาทางด้าน

ทักษะเพิ่มขึ้น

 เด็กนักเรียนได้รับการ

พัฒนาทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

 เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

51

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับสุนัขทุกหมู่บ้านเละ

ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข

่ ี

       100,000      100,000      100,000  อัตราความเสี่ยงของ

โรคพิษสุนัขบ้าลดลง

ประชาชนมีความปลอดภัย 

และดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี

สํานักปลัด

2 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ

กําจัดลูกน้ํายุงลาย ประจําปี 2559

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ฉีดพ่นหมอกควันและแจกจ่าย

ทรายอะเบทให้กับประชาชน

ทุกหมู่บ้าน

       100,000      100,000      100,000  อัตราการป่วงของโรค

ไข้เลือดออกลดลง

อัตราการป่วยด้วย

ไข้เลือดออกลดลง

สํานักปลัด

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

และไม่ติดต่อและค่าวัสดุ

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อป้องกันโรคติดตอ่และไม่ติดต่อ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ทุ่งข้าวพวง

 50,000 

(58:180,000)

       50,000        50,000  อัตราการป่วยของ

โรคติดต่อลดลง

อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ

ลดลง

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้แก่ อสม.และ

ศึกษาดูงาน

 อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล

ทุ่งข้าวพวง

 50,000 

(58:50,000)

       50,000        50,000  อสม.มีความรู้จาก

การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

อาสาสมัครสาธารณสุข มี

ศักยภาพในการทํางานเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

52

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อสนับสนุนการออกกําลังกาย

และการเล่นกีฬาของเยาวชน

จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน

 จํานวน 7 หมู่บ้าน

 100,000 

(58:100,000)

     100,000      100,000  ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

6 โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ประจําศูนย์

อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน

ด้านสาธารณสุข

จัดหาเวชภัณฑ์ประจําศูนย์          50,000        50,000        50,000  ปีละ 1 ครั้ง การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเนื่อง

ในวันสตรีสากล ประจําปี พ.ศ.2559

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ

กีฬาอื่นๆในกลุ่มสตรีและ

ประชาชน

 150,000 

(58:150,000)

     150,000      150,000  ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องฟิตเนส) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

สร้างห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์        800,000      800,000      800,000  ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

9 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม

เยาวชน

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง

ข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ

ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล

 50,000 

(58:50,000)

       50,000        50,000  จํานวนครั้งในในการ

ทํากิจกรรมร่วมกัน

สร้างความสามัคคีและให้

เยาวชนมีกิจกรรมทําร่วมกัน

สํานักปลัด

10 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชนเผ่า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

สนับสนุนการออกกําลังให้กับพี่

น้องชนเผ่าต่างๆ

         40,000        40,000        40,000  ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

11 โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อตรวจสอบและคุ้มครองและ

เผ้าระวังดา้นการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  

     ทุ่งข้าวพวง

       100,000      100,000      100,000  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สํานักปลัด

12 โครงการสนับสนุนการออกกําลังกาย 

   (เต้นแอโรบิก)

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

สนับสนุนการออกกําลังกาย          10,000        10,000        10,000  ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

53แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
13 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลทุ่งข้าวพวงมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  

   ทุ่งข้าวพวง

 205,000 

(58:205,000)

     205,000      205,000  ประชาชนได้รับการ

ดูแลอย่างทั่วถึง

เพื่อดูแลสุขภาพของ

ประชาชน

สํานักปลัด

14 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข

อุดหนุนให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ใน

ตําบลทุ่งข้าวพวง

 อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล

ทุ่งข้าวพวง หมู่ที่

 105,000 

(58:105,000)

     105,000      105,000  อุดหนุน ปีละ 1 ครั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข มี

ศักยภาพในการทํางานเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

15 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประจําตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน

ด้านสาธารณสุข

ดําเนินการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินตําบลทุ่งข้าวพวง

 200,000 

(58:200,000)

     200,000      200,000  สามารถช่วยเหลือผู้

ประสบเหตุฉุกเฉินได้

ทันท่วงที

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสามารถให้

ความช่วยเหลือประชาชน

เมื่อเกิดเหตุได้ทันท่วงที

สํานักปลัด

16 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้าน

ภัยยาเสพติด

อุดหนุนให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ใน

ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

และต่อต้านยาเสพติดในชุมชน

 200,000 

(58:200,000)

     200,000      200,000  ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดีและห่างไกลจากยา

เสพติด

 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและ

ห่างไกลจากยาเสพติด

กองการศึกษา

54แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการช่วยเหลือเด็กและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อช่วยเหลือเด็กและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม ในเขตเทศบาล

 65,000 

(58:65,000)

       65,000        65,000  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลและ

ช่วยเหลือตาม เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนกลุ่มต่างๆได้รับ

บริการและสวัสดิการจาก    

 อปท.อย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม

สํานักปลัด

2 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ประจําปี

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย

ที่แข็งแรง

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง          30,000        30,000        30,000  ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์

แข็งแรง

สํานักปลัด

3 โครงการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาสถาบันครอบครัว ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมี

ความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ทุ่งข้าวพวง

 10,000 

(58:10,000)

       10,000        10,000  จัดกจิกรรมปีละ 1 

ครั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนให้

ครอบครัวมีความเข้าใจที่ดี

ต่อกัน

สํานักปลัด

4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทํา

ร่วมกัน

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง        100,000      100,000      100,000  จํานวนครั้งในในการ

ทํากิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทําร่วมกัน สํานักปลัด

5 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล

ตําบลทุ่งข้าวพวง

 4,680,,000 

(58:4,680,000)

   5,000,000    5,000,000  ผู้สูงอายุได้รับเงิน

สงเคราะห์ตาม

หลักเกณฑ์

ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์

ในการดํารงชีพ

สํานักปลัด   

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
6 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาล

ตําบลทุ่งข้าวพวง

 1,104,,000 

(58:1,104,000)

   1,100,000    1,100,000  ผู้พิการได้รับเงิน

สงเคราะห์ตาม

หลักเกณฑ์

ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์

ในการดํารงชีพ

สํานักปลัด   

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร

พัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ

ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

ตําบลทุ่งข้าวพวง

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง  100,000 

(58:100,000)

     100,000      100,000  ปลีะ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สํานักปลัด

8 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ติดป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน

สงเคราะห์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อยู่ในเขต

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

 50,000 

(58:50,000)

       50,000        50,000  ร้อยละของผู้ป่วย

ได้รับการสงเคราะห์

ตามหลักเกณฑ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน

สงเคราะห์ในการดํารงชีพ

สํานักปลัด

9 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม

แม่บ้านตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับแม่บ้านในเขตเทศบาล

ตําบลทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดทํากิจกรรมต่างๆ

ของกลุ่มแม่บ้านตําบลทุ่งข้าวพวง

 35,000 

(58:35,000)

       35,000        35,000  จํานวนครั้งในในการ

ทํากิจกรรมร่วมกัน

กลุ่มแม่บ้านมีความสามัคคี

และมีกิจกรรมทําร่วมกัน

สํานักปลัด

10 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบล     ทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดทํากิจกรรมต่างๆ

ของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าว

พวง

 100,000 

(58:100,000)

     100,000      100,000  จํานวนครั้งในในการ

ทํากิจกรรมร่วมกัน

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงมีกิจกรรมทํา

ร่วมกัน

สํานักปลัด
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โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร และ

