
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 

เรื่อง  การใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 
.................................................................... 

  ด้วย เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตามระเบียบ   
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมตรงความต้องการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และได้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

   เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 (4) และข้อ 24 เมื่อนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี
แล้วให้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ีและประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9 

 
 
 
             (นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร)                                                                                                                                                                                                                                   
        นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
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ประกาศเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 

เรื่อง  ให้ใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
เพิ่มเติม  ฉบบัที่ ๔ 

.................................................................... 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ้ ๒๒ (๑) กําหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาํเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและข้อ ๒๒ 
(๒) กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัต ิ น้ัน 
  

  บัดนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาและอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๔  ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๕๘) เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๔ ต่อไป 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
 
 
             (นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร)                                                                                                                                                                                                                                   
        นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
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แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) 

ของ 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง หมายถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีหรือมีลักษณะเป็น
แผนพัฒนาแบบหมุนเวียน  

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ การบริการสาธารณะ การพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้ แก่ชุมชนในท้องถิ่นตามที่
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้
บัญญัติไว้ แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มีความแน่นอนของกิจกรรม/แผนงาน          
/โครงการที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
เทศบาล ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ได้มีการจัดประชาคมชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รวบรวมปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเออ และแผนพัฒนาชุมชน 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
                  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเออเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
พฤษอาคม 2559 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 1 

 

ส่วนที่1  บทน ำ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องถ่ายโอนด้วยเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีข้ึน 

  ดังนั้น  แผนพัฒนาสามปีจึงเป็นแผนที่ให้ประชาชนร่วมกันคิดถึงสภาพปัญหาและร่วมกัน
แก้ปัญหาของตัวเองโดยใช้การประชุมประชาคมเป็นสื่อกลางน าปัญหาและความต้องการบรรจุลงในแผนพัฒนา
จากนั้นตัวแทนหมู่บ้าน(สมาชิกสภาเทศบาล) จะใช้เวทีของสภาเทศบาลร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่ส าคัญเป็นล าดับ
ไป 

1.ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

  แผนพัฒนำสำมปี  เป็นการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่งๆ จะมีโครงการและกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องน ามาด าเนินการพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมาย  การพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผน
พัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการและกิจกรรมจากแผนพัฒนาสาม
ปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไป
ด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  แผนพัฒนำสำมปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น  โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้น  ควรมีความพร้อม 2 ประการ  คือ 
  1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการและกิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการและกิจกรรม 
  2) กิจกรรมที่จะอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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แผนพัฒนำสำมปี  มีลักษณะดังนี้ 
 1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
 3.เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลาสามปี 
 4.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 2.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2) เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

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

  ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 

  1. ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนเสนอแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแจ้งต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
คัดเลือก  แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน                            
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดออกประชาคมหมู่บ้าน
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน  โดยใช้เทคนิค Swotวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือน ามาก าหนด
วิสัยทัศน์  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 าให้บรรลุเป้าหมาย
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 าเนินการตามแนวทางที่
คัดเลือก 

  ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำ 
  การจัดท ารายละเอียดโครงการและกิจกรรมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) จัดท า
รายละเอียด  มีเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการและกิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ ๖ กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 4ส่วน 
  2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา 
  3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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  ขั้นตอนที่ 7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

4.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดคือ  เงิน  คน  วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 
2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของ
ต าบลทุ่งข้าวพวง โดยใช้เทคนิคกระบวนการ SWOT ANALYSIS (จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส,อุปสรรค) ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(S = Strength) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(O = Opportunity) 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ี
สะดวกสบาย 
- ให้ความส าคัญด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- งบประมาณในการ
พัฒนาด้านคมนาคม        
ไม่เพียงพอ 
- ระบบ
สาธารณูปโภคมีไม่
เพียงพอ เช่น ประปา 
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

-นโยบายรัฐบาล
สนับสนุนการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนจ ากัด 
- เกิดภัยแล้งท าให้บาง
พ้ืนที่เกิดปัญหาขาด
แคลนน้ าอุปโภค-
บริโภค 

2.ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

- มีผลผลิตทาง
การเกษตร 
หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
- มีองค์กร กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในพื้นที่ 

- มีการใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตร 
- เกษตรกรขาด
ความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและการตลาด 

- โครงการส่งเสริมการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น สถาบันการเงิน 
กทบ. กลุ่มออมทรัพย์ 
- นโยบายรัฐบาลใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตมี
ต้นทุนสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและของประเทศ 