ปา้ยจราจร บริเวณทางแยกในชุมชน

เพื่อความปลอดภยัของ

ประชาชน

ติดต้ังปา้ยสัญญาณไฟจราจร 

และปา้ยสัญญาณจราจร บริเวณ

ทางแยกในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

       50,000        50,000        50,000  ประชาชน

ปลอดภยัและลด

การเกดิอบุติัเหตุ

เพื่อความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV จุดเส่ียง

ภายในเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเผ้าระวังและปอ้งกนัการ

กอ่อาชญากรรม

ติดต้ังกล้อง CCTV ในจุดเส่ียง 

บริเวณหมู่บา้นและภายใน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

      500,000       500,000       500,000  บริเวณจุดเส่ียงมี

ความปลอดภยั

เพื่อความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

กองช่าง

3 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิ

กจิกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อย

และการจัดการจัดระเบยีบสังคมของ

ก านนั/ผู้ใหญ่บา้น

เพื่อสร้างความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน

ก านนั/ผู้ใหญ่บา้น จ านวน 7 

หมู่บา้น

       20,000        20,000        20,000  ด าเนนิการปลีะ    

 1 คร้ัง

ประชาชนได้รับการดูแล

เกี่ยวกบัการปลอดภยั

และความมั่นคงในการจัด

ระเบยีบทางสังคมได้

ส านกัปลัด
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6.1 แนวทางการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  6 การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

6  ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการด าเนนิกจิกรรมของศูนย์

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนต าบล

ทุ่งข้าวพวง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏบิติังานของ อปพร.

จัดกจิกรรม อบรมฝึกทบทวน

ของอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพล

เรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

 180,000 

(58:180,000)

      180,000       180,000  จ านวนคร้ังในการ

ท ากจิกรรม

เพื่อความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภยัของ

ชุมชน

ส านกัปลัด

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติัทาง

ธรรมชาติและสาธารณภยัต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภยัเมื่อเกดิเหตุ       350,000       350,000       350,000  ผู้ประสบภยัได้รับ

ความช่วยเหลือ

ตามหลักเกณฑ์

ผู้ประสบภยัได้รับการ

ช่วยเหลืออย่างทนัทว่งที

ส านกัปลัด

3 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ

ปลอดภยั

ลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ในที่สาธารณะและชุมชน

      100,000       100,000       100,000  ร้อยละของ

จ านวนอบุติัเหตุ

ลดลง

อตัราการเกดิอบุติัเหตุ

ลดลง

ส านกัปลัด

4 โครงการปอ้งกนัภยัหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากภยัหนาว

จัดซ้ือเคร่ืองนุ่งหม่กนัหนาว ปลีะ

 1 คร้ัง

      100,000       100,000       100,000  จ านวนประชาชน

ที่ได้รับความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ได้รับเคร่ืองนง่หม่กนั

หนาวอย่างทั่วถึง

ส านกัปลัด
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โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  6 การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

6  ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

6.2 แนวทางการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรมสิเตอร์

เตือนภยั

เพื่อพฒันาศักยภาพใหก้บั

อาสาสมคัรมสิเตอร์เตือนภยั

มสิเตอร์เตือนภยั ในต าบลทุ่ง

ข้าวพวง 7 หมู่บา้น

       50,000        50,000        50,000  สามารถแจ้งเหตุ

ได้ทนัทว่งที

เพื่อพฒันาบคุลากรใหม้ี

ประสิทธิภาพในการ

ท างานและสามารถแจ้ง

ข่าวได้ทนัที

ส านกัปลัด

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ  

อปพร.

เพื่อพฒันาศักยภาพใหก้บั

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพล

เรือนเทศลาลต าบลทุ่งข้าวพวง

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน       150,000       150,000       150,000  บคุลากรมคีวามรู้

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อพฒันาบคุลากรใหม้ี

ประสิทธิภาพในการท างาน

ส านกัปลัด

59แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพ

ติดประจ าปงีบประมาณ 2559 ศูนย์

ปฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสกดักั้นและลดการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

เส่ียง

สนบัสนนุการด าเนนิงานแกไ้ข

ปญัหายาเสพติดใหแ้กศู่นย์

ปฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่

 5,000 

(58:5,000)

         5,000          5,000  อดุหนนุอ าเภอปี

ละ 1 คร้ัง

การแพร่ระบาดของยา

เสพติดลดลง

ส านกัปลัด

2 โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติด

เพื่อสกดักั้นและลดการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เส่ีย

จัดกจิกรรมรณรงค์หมู่บา้นปลอด

ยาเสพติด จัดซ้ือน้ ายา/แถบ 

ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

 100,000 

(58:100,000)

      100,000       100,000  ชุมชนมคีวาม

เข้มแข็ง

การแพร่ระบาดของยา

เสพติดลดลง

ส านกัปลัด

3 โครงการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง

ปอ้งกนัปญัหาจากแรงงานต่างด้าวทั้งใน

และนอกระบบตามกฎหมาย

เพื่อสกดักั้นแรงงานต่างด้าวที่

เข้ามาท างานในพื้นที่

ใหน้ายจ้างที่มแีรงงานต่างด้าวไป

ขึ้นทะเบยีนใหถู้กต้องตาม

กฎหมาย

       10,000        10,000        10,000  มทีะเบยีนคุม

แรงงานต่างด้าว

มแีรงงานต่างด้าวที่ถูก

กฎหมายท างานในพื้นที่

ส านกัปลัด

60

6.3 แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอบายมุขและปญัหาแรงงานต่างด้าว

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  6 การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

6  ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

4 โครงการขึ้นทะเบยีนบคุคลที่ไมม่สีถานะ

ทางทะเบยีน

เพื่อใหม้สีถานะทางทะเบยีน ผู้ที่ไมม่สีถานะทางทะเบยีนใน

พื้นที่เทศบาล

       10,000        10,000        10,000  แรงงานต่างด้าว

ในพื้นที่มกีารขึ้น

ทะเบยีนอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อใหบ้คุคลต่างด้าวมี

สถานะทางทะเบยีน

ส านกัปลัด

5 โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาปอ้งกนัภยั

ยาเสพติด (ชุดพฒันาสัมพนัธ์มวลชนที่ 

3202)

เพื่อใหชุ้มชน เข้าใจและ

ตระหนกัถึงผลกระทบ โทษ 

ของยาเสพติด

ผู้น าชุมชน, ชรบ.,ผู้ประสานพลัง

แผ่นดิน อพปร. กลุ่มอื่นๆใน

ต าบลทุ่งข้าวพวง จ านวน 60 คน

       16,200        16,200        16,200  ด าเนนิโครงการปี

ละ 1 คร้ัง

ชุมชุนมคีวามเข้มแข็ง

ปลอดยาเสพติด

ส านกัปลัด

6 โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน        

 (ชุดพฒันาสัมพนัธ์มวลชนที่ 3202)