3.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- มีแหล่งน้ า
สาธารณะ 
- มีป่าไม้ 
- มีการประชุมคณะ 
ท างานเพ่ือป้องกัน
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 
- มีบ่อขยะทุก
หมู่บ้าน 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ
แห้งและตื้นเขิน   
- ปัญหาดินเสื่อม
โทรมจากการใช้
สารเคมี 
- ประชาชนขาด
จิตส านึกในการ
ป้องกันปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 
- การบริหารจัดการ
เรื่องขยะ  

- นโยบายส่วนกลาง
ผลักดันส่งเสริม 
สนับสนุน รณรงค์               
ให้ท้องถิ่นมีการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

- การบังคับใช้กฎหมาย
ไมเ่ข้มงวดจริงจัง 
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ยุทธศำสตร์ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(S = Strength) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(O = Opportunity) 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

4.ด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- มีการส่งเสริมศิลป 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

- เทศบาลไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้
อย่างทั่วถึง 
- ไม่มีค่อยมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้คน
รุ่นหลัง 

- นโยบายรัฐบาล
สนับสนุนการพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ค่านิยมและ
วัฒนธรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

5.ด้านการศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

 - เด็กได้เข้ารับ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
- มีการสนับสนุน
งบประมาณทางด้าน
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
พิการ ผู้ติดเชื้อ  
ผู้ด้อยโอกาส 
- มีการส่งเสริมให้มี
การบริการด้าน
สาธารณสุข 
 

- ประชาชนบางส่วน
มีฐานะยากจน  
- ประชาชนขาดการ
ออกก าลังกาย 
- เทศบาลไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้
อย่างทั่วถึง 
 

- การถ่ายโอนตาม
โครงการต่างๆ เช่น 
อาหารเสริม(นม) 
อาหารกลางวัน 
- การขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
- การอุดหนุน
งบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
พิการ ผู้ติดเชื้อ  
- ประชาชนเข้าถึง
บริการทางการแพทย์
ได้เพ่ิมมากข้ึน 

- นโยบายทางการ
ปฏิรูปทางการศึกษาไม่
ชัดเจน 
- การระบาดโรคติดต่อ 
- ความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เน้นทาง
วัตถุนิยมมากกว่าจิตใจ 

6.ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

- มีการฝึกทบทวน 
อปพร. เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน เป็น
ประจ าทุกปี 
- มีกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดป้องกันจุด
เสี่ยง 
- มีมิสเตอร์เตือนภัย 
 

- อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความ
จ าเป็นและความ
ต้องการ 
- ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

- มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ 
- มีหน่วยงานทหาร 
ต ารวจ ในพ้ืนที่ ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายา
เสพติด 
 

- ภัยธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย           
วาตภัย 
- การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด เทศ

บา
ลต
าํบ
ลทุ่
งข
า้ว
พว
ง



 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 7 

 

ยุทธศำสตร์ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(S = Strength) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(O = Opportunity) 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

7.ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

- บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่และให้บริการ
ประชาชนด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 
- มีการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
- บริหารงานโดยใช้
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน 
วิเคราะห์ปัญหา 
น าเสนอความ
ต้องการในการแก้ไข
ปัญหา 

- อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความ
จ าเป็นและความ
ต้องการ 
- งบประมาณมี
จ านวนจ ากัดต่อการ
พัฒนา บุคลากร 
-  
 

- มี พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการ
กระจายอ านาจแก่ 
อปท. พ.ศ.2542 
- ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 
- ได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
- มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
และตรวจสอบ 

- ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในการ
บริหารงานของ
เทศบาล 
- ข้อจ ากัดและระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ 
- งบประมาณมีจ ากัด
ไม่เพียงพอ 
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2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
   ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปีไปปฏิบัติ เชิงปริมาณ โดยเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง                      
ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาสรุปดังตารางจ านวนแผน/โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาปี 2558
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 159 39 24.53 112,607,202 6,075,202 5.40 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

11 2 18.18 1,780,000 45,000 2.53 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

10 2 20.00 900,000 240,000 26.67 

4.การอนุรักษ์  ฟื้นฟแูละสืบสานศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

22 16 72.73 1,030,000 1,200,000 116.50 

5.การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและ 
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

64 53 82.81 13,799,000 9,772,600 70.82 

6.การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้าง 
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

15 7 46.67 1,911,600 759,295 39.72 

7.การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

20 20 100  10,597,000 2,137,600 20.17 

รวม 301 139 46.18 142,624,802 20,229,697 14.18 

 

2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำประจ ำปีเชิงคุณภำพ    การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
ในรอบปี พ.ศ.2558 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมี
การประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

1.ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  -ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ า ไฟฟ้า                 
และอาคาร  
  -ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ า ท าฝายชะลอน้ า    

2.ด้ำนเศรษฐกิจ   
  -ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
  -ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
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3.ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
  -ได้มี การส่ ง เสริม ให้ประชาชนปลูกป่ า เ พ่ือปลูกจิตส านึ ก ในการอนุรั กษ์และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  -ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสร้างรายได้ในครัวเรือน 