ลดปญัหายาเสพติดในชุมชน ท า

ใหชุ้มชนมคีวามเข้มแข็ง

เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง จ านวน 120 คน

       28,500        25,000        25,000  เยาวชนไมก่ลับไป

ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

ชุมชุนมคีวามเข้มแข็ง

ปลอดยาเสพติด

ส านกัปลัด

7 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงสนามกฬีา

กลางของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงและ

หนว่ยงานต่างๆในการจัดการ

แข่งขันกฬีา และปรับปรุงใหไ้ด้

มาตรฐาน

ปรับปรุงสนามกฬีาเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าววพวง

      700,000       700,000       700,000  มสีนามกฬีาที่ได้

มาตรฐาน

มสีนามในการแข่งขันกฬีา

ชนดิต่างๆและใช้ในการ

จัดกจิกรรมต่างๆ

งบประมาณ

หนว่ยงานอื่น

8 โครงการฝึกอบรมค่ายบ าบดัผู้ติดยาเสพติด ลดปญัหายาเสพติดในชุมชน ท า

ใหชุ้มชนมคีวามเข้มแข็ง

ผู้ที่ติดยาเสพติดในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

      175,000       175,000       175,000  ผู้ที่เสพยาเสพติด

ไมก่ลับไปยุ่ง

เกี่ยวกบัยาเสพติด

ชุมชุนมคีวามเข้มแข็ง

ปลอดยาเสพติด

ส านกัปลัด

61แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั
วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ท้องถิ่น

บุคลากรในเทศบาลตําบลทุ่ง

ข้าวพวง อาทิ พนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง 

ผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล ได้รับการฝึกอบรม

    200,000     200,000     200,000  บุคลากรที่เข้ารับการ

อบรม มีการพัฒนาการ

ทํางานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติงาน และปฏิบัติ

ถูกต้องตามระเบียบฯ

สํานักปลัด 

กองคลัง    

กองช่าง     

กองการศึกษา

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบมและสัมมนาแก่

คณะผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง

 30,000 

(58:30,000)

      30,000       30,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง
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โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

7.1 แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดซื้อจัดจ้าง/การพัสดุ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบมและสัมมนาแก่

คณะผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง

 30,000 

(58:30,000)

      30,000       30,000  บุคลากรที่เข้ารับการ

อบรม มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 

และวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

กองคลัง

4 โครงการฝึกอบเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงาน และศึกษาดูงาน ของสมาชิก

สภาฯ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจ้าง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลทุ่ง

ข้าวพวง

ฝึอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานที่แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

 500,000 

(58:500,000)

    500,000     500,000  ดําเนินโครงการ  ปีละ 

1 ครั้ง

บุคลากรท้องถิ่นและผู้นํา

ชุมชนได้รับการพัฒนา

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านการเงิน

การคลัง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัตงิานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบมและสัมมนาแก่

คณะผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง

 100,000 

(58:30,000)

    100,000     100,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง

6 โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทํา

ระบบบันทึกบันชีของอปท. e-laas

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของระบบ e-laas

เพื่อพัฒนาระบบบันทึกบัญชี

ของ อปท.e-laas ให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

      30,000       30,000       30,000  สามารถทํางานได้

รวดเร็วและถูกต้อง

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง
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โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดตั้งสถานที่กลางสําหรับเป็น

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง ของหน่วยการบริหารราชการ

ท้องถิ่น อําเภอเชียงดาว ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559

เพื่อเป็นสถานที่กลางและสถานที่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ

จัดจ้าง

จัดตั้งสถานที่กลางสําหรับ

เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อหรือจัดจ้าง

 37,000 

(58:37,000)

      37,000       37,000  อุดหนุนให้เทศบาล

ตําบลเชียงดาว    ปีละ 

1 ครั้ง

อปท.สามารถดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ถูกต้อง

เรียบร้อย

สํานักปลัด

2 โครงการจัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ์ 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร

ท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ์ 

ไว้บริการให้ประชาชาชน

ที่มาติดต่อราชการที่

สํานักงานเทศบาลและทุก

่ ้

    100,000     100,000     100,000  ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง

3 โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร

ท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จัดให้มีอินเตอร์เน็ตตําบล 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร

      50,000       50,000       50,000  ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนและบุคลากร

ท้องถิ่น สามารถใช้

อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร

สํานักปลัด

64

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการจ้างประเมินและสํารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตําบล

ทุ่งข้าวพวง

เพื่อทราบถึงปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในการ

ให้บริการในด้านต่างๆจาก

สํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

 40,000 

(58:40,000)

      40,000       40,000  ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ทําให้ทราบความต้องการ

ของประชาชนและนํา

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา

ท้องถิ่น

สํารวจข้อมูลพื้นฐานทั้ง 7 

หมู่บ้าน

 50,000 

(58:50,000)

      50,000       50,000  เทศบาลมีข้อมูลที่

ถูกต้องชัดเจน

เทศบาลมีข้อมูลพื้นฐานใน

การวางแผนและพัฒนา

ท้องถิ่น

สํานักปลัด

6 โครงการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ GIS

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีอย่างเป็น

ระบบ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม

มากขึ้น

 100,000 

(58:100,000)

    100,000     100,000  ร้อยละของเทศบาล

สามารถจัดเก็บภาษีได้

ครบทุกราย

มีรายได้จากการจัดเก็บ

ภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

7 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/

เอกสารเผยแพร่กิจกรรมเทศบาล

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่

ประชาชนและให้ประชาชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

แผ่นพับ วารสาร

    100,000     100,000     100,000  สามารถเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลให้

ประชาชนได้รับทราบ

เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบ

้ ่

สํานักปลัด

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ของ

สํานักปลัด

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสํานักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์ ของสํานักปลัด  200,000 

(58:242,500)

    200,000     200,000  มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

และเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองศึกษา  100,000 

(58:60,000)

    100,000     100,000  มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

และเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

กองการศึกษา

65แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ของ

กองช่าง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองช่าง จัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองช่าง  40,000 

(58:40,000)

      50,000       50,000  มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

และเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

กองช่าง

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ของ

กองคลัง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองคลัง จัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองคลัง       50,000       50,000       50,000  มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

และเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

กองคลัง

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ

ครุภัณฑ์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ

ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ

ครุภัณฑ์

    300,000     300,000     300,000  เครื่องมือและครุภัณฑ์ 

มีอายุการใช้งานที่

ยาวนานขึ้น

ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายใช้

งานได้ตามปกติ

สํานักปลัด/

กองคลัง/  

กองช่าง/   

กองการศึกษา

13 โครงการปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อปรับปรุงระบบเสียงห้อง

ประชุมเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

ปรับปรุงระบบเสียงห้อง

ประชุมเทศบาลตําบลทุ่งข้าว

พวง

    500,000     500,000     500,000  ห้องประชุมมีเครื่อง

เสียงที่ได้มาตรฐานและ

สามารถใช้งานได้ดี

ห้องประชุมสํานักงาน

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

มีระบบเสียงที่ดี

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตําบล

   ทุ่งข้าวพวง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงให้

สวยงามและน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

เทศบาลฯ

    100,000     100,000     100,000  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

และน่าอยู่

สํานักงานเทศบาลตําบล  

ทุ่งข้าวพวงมีภูมิทัศน์ที่

สวยงามและน่าอยู่

กองช่าง

66

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
15 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัด 

และอําเภอ

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายจังหวัด และนโยบาย

อําเภอ

โครงการตามมติ 

คณะรัฐมนตรี จังหวัดและ

อําเภอ

 200,000 

(58:200,000)

    200,000     200,000  จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินโครงการสนอง

นโยบายฯ

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 

จังหวัดและอําเภอ

สํานักปลัด

16 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงาน

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด

 60 แรงม้า

  2,700,000   2,700,000   2,700,000  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

ช่วยเหลือประชาชนใน

เขตเทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

สํานักปลัด

17 โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงาน

จัดซื้อรถรถบรรทุกเทท้าย 

ชนิด 6 ล้อ ขนาด 210 แรงม้า

  2,400,000   2,400,000   2,400,000  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

ช่วยเหลือประชาชนใน

เขตเทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

สํานักปลัด

18 โครงการจัดซื้อ รถบรรทุกพร้อมติดตั้ง

หลังคา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงาน

จัดซื้อรถรถบรรทุกพร้อม

ติดตั้งหลังคา

    540,000     540,000     540,000  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

กองการศึกษา

67

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
19 โครงการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น 

กีฬาสหมิตร

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

และกีฬาอื่นๆในกลุ่มอปท.

และส่วนราชการต่างๆ

 100,000 

(58:100,000)

    100,000     100,000  ปีละ 1 ครั้ง เชื่อมความสามัคคี

ระหว่างอปท.และ

หน่วยงานต่างๆ

สํานักปลัด

68

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการบูรณาการการจัดทําแผนชุมชน

และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และประชาชน

ประชุมประชาคมระดับ

หมู่บ้าน ระดับตําบล และ

คณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

 30,000 

(58:30,000)

      30,000       30,000  ได้แผนพัฒนาที่มาจาก

ความต้องการของ

ประชาชน ประชาคม

1.ประชาชนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 2.เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ในการเสนอแนะความ

คิดเห็นและตรวจสอบคุม

การบริหารงานต่างๆ

สํานักปลัด

69แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผน ตรวจสอบและควบคุม

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



ลําดับท่ี
2559 2560 2561 รวม

 (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามแม่น้ําปิง บ้านแม่ก๋อน หมู่ท่ี ๒ ตําบล

ทุ่งข้าวพวง-บ้านโป่งอาง  หมู่ท่ี ๕  ตําบล

เมืองนะ  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ขนาดยาว ๓๒ เมตร  กว้าง ๗ เมตร

    2,880,000        500,000       500,000     3,880,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

2 ก่อสร้างลําเหมือง คสล.เพ่ือการเกษตร 

ขนาดยาว 2,000 เมตรกว้าง 1.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 1.00  เมตร บริเวณ หมู่ท่ี 7 บ้านห้วย

ไส้  ตําบลเมืองนะ  หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยเป้า  

หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งข้าวพวง ตําบลทุ่งข้าวพวง

    2,500,000     2,500,000       500,000     5,500,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

 5,380,000  3,000,000  1,000,000  9,380,000
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รวม  2  โครงการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

โครงการ
หน่วงานท่ีขอ

ประสาน

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ

 งบประมาณ



ลําดับท่ี
2559 2560 2561 รวม

 (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณีชนเผ่าระหว่าง

ตําบล  ทุ่งข้าวพวงและตําบลเมืองนะ

      200,000        200,000       200,000        600,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

     200,000       200,000      200,000       600,000

   5,580,000    3,200,000    1,200,000    9,980,000
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  พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ

รวม 1  โครงการ

โครงการ
หน่วงานท่ีขอ

ประสาน

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้   

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ท่ี 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิปลวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิปลวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.2 แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน

 งบประมาณ



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่จําเป็น 26 18,930,000   26 7,150,000    26 6,840,000      78 32,920,000   

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 32 56,560,000   32 21,680,000   32 21,680,000    96 99,920,000   

1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 1 100,000       1 100,000       1 100,000        3 300,000       

รวม 59 75,590,000  59 28,930,000  59 28,620,000   177 133,140,000 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 340,000       3 340,000       3 340,000        9 1,020,000     

2.2 พัฒนศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 4 85,000         4 85,000        4 85,000          12 255,000       

2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 2 120,000       2 120,000       2 120,000        6 360,000       

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 4 600,000       4 600,000       4 450,000        12 1,650,000     

รวม 13 925,000       13 925,000      13 925,000        39 3,285,000     

72แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 4 500,000       4 500,000       4 500,000        12 1,500,000     

3.2 การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 9 610,000       9 340,000       9 340,000        27 1,290,000     

3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 1 20,000         1 20,000        1 20,000          3 60,000         

รวม 14 1,130,000    14 860,000      14 860,000        42 2,850,000     

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 3 260,000       3 260,000       3 260,000        9 780,000       

4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 16 1,150,000     16 1,150,000    16 1,150,000      48 3,450,000     

4.3 แนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 1 10,000         1 10,000        1 10,000          3 30,000         

รวม 20 1,420,000    20 1,420,000   20 1,420,000     60 4,260,000     

73แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 58 18,088,000   58 13,917,000   58 13,917,000    174 45,922,000   

5.2 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 16 2,310,000     16 2,310,000    16 2,310,000      48 6,930,000     

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 10 5,662,000     10 6,590,000    10 6,590,000      30 18,842,000   

รวม 84 26,060,000  84 22,817,000  84 22,817,000   252 71,694,000   

6. การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 การรักษาความสบงเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 3 570,000       3 570,000       3 570,000        9 1,710,000     

6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 930,000       6 930,000       6 930,000        18 2,790,000     

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 8 1,044,700     8 1,044,700    8 1,044,700      24 3,134,100     

รวม 17 2,544,700    17 2,544,700   17 2,544,700     51 7,634,100     

74แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  6 890,000       6 890,000       6 890,000        18 2,670,000     

7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 19 7,707,000     19 7,707,000    19 7,707,000      57 23,121,000   

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 1 30,000         1 30,000        1 30,000          3 90,000         

รวม 26 8,627,000    26 8,627,000   26 8,627,000     78 25,881,000   

รวมทั้งสิ้น 233 116,296,700 233 66,123,700  233 65,813,700   699 248,234,100 

                     

75แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

ยุทธศาสตร์/แนวทางพฒันา
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี



 
ส่วนที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนา    
ตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

(Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร 

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิต       
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
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(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ
จะพิจารณา 

1.2 การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา
สามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา     ตามแผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล       
ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
สามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน             
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
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4.2   ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                
 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3  ประการ คือ 
 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
 2) เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพความจ าเป็น
ส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์  อาจเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกตแบบตรวจสอบ                    
บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นนั้นๆ  
 3)กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  
 
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมี
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 
28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ยังได้ก าหนด
ไว้ในระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ               
หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล       
เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน  

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงใช้แบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบ                       
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท. ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง                                 
            ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาล
ต าบลทุ่ง
ข้าวพวง 

1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แ บ บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของ เทศบาล 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2 .  ส่ ง ร า ย ง า น ใ ห้
คณะกรรมการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 

3 เดือน 

1.ต.ค.– ธ.ค. 
2.ม.ค.- มี.ค. 
3.เม.ย.- มิ.ย. 

4.ก.ค.- ก.ย. 

เทศบาล
ต าบลทุ่ง
ข้าวพวง 

1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก า กั บ ก า ร จั ด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์       ของ เทศบาล 

2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพฒันา 

อปท.ประกาศ 

ใช้แผน 

1 .  ใช้ แบบรายงานที่  3 / 1  
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2 .  ใช้ แบบรายงานที่  3 / 2  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 

3 .  ใช้ แบบรายงานที่  3 / 3  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ เทศบาลใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
( ภ า ย ใ น 
ธันวาคม) 

ค ณ ะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 

3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

1 5  วั น
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ค ณ ะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 

3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วันนับตั้งแต่
รับรายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 

 

2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 

2.ประกาศไม่
น้อยกว่า30วัน 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ ง  หลั งจากที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ประกาศ                     
ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง                    
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง               
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
การวัด และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม     
และรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม         
หรือไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี  1         . ปีท่ี  2        . ปีท่ี  3     . รวม 

จ านวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.         