4.ด้ำนกำรอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  -ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและกลุ่มด้อยโอกำสในสังคม 
  -ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

6.ด้ำนกำรจัดระเบียบภำยในชุมชนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  -ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่   
  -ได้ร่วมกับท้องที่ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  -ได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมายหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอ่ืนๆเพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร 
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3  

กำรน ำแผนสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.2560-2562) 
     วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ   

        “อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ ำคุณค่ำ  พัฒนำคุณภำพชีวิต” 

แนวทำงกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง  
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและระบบน้ า 
3.พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2.พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 
3.ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
2.การควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

1.พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
2.อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
3.การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

1.การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน 
2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและแรงงานต่างด้าว 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและการจัดระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

1.พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
2.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการตรวจสอบควบคุม 

ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  

เทศ
บา
ลต
าํบ
ลทุ่
งข
า้ว
พว
ง



 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 11 

 

3.2  นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำร 
 เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน               
และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1. นโยบำยด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
  1.1 กำรพัฒนำสุขภำพชีวิตของประชำชน 

 -สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร  ทั้งการ
 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 
  -ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิ ต ประเพณี 
 ค่านิยมที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณี พ้ืนบ้าน ประเพณีชนเผ่า)พร้อมทั้งส่งเสริม
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  วันส าคัญของชาติ  และกิจกรรมทางศาสนาโดยจัดงาน
 ส่งเสริมตามเทศกาลเช่น  ประเพณีปีใหม่เมือง  วันเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  

 1.3 ควำมม่ันคงของชีวิตและสังคม 
  -ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ  
  -ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยจัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ย 
 ยังชีพอย่างเป็นธรรมและกิจกรรมตามโอกาส 
  -ส่งเสริมความรักสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น  โดยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชน                   
 กับเทศบาลเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 1.4 กำรศึกษำ 

-สนับสนุนงบประมาณด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในเขตเทศบาลเพ่ือพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กนักเรียน  
 -ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยได้มีโอกาสรับการศึกษาตามสถานภาพอย่างทั่วถึง 
2. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 

  -สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยการหาตลาดและจัดงานแสดงสินค้าและ
 ผลิตภัณฑ์ 
  -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์ในสถาบันการเงินของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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  -ส่ง เสริมและสนับสนุน เกษตรกร  เ พ่ือให้ เกษตรกรมีส่ วนร่ วมในการวางแนวทาง                          
  ในการพัฒนาตนเอง โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  -ภาคการท่องเที่ยวโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริ เวณสองข้างทาง  สร้างจุดชมวิวส าหรับ
 นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา  ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี   

 -ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้ สนใจและ                      
 การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
 3. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

-พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งต าบลและจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอัน
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนรวมถึงให้เกษตรกรใช้แหล่งน้ าจากระบบชลประทานให้ ได้มาก
ที่สุด 

  -ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  เช่น  ถนน ไฟฟ้า
 สาธารณะ ระบบประปา  รางระบายน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์  ขุดลอกล าน้ า เหมืองฝายฯลฯ กวดขันสิ่งปลูก
 สร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย   
 4. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  -จัดการให้เป็นต าบลน่าอยู่  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สะอาดและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ชุมชนมีส่วน
 ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร         
 ประชาชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ป้องกันและแก้
 ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ ในก าจัดขยะในชุมชนโดยมีโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบ
 วงจร 
 5. นโยบำยด้ำนควำมม่ันคง   
  -สนับสนุนการท างานของฝ่ายปกครอง  ก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.  ต ารวจชุมชน  ต ารวจ
 บ้านและหน่วยงานรักษาความมั่นคงต่างๆ  เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
 แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -ลดอุบัติเหตุด้านจราจรโดยเพ่ิมเติมระบบสัญญาณไฟจราจรและให้ความรู้ด้านการจราจรแก่
 ประชาชน  
  -เพ่ิมประสิทธิภาพ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  ปรับปรุงเครื่องมือและ
 พัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมทบทวน  เพิ่มจ านวนสมาชิกและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ  
  -วางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร  ทั้งด้านการป้องกัน การบ าบัดรักษา
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
  -ปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้วยการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยี ใหม่ๆ                            
 มาใช้ในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อลดภาระและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  -เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพัฒนาความ
 โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 ไว้วางใจแก่ประชาชน 
  -กระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ
 หรือการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการ
 ประชาชน 
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3.3 กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2563) 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
เชียงใหม่  

(พ.ศ.2558-2561) 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของ 
อปท. จังหวัดเชียงใหม่        

(พ.ศ.2559-2563) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง                                 

(พ.ศ.2559-2563) 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสม 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 

4.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5.ด้านการพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