3.         

ฯลฯ....         

รวม         

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่  
อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี …………. 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑ์การพิจารณา :  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จ

เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ปกครอง      ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        

รวม 
      

เกณฑ์การพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดง
ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561   หน้า  84 



  
ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      

รวม      

  เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตน
เฉพาะกิจนั้นเป็น อย่างไร 
 
  ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ....................................................................................................................................................................
 ........................................................................................... ....................................................................... ..
. 
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   ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล                      
 ต าบลทุ่งข้าวพวง  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....................................................................  
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 
 3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 

 เกณฑ์การพิจารณา :หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน
แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่า
ทีก่ าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 
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 ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ  เทศบาลต าบล              
             ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
 2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..  คน (   )  20 - 30  ปี…….คน        (   )  31- 41 ปี.......คน 
   (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน        (   )  มากกว่า 60 ปี..คน 
 3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

            (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
   (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
 4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
   (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
   (   )  รับจ้าง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา.........คน (   )  เกษตรกร…… คน
    (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

    เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 
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  ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  1. เพศ  (   )  ชาย .... คน         (   ) หญิง ...... คน 
  2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..  คน    (   )  20 - 30  ปี…….คน    (   )  31- 41 ปี.......คน 
    (   )  41 – 50   ปี ......  คน    (   )  51 – 60 ปี.........คน   (   ) มากกว่า 60 ปี....คน 
  3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน       (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
  4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน   
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 
  ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท.......................................................หากให้ท่านประเมิน
  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท.................................... ในการพัฒนาด้าน...............................                       
  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ท่านให้คะแนน  
  อปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
  เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
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1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงาน                   
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่า                               
ผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพ่ิมแสดง
ว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์มนการพิจารณาจะพิจารณาว่า หลัง
ด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่
ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท. ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือใกล้เคียง แสดงว่า
ผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข  
การประเมินคุณภาพของแผน 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 
 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 
 

3.1 วิสัยทัศน์ 
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุม อ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 

 

 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 

○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 

○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 

25 
 
 
 
 
4 
(2) 
(2) 
 
5 
(3) 

 
(2) 
 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 

 



ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 

○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 
6 
 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
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(4) 
(4) 
 

(2) 

 



 
ประเด็นพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(4) 
(3) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

○ ตัวช้ีวัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
(3) 
(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
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(6) 
 

 
(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 

○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 

○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

  
 



 

 หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ                              
                   ที่เก่ียวข้อง  

                2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์   
                    ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

 

 
 ปัญหาและความ

ต้องการของหมู่บ้าน 
(แผนชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แผนชุมชนของบ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ 1  หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางหลวงกับปากซอยภายในหมู่บ้าน 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบล าเหมือง 
3.โครงการย้ายเสาไฟ  ขยายเขตบริการไฟฟ้า  (ไฟกิ่ง) 
4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน 
6.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเลียบล าน้ าปิง 
7.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อน 
8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
9.โครงการท าพนังเรียงหินบนสันฝายน้ าซุ้ม 
10.โครงการก่อสร้างพนังเรียงหินแม่น้ าปิง (Gabion) 
11.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
12.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 
13.โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อมถังเก็บน้ า 
14.โครงการจัดหาวิทยากรครูผูส้อนพิเศษให้เด็กนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษในเด็กนักเรียนและเยาวชน 
15.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
16.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้านต่างๆ 
17.โครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณการปรับปรุงภูมิทศัน์สองข้างทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
18.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุม 
19.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อชะลอความเร็วตามทางแยก 
20.โครงการก่อสร้างบันได คสล. ขึ้นพระธาตุดอยปานต่าง 
21.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าห้วยเป้าข้างวัดใน 
22.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
24.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
25.โครงการพัฒนาที่ดิน 
26.โครงการก่อสร้างถนน over ray ภายในหมู่บ้าน 
27.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามน้ าซุ้ม 
28.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าไส้ไก่   ล าเหมืองน้ าก๋อน 
29.โครงการติดตั้งกระจกสัญญาณบริเวณทางแยก 
30.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
31.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชมรมผู้สูงอายุ 
 

 

 
 



 
 

ปัญหาและความต้องการ บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่  1 หมายเหตุ 
 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชมรมผู้สูงอายุ 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ป่าตึงงาม) 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสองข้างทาง (ระบุจุด) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายยี่ 
5.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเลียบล าน้ าปิง 

6.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กคลองไส้ไก่ ล าเหมืองน้ าก๋อน 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนชุมชนของบ้านแม่กอน  หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่กอน  หมู่ที่ 2   หมายเหตุ 

1.ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

2.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อนพร้อมพนังกันดิน 

3.ก่อสร้างวางท่อล าเหมืองภายในหมู่บ้าน 

4.ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.เพ่ือส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

5.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นตุ้ม 

7.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านพร้อมจัดหาวารสาร/หนังสือพิมพ์และทุกหย่อมบ้าน 

8.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. (ติดท่ีนานางบานเย็น  จันทร์ข า) 
9.โครงการปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน  
10.โครงการจัดท าระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
11.โครงการก่อสร้างถนน over ray ภายในหมู่บ้าน 

12.การสนับสนุนกลุ่มสินค้า OTOP และการช่วยเหลือด้านการจัดหาตลาด 

13.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ดอยจะลอ และหน้าบ้านนายสัมพันธ์ 
14.โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์เพ่ือท ากิจกรรมชนเผ่า 

15.ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้านและถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

16.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

17.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขาพร้อมติดตั้งถังกรอง 

18.โครงการก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน/หย่อมบ้านพร้อมห้องน้ า 
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
20.โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน 

21.โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
22.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
23.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
24.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
25.โครงการวางท่อ คสล.ซอยข้ามล าเหมืองหมู่บ้าน (บริเวณข้างบ้านนางโสภา  สิงห์ค า) 
26.โครงการวางท่อลอดถนน หย่อมบ้านลีซอและหน้าบ้านนายอ่อน สรวยงาม 
27.ปรับปรุงบ่อขยะหมู่บ้าน 
28.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

  
 

 
 
 
 
 



 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่กอน  หมู่ที่  2 หมายเหตุ 

 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาบิดบริเวณสามแยกบ้านนางกู่ถึงห้วยโป่ง 

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณหน้าโรงเรียน  

3.โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา 

4.โครงการวางท่อลอดหน้าบ้านนายอ่อน  สรวยงาม 

5.โครงการวางท่อลอดหย่อมบ้านลีซอท่าสุด 

6.ก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านกระเหรี่ยง 

7.ก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านดอยนาหลวง 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนชุมชนของบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

ปัญหาและความต้องการ บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่  3 หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างถนน OVER RAY ภายในหมู่บ้าน 
2.โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปาจากบ่อบาดาลพร้อมถังกรองน้ า 
3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมือง คสล.พร้อมถนนเลียบคันคลอง 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดสองข้างทางภายในหมู่บา้น 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุกซอยภายในหมู่บ้าน 
  - จุดที่ 1 หลังร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง 
  - จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 7 
  - จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 5 (หอเจ้าเมือง) 
  - จุดที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 2 (ซอยนายแดง  ห่วงสุวรรณ) 
6.โครงการเชื่อมต่อถนน คสล. ปากซอยกับทางหลวง  จ านวน 3 จุด 
7.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน (วัดนันติยาราม) 
8.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
9.โครงการจัดหาถังขยะประจ าจุดหน้าบา้น 
10.โครงการสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ/วิชาคอมพิวเตอร์ ให้เด็กนักเรียนและเยาวชน  
11.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของหมู่บ้าน (สุสานบ้านทุง่ข้าวพวง) 
12.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนส์องฝั่งแม่น้ าปิง 
13.โครงการจัดท าศูนย์ ชรบ./ต ารวจชุมชน/อปพร. 
14.โครงการจัดท าโกดังเพื่อเก็บผลผลติ/สนิค้าการเกษตร 
15.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
16.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณหอเจ้าเมือง 
17.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
18.โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร 
19.โครงการจัดหาตลาดสนิค้าเพื่อการเกษตร 
20.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
21.โครงการจัดตั้งกลุ่มดนตรีไทย ดนตรีสากล 
22.โครงการขุดลอกล าน้ าปงิ 
23.โครงการพัฒนาที่ดนิเพื่อการเกษตร 
24.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
25.โครงการก่อสร้างทางลงน้ าปงิ 
26.โครงการเทลาน คสล.สสุานบ้านทุ่งข้าวพวง 
27.โครงการสร้างสวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 
28.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณฝายทุง่ข้าวพวง 
 

 

 

 
 



 
 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่  3 หมายเหตุ 

 
จัดล าดับความส าคัญของปญัหา 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 7 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 5 (หอเจ้าเมือง) 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 2 (ซอยนายแดง  ห่วงสุวรรณ) 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางข้ึนดอยธาตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
แผนชุมชนของบ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่จา  หมู่ที่ 4  หมายเหตุ 

1.โครงการสร้างแทงคเ์ก็บน้ าขนาดใหญ่ติดตั้งที่หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

4.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

5.โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

6.โครงการขุดลอกล าน้ าจา 

7.โครงการก่อสร้างเทตาด คสล.ล าเหมือง/คลองส่งน้ าเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้านและหย่อมบา้น 

8.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแม่จา 
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

11.โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน 

12.โครงการปรับปรุงท่อระบบประปา หย่อมบ้านปางเบาะ (เพ่ิมขนาดท่อประปา) 
13.โครงการปรับปรุงฌาปนสถานของหย่อมบ้านปางเบาะ 

14.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ 
15.โครงการก่อสร้างสถานพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้กับทุกหย่อมบ้าน 

16.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านแม่จา 

17.โครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า 

18.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

19.โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
20.โครงการขุดบ่อขยะหย่อมบ้านปางเบาะและหย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

21.โครงการพัฒนาที่ดินหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

22.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุ 
23.โครงการก่อสร้างท่อลอดขนาดใหญ่ (หย่อมบ้านปางเบาะ) 
24.โครงการขุดลอกหน้าฝายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

25.โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

26.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

27.โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนบ้านแม่จา 

28.โครงการเพ่ิมเติมขยายผลโครงการหลวง 

  

  
 

 
 
 
 
 



 
  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่จา   หมู่ที่  4 หมายเหตุ 

ล าดับความส าคัญของปัญหา 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน           หย่อมบ้านปางเบาะ 
2.โครงการขุดบ่อขยะ 
 
1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา                                          หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 
2.โครงการขุดบ่อขยะ 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่างเก็บน้ า                           บ้านแม่จา 
2.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนชุมชนของบ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยทรายขาว   หมู่ที่  5 หมายเหตุ 

1.โครงการจัดหาเครื่องตะบันน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
2.โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาพร้อมแทงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและถนน คสล.เข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
5.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.ฝายทุ่งข้าวหลวง/ฝายทุ่งยาว 
6.โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่จา-ปิงโค้ง 
7.โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล าห้วย 
8.โครงการก่อสร้างรางเหล็กข้างล าเหมือง (หน้าวัดสว่างมงคล) 
9.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้าวัดสว่างมงคล 
10.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล/สนามฟุตบอล 
11.โครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากล  
12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
13.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักข้างหอประชุมหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
14.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านของหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
15.โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในหอประชุมหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
16.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง).  
17.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพ่ือเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
18.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน 
20.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 
21.โครงการจัดเก็บขยะและขุดบ่อขยะห้วยป่าฮ้อม 
22.โครงการขุดลอกล าน้ าปิง 
23.โครงการขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน 
24.โครงการสร้างศาลาป่าช้าหมู่บ้าน 
25.โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามล าห้วยทรายขาว 
26.โครงการซ่อมแซมศูนย์การเรียน 
27.โครงการก่อสร้างลูกรังเข้าพ้ืนที่ป่าช้าห้วยป่าฮ้อม 
28.โครงการขุดบ่อน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยทรายขาวและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
29.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
30.เทลาน คสล.หน้าหอประชุมหมู่บ้านห้วยทรายขาวและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยทรายขาว   หมู่ที่  5 หมายเหตุ 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา (วัสดุท่อระบบประปา) 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยป่าฮ้อม 
3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. ฝายทุ่งข้าวหลวง 
4.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บริเวณบ่อขยะ 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างหอประชุม 

6.โครงการขุดบ่อน้ าเพ่ือการเกษตร 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แผนชุมชนของบ้านขุนคอง  หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่    

ปัญหาและความต้องการ  บ้านขุนคอง  หมู่ที่ ๖ หมายเหตุ 

1.จัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเวชภัณฑ์ 

2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

3.โครงการจัดหาครูผู้สอนภาษาจีน 

4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้านหย่อมบ้านปางกาง 

5.โครงการก่อสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 

6.โครงการก่อสร้างระบบฝายกั้นน้ า 

7.โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 

8.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หย่อมบ้านปางกาง 
9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

10.โครงการขุดลอกรางระบายน้ าสองข้างทาง 

11.โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาปิด 

12.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน 
13.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามน้ าคองเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

14.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 
15.โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

16.โครงการพัฒนาที่ดิน 

17.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
18.โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง 

19.โครงการจัดหาตลาดสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
20.โครงการก่อสร้างถนนทางล้อหมู่บ้าน 

21.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชนเผ่า 

22.โครงการขอรับสนับสนุนท่อน้ าเพื่อการเกษตร 

23.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล าน้ า (แม่คองซ้าย) 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านหมอเมือง 
2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ทางล้อ หย่อมบ้านปางกาง 
3.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ทางล้อเข้าพ้ืนที่การเกษตรห้วยน้ าคอง 
4โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดซอยบ้านนายเวียงจันทร์ 
5.โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาด 60 เซนติเมตร 
6.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายสาม 
7.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายอะเลผะ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

 



 
แผนชุมชนของบ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยตีนตั่ง   หมู่ที่  7 หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

2.โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท ารั้วรอบเป็นสัดส่วน  (บริเวณศาลเจ้าเมือง) 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบวงแหวนถึงทางเข้าบ่อขยะ 

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ไฟกิ่งสาธารณะให้ครบทุกซอย (หมวด 4) 
5.โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านงานสืบชะตาหลวง 

6.โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกายหน้าศาลาเอนกประสงค์ 
7.โครงการท าราวกั้นถนนจุดเสี่ยง 