6.การป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6.ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยและการจัด
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
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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 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการอนุรกัษ์ ฟืน้ฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการศึกษา สาธารณสุข
และคุณภาพชวีิต 

ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภยัและการจัด
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

แนวทำงกำร 
พัฒนำ 

1.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคมขนส่ง 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรและระบบน้ า 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 
2.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุน
ที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สอดคลอ้งกับ

ศักยภาพชุมชน 

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 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและการ
ตรวจสอบควบคุม 

เทศ
บา
ลต
าํบ
ลทุ่
งข
า้ว
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      ผ 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ปากซอย

เชื่อมทางหลวง ทุกซอย
เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ปากซอย
เชื่อมทางหลวง หมู่.1 กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบดอย
ปานต่าง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.รอบดอย
ปานต่าง หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยี่ เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
200 ม. บ้านห้วยเป้า ม.1

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหย่อมบ้าน
ดอยนาหลวง

เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าหย่อมบ้านดอย
นาหลวง หมู่ที่ 2

       500,000        500,000        500,000  จํานวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/การ
ไฟฟ้า

16

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ที่

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าส่อง

สว่างในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ         
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า         
หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน          
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง      
หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา            
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว    
 หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง          
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง

       200,000        200,000        200,000  ร้อยละของประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/การ
ไฟฟ้า

6 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนน
สายหลักและรางระบายน้ํา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เสริมไหล่ทางถนนสายหลัก และราง
ระบายน้ํา  หมู่ที่ 2 กว้าง 0.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม.

       630,000        630,000        630,000  ร้อยละของประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อม
บ้านลีซอท่าสุด

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
200 ม. บ้านแม่กอน หย่อม
บ้านท่าสุด ม.2

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อม
บ้านดอยนาหลวง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้าน
ดอยนาหลวง หมู่ที่ 2 กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไป
พระธาตุดอยมอญจิ่ง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปพระ
ธาตุดอยมอญจิ่ง หมู่ที่ 3 กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

17

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

พร้อมฝาปิด
เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บริเวณ
หน้าบ้านนางพิกุล กว้าง 0.50 
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.

       280,000        280,000        280,000  ทําให้ระบายน้ําได้ดี
และไม่มีน้ําท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําท่วมขัง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้าน
นิยมพานิชทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3
 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอเจ้า
เมือง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหย่อมบ้านแม่
จาน้อย

เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าหย่อมบ้านแม่
จาน้อย หมู่ที่ 4

       500,000        500,000        500,000  จํานวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/การ
ไฟฟ้า

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ทางไป
หย่อมบ้านแม่จาน้อย หมู่ที่ 4 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม.

       520,000        520,000        520,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอ่าง
เก็บน้ํา หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 ม.
 หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

18

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ทางไป
หย่อมบ้านปางเบาะ หมู่ที่ 4 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม.

       520,000        520,000        520,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านแม่จา เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านแม่จา หมู่ที่
 4(หน้าวัดแม่จาขึ้นไป)

       200,000        200,000        200,000  จํานวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/การ
ไฟฟ้า

18 โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างลํา
ห้วย

เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพัง
เสียหาย

ก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างลํา
ห้วย (ข้างบ้านนายจีระ)

       300,000        300,000        300,000   ตลิ่งพังเสียหายน้อยลง เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังเสียหาย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่  5 บริเวณ
หน้าบ้านนายเชิง  กว้าง 0.50 
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.

       280,000        280,000        280,000  ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
และน้ํากัดเซาะถนน

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําท่วมขัง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ทางไป
หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5
 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม.

       504,000        504,000        504,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 ซอยบ้าน
นายอะตาโป๊ะ  กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.

       280,000        280,000        280,000  ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
และน้ํากัดเซาะถนน

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําท่วมขัง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชาชนมีสะพาน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานแม่คองซ้าย    
 กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม.

       900,000        900,000        900,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

19แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
23 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชาชนมีสะพาน

สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานข้ามน้ําคอง     
 กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม.

       900,000        900,000        900,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่  7 บริเวณ
หอประชุม  กว้าง 0.50 ม. ลึก
 0.50 ม. ยาว 100 ม.

       280,000        280,000        280,000  ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
และน้ํากัดเซาะถนน

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําท่วมขัง

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย
คํา-นายแดง หมู่ที่ 7 กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 7

       100,000        100,000        100,000  ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ชัดเจนขึ้น

 ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ชัดเจนขึ้น

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.หอเจ้า
เมือง-บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 7 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม.