8.โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหน้าศาลเจ้าเมือง 

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอยในหมู่บ้าน 

10.โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย 

11.โครงการขุดลอกล าห้วยตีนตั่ง 

12.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน 

13.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

14.โครงการส่งเสริมการรักการอ่านเพ่ิมความรู้ให้ชุมชน  จัดหาหนังสือพิมพ์  วารสาร  สื่อความรู้  
    ต่างๆ ไว้ประจ าหมู่บ้าน 
15.โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 

16.โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 

17.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 

18.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

19.โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจ าปี  งานบวงสรวงดวงพระวิญญาณ 
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทุกวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี 
20.โครงการสรงน้ าพระธาตุศรีสามรักษ์ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่  7 หมายเหตุ 
 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

2.โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท ารั้วรอบเป็นสัดส่วน  (บริเวณศาลเจ้าเมือง) 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทางข้ึนหอเจ้าเมือง 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยโรงงานขิง 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหอเจ้าเมือง 
7.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าสาธารณะ 
8.โครงการก่อสร้างฝายท่ากว้าง 
9.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
สรุปปัญหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

(แผนชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ 1  หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางหลวงกับปากซอยภายในหมู่บ้าน 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบล าเหมือง 
3.โครงการย้ายเสาไฟ  ขยายเขตบริการไฟฟ้า  (ไฟกิ่ง) 
4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน 
6.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเลียบล าน้ าปิง 
7.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อน 
8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
9.โครงการท าพนังเรียงหินบนสันฝายน้ าซุ้ม 
10.โครงการก่อสร้างพนังเรียงหินแม่น้ าปิง (Gabion) 
11.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
12.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 
13.โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อมถังเก็บน้ า 
14.โครงการจัดหาวิทยากรครูผูส้อนพิเศษให้เด็กนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษในเด็กนักเรียนและเยาวชน 
15.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
16.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้านต่างๆ 
17.โครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณการปรับปรุงภูมิทศัน์สองข้างทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
18.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุม 
19.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อชะลอความเร็วตามทางแยก 
20.โครงการก่อสร้างบันได คสล. ขึ้นพระธาตุดอยปานต่าง 
21.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าห้วยเป้าข้างวัดใน 
22.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
24.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
25.โครงการพัฒนาที่ดิน 
26.โครงการก่อสร้างถนน over ray ภายในหมู่บ้าน 
27.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามน้ าซุ้ม 
28.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าไส้ไก่   ล าเหมืองน้ าก๋อน 
29.โครงการติดตั้งกระจกสัญญาณบริเวณทางแยก 
30.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
31.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชมรมผู้สูงอายุ 
 

 

 
 



 
 

ปัญหาและความต้องการ บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่  1 หมายเหตุ 
 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชมรมผู้สูงอายุ 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ระบุจุด) 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสองข้างทาง (ระบุจุด) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายยี่ 
5.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเลียบล าน้ าปิง 

6.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กคลองไส้ไก่ ล าเหมืองน้ าก๋อน 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่กอน  หมู่ที่ 2   หมายเหตุ 

1.ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

2.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อนพร้อมพนังกันดิน 

3.ก่อสร้างวางท่อล าเหมืองภายในหมู่บ้าน 

4.ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.เพ่ือส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

5.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นตุ้ม 

7.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านพร้อมจัดหาวารสาร/หนังสือพิมพ์และทุกหย่อมบ้าน 

8.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. (ติดที่นานางบานเย็น  จันทร์ข า) 
9.โครงการปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน  
10.โครงการจัดท าระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
11.โครงการก่อสร้างถนน over ray ภายในหมู่บ้าน 

12.การสนับสนุนกลุ่มสินค้า OTOP และการช่วยเหลือด้านการจัดหาตลาด 

13.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ดอยจะลอ และหน้าบ้านนายสัมพันธ์ 
14.โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์เพ่ือท ากิจกรรมชนเผ่า 

15.ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้านและถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

16.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

17.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขาพร้อมติดตั้งถังกรอง 

18.โครงการก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน/หย่อมบ้านพร้อมห้องน้ า 
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
20.โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน 

21.โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
22.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
23.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
24.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
25.โครงการวางท่อ คสล.ซอยข้ามล าเหมืองหมู่บ้าน (บริเวณข้างบ้านนางโสภา  สิงห์ค า) 
26.โครงการวางท่อลอดถนน หย่อมบ้านลีซอและหน้าบ้านนายอ่อน สรวยงาม 
27.ปรับปรุงบ่อขยะหมู่บ้าน 
28.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าo 

  
 

 
 



 
 
 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่กอน  หมู่ที่  2 หมายเหตุ 

 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาบิดบริเวณสามแยกบ้านนางกู่ถึงห้วยโป่ง 

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณหน้าโรงเรียน  

3.โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา 

4.โครงการวางท่อลอดหน้าบ้านนายอ่อน  สรวยงาม 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รับรองถูกต้อง 
 
 

(นายลา   สรวยงาม) 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กอน  หมู่ที่ 2 

 
 

(นายอุดม  วังโส) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
 

(นางบานเย็น  จันทร์ข า) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

ปัญหาและความต้องการ บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่  3 หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างถนน OVER RAY ภายในหมู่บ้าน 
2.โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปาจากบ่อบาดาลพร้อมถังกรองน้ า 
3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมือง คสล.พร้อมถนนเลียบคันคลอง 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดสองข้างทางภายในหมู่บา้น 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุกซอยภายในหมู่บ้าน 
  - จุดที่ 1 หลังร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง 
  - จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 7 
  - จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 5 (หอเจ้าเมือง) 
  - จุดที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 2 (ซอยนายแดง  ห่วงสุวรรณ) 
6.โครงการเชื่อมต่อถนน คสล. ปากซอยกับทางหลวง  จ านวน 3 จุด 
7.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน (วัดนันติยาราม) 
8.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
9.โครงการจัดหาถังขยะประจ าจุดหน้าบา้น 
10.โครงการสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ/วิชาคอมพิวเตอร์ ให้เด็กนักเรียนและเยาวชน  
11.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของหมู่บ้าน (สุสานบ้านทุง่ข้าวพวง) 
12.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนส์องฝั่งแม่น้ าปิง 
13.โครงการจัดท าศูนย์ ชรบ./ต ารวจชุมชน/อปพร. 
14.โครงการจัดท าโกดังเพื่อเก็บผลผลติ/สนิค้าการเกษตร 
15.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
16.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณหอเจ้าเมือง 
17.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
18.โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร 
19.โครงการจัดหาตลาดสนิค้าเพื่อการเกษตร 
20.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
21.โครงการจัดตั้งกลุ่มดนตรีไทย ดนตรีสากล 
22.โครงการขุดลอกล าน้ าปงิ 
23.โครงการพัฒนาที่ดนิเพื่อการเกษตร 
24.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
25.โครงการก่อสร้างทางลงน้ าปงิ 
26.โครงการเทลาน คสล.สสุานบ้านทุ่งข้าวพวง 
27.โครงการสร้างสวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 
28.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณฝายทุง่ข้าวพวง 
 

 

 

 



 
 
 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านทุ่งข้าวพวง  หมู่ที่  3 หมายเหตุ 

 
จัดล าดับความส าคัญของปญัหา 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 7 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 5 (หอเจ้าเมือง) 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมวดที่ 2 (ซอยนายแดง  ห่วงสุวรรณ) 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางข้ึนดอยธาตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รับรองถูกต้อง 
 
 

(นายประเทือง  ประทุม) 
ก านันต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 

(นายนิคม  บุญยารัตน์) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 
 

(นางจินดา  แข็งธัญญกิจ) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่จา  หมู่ที่ 4  หมายเหตุ 

1.โครงการสร้างแทงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ติดตั้งที่หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

4.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

5.โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

6.โครงการขุดลอกล าน้ าจา 

7.โครงการก่อสร้างเทตาด คสล.ล าเหมือง/คลองส่งน้ าเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้านและหย่อมบา้น 

8.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแม่จา 
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านและทุกหย่อมบ้าน 

11.โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน 

12.โครงการปรับปรุงท่อระบบประปา หย่อมบ้านปางเบาะ (เพ่ิมขนาดท่อประปา) 
13.โครงการปรับปรุงฌาปนสถานของหย่อมบ้านปางเบาะ 

14.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ 
15.โครงการก่อสร้างสถานพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้กับทุกหย่อมบ้าน 

16.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านแม่จา 

17.โครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า 

18.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

19.โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
20.โครงการขุดบ่อขยะหย่อมบ้านปางเบาะและหย่อมบ้านแม่จาเหนือ 

21.โครงการพัฒนาที่ดินหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

22.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุ 
23.โครงการก่อสร้างท่อลอดขนาดใหญ่ (หย่อมบ้านปางเบาะ) 
24.โครงการขุดลอกหน้าฝายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

25.โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 

26.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

27.โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนบ้านแม่จา 

28.โครงการเพ่ิมเติมขยายผลโครงการหลวง 

  

  
 

 
 



 
 
  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านแม่จา   หมู่ที่  4 หมายเหตุ 

ล าดับความส าคัญของปัญหา 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน           หย่อมบ้านปางเบาะ 
2.โครงการขุดบ่อขยะ 
 
1.โครงการขยายแทงค์น้ าประปา                                          หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 
2.โครงการขุดบ่อขยะ 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่างเก็บน้ า                           บ้านแม่จา 
2.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รับรองถูกต้อง 
 
 

(นายคาชิต  อะเต๋า) 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่จา หมู่ที่ 4 

 
 

(นายสุขค า  จันทร์แก้ว) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
 

(นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
 

(นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

 
 

 



 
ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยทรายขาว   หมู่ที่  5 หมายเหตุ 

1.โครงการจัดหาเครื่องตะบันน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
2.โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาพร้อมแทงค์เก็บน้ าขนาดใหญ่ 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและถนน คสล.เข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
5.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.ฝายทุ่งข้าวหลวง/ฝายทุ่งยาว 
6.โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่จา-ปิงโค้ง 
7.โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล าห้วย 
8.โครงการก่อสร้างรางเหล็กข้างล าเหมือง (หน้าวัดสว่างมงคล) 
9.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้าวัดสว่างมงคล 
10.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล/สนามฟุตบอล 
11.โครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากล  
12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
13.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักข้างหอประชุมหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
14.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านของหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
15.โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในหอประชุมหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
16.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง).  
17.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพ่ือเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
18.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน 
20.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 
21.โครงการจัดเก็บขยะและขุดบ่อขยะห้วยป่าฮ้อม 
22.โครงการขุดลอกล าน้ าปิง 
23.โครงการขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน 
24.โครงการสร้างศาลาป่าช้าหมู่บ้าน 
25.โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามล าห้วยทรายขาว 
26.โครงการซ่อมแซมศูนย์การเรียน 
27.โครงการก่อสร้างลูกรังเข้าพ้ืนที่ป่าช้าห้วยป่าฮ้อม 
28.โครงการขุดบ่อน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยทรายขาวและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
29.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
30.เทลาน คสล.หน้าหอประชุมหมู่บ้านห้วยทรายขาวและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยทรายขาว   หมู่ที่  5 หมายเหตุ 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยป่าฮ้อม 
3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. ฝายทุ่งข้าวหลวง 
4.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บริเวณบ่อขยะ 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างหอประชุม 

6.โครงการขุดบ่อน้ าเพ่ือการเกษตร 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รับรองถูกต้อง 
 
 

(นายนคร   บุญกองรัตน์) 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 5 

 
 

(นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาและความต้องการ  บ้านขุนคอง  หมู่ที่ ๖ หมายเหตุ 

1.จัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเวชภัณฑ์ 

2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าและหย่อมบ้าน 

3.โครงการจัดหาครูผู้สอนภาษาจีน 

4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้านหย่อมบ้านปางกาง 

5.โครงการก่อสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 

6.โครงการก่อสร้างระบบฝายกั้นน้ า 

7.โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 

8.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หย่อมบ้านปางกาง 
9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

10.โครงการขุดลอกรางระบายน้ าสองข้างทาง 

11.โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาปิด 

12.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน 
13.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามน้ าคองเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

14.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 
15.โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

16.โครงการพัฒนาที่ดิน 

17.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
18.โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง 

19.โครงการจัดหาตลาดสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
20.โครงการก่อสร้างถนนทางล้อหมู่บ้าน 

21.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชนเผ่า 

22.โครงการขอรับสนับสนุนท่อน้ าเพื่อการเกษตร 

23.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล าน้ า (แม่คองซ้าย) 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านหมอเมือง 
2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ทางล้อ หย่อมบ้านปางกาง 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดซอยบ้านนายเวียงจันทร์ 
4.โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาด 60 เซนติเมตร 
5.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายสาม 
6.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายอะเลผะ 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                         รับรองถูกต้อง 
 
                    (นายไตรภพ  ศิริวงค์ลี)    (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 



                ผู้ใหญ่บ้านบ้านขุนคอง หมู่ที่ 6    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 

ล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยตีนตั่ง   หมู่ที่  7 หมายเหตุ 

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

2.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศาลเจ้าเมืองประจ าหมู่บ้านเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท ารั้วรอบเป็นสัดส่วน   

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบวงแหวนถึงทางเข้าบ่อขยะ 

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ไฟกิ่งสาธารณะให้ครบทุกซอย (หมวด 4) 
5.โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านงานสืบชะตาหลวง 

6.โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกายหน้าศาลาเอนกประสงค์ 
7.โครงการท าราวกั้นถนนจุดเสี่ยง 

8.โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหน้าศาลเจ้าเมือง 

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอยในหมู่บ้าน 

10.โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย 

11.โครงการขุดลอกล าห้วยตีนตั่ง 

12.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน 

13.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

14.โครงการส่งเสริมการรักการอ่านเพ่ิมความรู้ให้ชุมชน  จัดหาหนังสือพิมพ์  วารสาร  สื่อความรู้  
    ต่างๆ ไว้ประจ าหมู่บ้าน 
15.โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 

16.โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 

17.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 

18.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

19.โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประจ าปี  งานบวงสรวงดวงพระวิญญาณ 
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทุกวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี 
20.โครงการสรงน้ าพระธาตุศรีสามรักษ์ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปัญหาและความต้องการ  บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่  7 หมายเหตุ 
 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

2.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศาลเจ้าเมืองประจ าหมู่บ้านเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท ารั้วรอบเป็นสัดส่วน   
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทางข้ึนหอเจ้าเมือง 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยโรงงานขิง 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหอเจ้าเมือง 
7.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าสาธารณะ 
8.โครงการก่อสร้างฝายท่ากว้าง 
9.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รับรองถูกต้อง 

 
 

(นางสุจิรา  แสงปัน) 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่ 7 

 
 

(นายนิคม  บุญญารัตน์) 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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