       496,000        496,000        496,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์/
อาคารเอนกประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคาร
เอนกประสงค์และอาคารเก็บ
อุปกรณ์  ในเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

     8,000,000      8,000,000      8,000,000  ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารเก็บอุปกรณ์ 
อาคารเอนกประสงค์ 
จํานวน 1 แห่ง

 มีอาคารเก็บอุปกร์และ
อาคารเอนกประสงค์

กองช่าง

20แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
29 โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาปรับปรุง/ซ่อมแซม

โครงสร้างพื้นฐานและครุภัณฑ์
ต่างๆของเทศบาล

เพื่อบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ
ของเทศบาล

     1,250,000      1,250,000      1,250,000  เพื่อบํารุงรักษาและ
สามารถใช้งานได้

ตามปกติ

เพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองช่าง

30 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2 (ถนนเข้า
หย่อมบ้านใหม่พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชาชนมถีนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเข้าหย่อมบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 650 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 2,600 ม. พร้อมไหล่
ทางดินลูกรังอัดแน่น ข้างละ 
0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

     1,612,000      1,612,000      1,612,000  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/กอง

ช่าง

31 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2 (ถนนเข้า
หย่อมบ้านกระเหรี่ยง)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเข้าหย่อมบ้านกระ
เหรี่ยง หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 483 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 1,932 ม. พร้อมไหล่
ทางดินลูกรังอัดแน่น ข้างละ 
0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

     1,217,168      1,217,168      1,217,168  ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/กอง

ช่าง

21
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

32 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านแม่ก๋อน หมู่ที่2

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนนสําหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2 
ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,980 ม.
 หนา 0.05 ม.

        6,582,000         6,582,000         6,582,000  ร้อยละของประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไปมา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้าง/จัดทํา ป้ายบอกชื่อซอย
ต่างๆ ในเขตเทศบาล

เพื่อให้มีป้ายซื่อซอยต่างๆ ในเขต
เทศบาล เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
และรวดเร็วในการเดินทาง

ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

           200,000            200,000            200,000  เพื่อความสะดวกในการ
ค้นหาและการเดินทางให้ง่าย
ขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
และรวดเร็วในการเดินทาง
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนนสําหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสํานักงาน
เทศบาล-กศน.     กว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม.

           496,000            496,000            496,000  ร้อยละของประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไปมา

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชาชนมีถนนสําหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณรอบสนาม
กีฬาเทศบาล  กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 200 ม.

           496,000            496,000            496,000  ร้อยละของประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไปมา

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

        1,500,000         1,500,000         1,500,000  สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น มีหอประชุมที่คุณภาพในการ
จัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลและประชาชน

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างระบบน้ําประปา เพื่อให้มีน้ําที่มีคุณภาพใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา                  
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

        1,000,000         1,000,000         1,000,000   มีน้ําอุปโภค-บริโภค ที่
เพียงพอและสะอาดเพิ่มมาก
ขึ้น

มีน้ําสะอาดไว้อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

38 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้วรอบเทศบาล เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรั้วให้ดี
เหมือนเดิม และความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม รั้วรอบเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง

           500,000            500,000            500,000  เพื่อให้มีปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม รั้วรอบ
เทศบาลให้มีสภาพเหมือนเดิม
เพื่อความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ

กองช่าง

22
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพธทคาดวาจะ

ได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลําน้ํา

ซุ้ม
เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไปมา และใช้ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนลูกรังเลียบลําน้ําซุ้ม หมู่ที่
 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.
 หนา 0.20 ม.

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีไฟฟ้าสําหรับทํา
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
 ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

       500,000        500,000        500,000  ร้อยละของครัวเรือนที่
ทําการเกษตรมีไฟฟ้าใช้
เพิ่มมากขึ้น

มีไฟฟ้าใช้สําหรับทํา
การเกษตรทําให้ลด
ต้นทุนทางการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําคลองไส้ไก่
   ลําเหมืองน้ําก๋อน

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา  หมู่ที่ 1
กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.    
ยาว  200  ม.

       500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

23
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและระบบน้ํา

ที่

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

4 โครงการขุดลอกลําห้วยน้ําขุ่น เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกลําห้วยน้ําขุ่น หมู่ที่ 1
กว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.

       100,000        100,000        100,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

5 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม
สะอาดสําหรับชุมชน

เพื่อให้มีน้ําที่สะอาดไว้อุปโภค-
บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม
สําหรับชุมชน หมู่ที่ 1-7

       500,000        500,000        500,000  น้ําดื่มสะอาดและมี
คุณภาพ

เพื่อให้มีน้ําที่สะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกลําห้วยน้ําก๋อน เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกลําห้วยน้ําก๋อน หมู่ที่ 1 
  กว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.

       100,000        100,000        100,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

7 โครงการขุดลอกลําน้ําก๋อนพร้อมทํา
พนังคันดิน

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกลําห้วยน้ําก๋อน หมู่ที่ 2 
  กว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 3,000 ม.

       500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไปมา และใช้ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร     
      หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า      
      หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน       
     หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง    
    หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา           
   หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว  
    หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง         
   หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตนีตั่ง

       500,000        500,000        500,000 ร้อยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง /   
อบจ.เชียงใหม่

24
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพธทคาดวาจะ

ได้รับ
ที่

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

9 โครงการขุดลอกลําน้ําจา เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกลําน้ําจา  หมู่ที่ 4   
กว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 3,000 ม.

       500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯ

10 โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ฝายต้นตุ้ม - ฝายต้นไร่        100,000        100,000        100,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างลําเหมือง คสล.ลํา
เหมือง ประจําหมู่บ้าน

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างลําเหมือง คสล.         
 หมู่ที่ 2

       500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กรม
ชลประทาน/
กรมพัฒนา

ที่ดิน/กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบ
บาดาลขนาดใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพียงพอ
 และมีคุณภาพ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน
แม่ก๋อน หมู่ที่ 2

     3,339,000      3,339,000      3,339,000  ร้อยละของประชาชนมี
น้ําอุปโภค-บริโภค ที่
เพียงพอและสะอาดเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯ

13 โครงการวางท่อระบายน้ําข้างลําเหมอืง เพื่อให้การระบายน้ําได้ดีและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม

วางท่อระบายน้ําข้างลําเหมือง
 หมู่ที่ 2

         30,000          30,000          30,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ทําให้น้ําระบายได้ดี 
เกษตรกรมีน้ําใช้ในการ
ทําการเกษตรป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วม

กองช่าง

25
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลพธทคาดวาจะ

ได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



 (บาท)  (บาท)  (บาท)
14 โครงการก่อสร้างลําเหมืองหลวง คสล.

และพนังกันตลิ่ง
เพื่อให้การระบายน้ําได้ดีและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ก่อสร้างลําเหมืองหลวง คสล.
หมู่ที่ 3

       500,000        500,000        500,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ทําให้น้ําระบายได้ดี 
เกษตรกรมีน้ําใช้ในการ
ทําการเกษตรป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วม

กองช่าง/กรม
ชลประทาน

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบ
บาดาลขนาดกลาง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพียงพอ
 และมีคุณภาพ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน
ทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3

     2,450,000      2,450,000      2,450,000  ร้อยละของประชาชนมี
น้ําอุปโภค-บริโภค ที่
เพียงพอและสะอาดเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯ

16 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบ
บาดาลขนาดใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพียงพอ
 และมีคุณภาพ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

     3,330,000      3,330,000      3,330,000  ร้อยละของประชาชนมี
น้ําอุปโภค-บริโภค ที่
เพียงพอและสะอาดเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําสะอาดไว้
อปุโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯ

17 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําสําหรับทํา
การเกษตรที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3

       100,000        100,000        100,000  เกษตรกรสามารถทํา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

 เกษตรกรมีน้ําใช้ในการ
ทําการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

18 โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกหน้าฝายทุ่งข้าวพวง 
หมุ่ที่ 3

         50,000          50,000          50,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

26
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ที่

ไดรบ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



19 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําสําหรับทํา
การเกษตรที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3

     1,000,000      1,000,000      1,000,000  เกษตรกรสามารถทํา
การเกษตรและมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค ได้
ตลอดทั้งปี

 เกษตรกรมีน้ําใช้ในการ
ทําการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

20 โครงการขุดลอกลําน้ําปิง เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1            
 บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3       
 บ้านแม่จา หมู่ที่ 4              
 บ้านห้วยทรายขาว หมุ่ที่ 5    
  ลึก 2.00 ม. ยาว 5,000 ม. 
กว้าง 10.00 ม.

     1,000,000      1,000,000      1,000,000  เกษตรกรสามารถทํา
การเกษตรและมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค ได้
ตลอดทั้งปี

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

21 โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกหน้าฝายแม่จา หมุ่ที่ 4          50,000          50,000          50,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

22 โครงการเจาะน้ําบาดาล เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภค

เจาะน้ําบาดาล หมู่ที่ 5        300,000        300,000        300,000  มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 5

       300,000        300,000        300,000  เกษตรมีน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ 
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

24 โครงการเจาะน้ําบาดาล เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภค

เจาะน้ําบาดาล  หย่อมบ้าน
ห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5

       300,000        300,000        300,000  มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

27
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ที่ เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



25 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล.
ฝายทุ่งข้าวหลวง

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล.ฝาย
ทุ่งข้าวหลวง หมู่ที่ 5

       500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กรม
ชลประทาน/
กรมพัฒนา

ที่ดิน/กองช่าง

26 โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกหน้าฝายทุ่งยาว หมุ่ที่ 5          50,000          50,000          50,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

27 โครงการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร      
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง

       300,000        300,000        300,000  เกษตรมีน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ 
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กรมพัฒนา
ที่ดิน/กองช่าง

28 โครงการวางท่อพีวีซี เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสําหรับ 
อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี

วางท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะทาง 2,000 ม. ม 6

       200,000        200,000        200,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค-
บริโภคครบทุกครัวเรือน

ประชาชนมีน้ําอุปโภค-
บริโภคได้เพียงพอตลอด
ทั้งปี

 กองช่าง

29 โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ
และลําห้วยตีนตั่ง

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ
และลําห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7

         50,000          50,000          50,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างดาดคอนกรีต  หมู่ที่ 3
กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.    
ยาว  200  ม.

       650,000        650,000        650,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีน้ํารั่วซึงลําเหมือง
สามารถทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

28แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดทําระบบผังเมืองตําบลทุ่ง

ข้าวพวง
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และสะดวกต่อการ
บริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ในเขตตําบลทุ่งข้าวพวง        100,000        100,000        100,000  มีข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพิ่มขึ้น

พื้นที่ตําบลทุ่งข้าวพวง
เกิดความระเบียบ
เรียบร้อย และสะดวกต่อ
การบริหารจัดการพื้นที่
ใช้สอย

กองช่าง

29

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

1.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ

เกษตรปลอดภัยในชุมขน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษ

ส่งเสริมให้เกษตรกรภายในตําบล
ทุ่งข้าวพวง ใช้เกษตรอินทรีย์

        20,000        20,000         20,000  ชุมชนลดการใช้
สารเคมี

ลดต้นทุนการผลิตและ
ความปลอดภัยในการ
บริโภค

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรแบบผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การทําการเกษตรแบบพอเพียง ทํา
ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  
ทุ่งข้าวพวง

        20,000        20,000         20,000  ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล

เพื่อให้ประชาชนมีสถานถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ

สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
จํานวน 1 แห่ง

      800,000       800,000        800,000  มีศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจํา
ตําล 1 แห่ง

มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบล

กองช่าง

30

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง                
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า            
หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน            
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง        
หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา              
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว       
หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง               
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง

    100,000 
(59:100,000)

      100,000        100,000  ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพและสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่ม
อาชีพ

สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ

สํานักปลัด/
โครงการขยาย
ผลโครงการ

หลวง

31แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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 2560

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
อําเภอเชียงดาว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอําเภอเชียงดาว 
(อุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอ
เชียงดาว)

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
อําเภอเชียงดาว  ในงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่

         5,000  
  (59:5,000)

         5,000           5,000  สามารถจําหน่าย
สินค้า OTOP ได้

ราษฎรของอําเภอเชียง
ดาวมีรายได้จาการ
จําหน่ายสินค้า OTOP

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนามะม่วง      
เพื่อคุณภาพและการส่งออก

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 3

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มพัฒนา
มะม่วงเพื่อคุณภาพ           
บ้านทุ่งข้าวพวง

    10,000 
(59:10,000)

       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

32แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

33แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

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

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักให้ดู
สวยงาม

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตําบล      
 ทุ่งข้าวพวง

ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก

      300,000       300,000        300,000  ต้นไม้ที่ปลูก
เจริญเติบโตและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในตําบล

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ชุมชน และสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ที่สัญจร 
ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อน้ํา
ร้อนบ้านแม่จา

เพื่อปรับปรุงบ่อน้ําร้อนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

ให้ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

      500,000       500,000        500,000  มีสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในตําบลทุ่งข้าว
พวง เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และสร้างรายได้
ให้กับชุมชน

กองช่าง

3 โครงการจัดทําห้องน้ําเพื่อบริการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เพื่อไว้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

สร้างห้องน้ํา จํานวน  1 หลัง 
จํานวน 5 ห้อง

      250,000       250,000        250,000  นักท่องเที่ยวที่
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกสบาย

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวประทับใจใน
การให้บริการ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

เพื่อไว้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 จํานวน 2 จุด คือ สามแยกแม่
จา-เวียงแหง และ บ้านเลาวู

      700,000       700,000        700,000  นักท่องเที่ยวที่
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกสบาย

 นักท่องเที่ยวที่สัญจรไป-
มา ได้รับความ
สะดวกสบายและมีข้อมูล
สําหรับการเดินทาง

กองช่าง

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



34แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ

ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ป้องกัน แก้ไข ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

 100,000 
(59:100,000)

     100,000      100,000  ป่าไม้มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ป่า
ไม้มีความอุดมสมบูรณ์

สํานักปลัด

2 โครงการประชาอาสาปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของตําบลทุ่งขา้ว
พวง

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ        20,000        20,000        20,000  มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ได้ความสามัคคี ของคน
ในชุมชน และมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อ
การเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อการเกษตร  แหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวง

     700,000      700,000      700,000  ทําให้กักเก็บน้ําเพิ่ม
มากขึ้น

ทําให้กักเก็บน้ําเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนสามารถ
อุปโภค-บริโภคได้
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แก้ไข-ป้องกัน ปัญหาหมอกควัน- 
ไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้       
บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1

       10,000        10,000        10,000  ร้อยละของจํานวน
ไฟป่าและหมอกควัน
ลดลงและมีพื้นที่ป่า
เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันลดลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

35

3.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

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

เทศ
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ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ

ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า
แก้ไข-ป้องกัน ปัญหาหมอกควัน- 
ไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้       
บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2

       10,000        10,000        10,000  ร้อยละของจํานวนไฟป่า
และหมอกควันลดลงและ
มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันลดลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แก้ไข-ป้องกัน ปัญหาหมอกควัน- 
ไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้       
บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3

       10,000        10,000        10,000  ร้อยละของจํานวนไฟป่า
และหมอกควันลดลงและ
มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันลดลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แก้ไข-ป้องกัน ปัญหาหมอกควัน- 
ไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้       
บ้านแม่จา  หมู่ที่ 4

       10,000        10,000        10,000  ร้อยละของจํานวนไฟป่า
และหมอกควันลดลงและ
มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันลดลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

8 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แก้ไข-ป้องกัน ปัญหาหมอกควัน- 
ไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้       
บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 5

       10,000        10,000        10,000  ร้อยละของจํานวนไฟป่า
และหมอกควันลดลงและ
มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันลดลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

9 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แก้ไข-ป้องกัน ปัญหาหมอกควัน- 
ไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้       
บ้านขุนคอง  หมู่ที่ 6

       10,000        10,000        10,000  ร้อยละของจํานวนไฟป่า
และหมอกควันลดลงและ
มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันลดลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

10 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แก้ไข-ป้องกัน ปัญหาหมอกควัน- 
ไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้       
บ้านห้วยตีนตั่ง  หมู่ที่ 7

       10,000        10,000        10,000  ร้อยละของจํานวนไฟป่า
และหมอกควันลดลงและ
มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันลดลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

36

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อ

ขยะ
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ
ในชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ      
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า                
หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน                 
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง              
หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา และหย่อมบ้าน  
 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว          
หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง                 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง

     200,000      200,000      200,000  ร้อยละของชุมชนมี
ปัญหาเรื่องขยะลด

น้อยลง

ชุมชนมีบ่อขยะ ลด
ปัญหาเรื่องการทิ้งขยะ

ไม่เป็นที่

กองช่าง

2 โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อบริหารจัดการขยะและสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน

หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลทุ่งข้าวพวง      100,000      100,000      100,000  ร้อยละของชุมชนมี
ปัญหาเรื่องขยะลด

น้อยลง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสามารถ

บริหารจัดการขยะและ
สร้างรายได้ให้ครัวเรือน

สํานักปลัด

37แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศ
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ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใน

การใช้พลังงานทดแทน
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้
พลังงานทดแทนทุกหมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง หันมาใช้
พลังงานทดแทนกัน
มากขึ้น

ประชาชนหันมาใช้
พลังงานทดแทนกันมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

38แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหมีที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เทศ
บา

ลต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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
ชุมชน

สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน
ให้เด็กนักเรียนและประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

       30,000        30,000        30,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

3 โครงการสอนดนตรีสําหรับกิจกรรม
ประเพณีชนเผ่า

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนและประชาชน ได้
อนุรักษ์ฟื้นฟูศิปลวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและ
ชุมชน

สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน
ให้เด็กนักเรียนและประชาชน
บ้านขุนคอง

       30,000        30,000        30,000  นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในเล่นดนตรี
พื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

39

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศ
บา

ลต
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ลท
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

สงกรานต์ตําบลทุ่งข้าวพวง
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์และให้ความสําคัญกับ
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ      100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของผู้สูงอายุ
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ป ี

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
อําเภอเชียงดาว  ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์และให้ความสําคัญกับ
ส่วนราชการในอําเภอเชียงดาว

สนับสนุนการจัดพิธีรดน้ําดําหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอําเภอ 
และส่วนราชการต่างๆ

      5,000 
(59:5,000)

         5,000          5,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรม ประเพณี
เข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา จํานวน 9 วัด

     80,000 
(59:80,000)

       80,000        80,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
วันลอยกระทง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  
 ทุ่งข้าวพวง ได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

     100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา

40
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



 (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งประจํา

หมู่บ้าน ประจําปี พ.ศ.2560
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ยี่เป็ง ของหมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง  มีกิจกรรม
ประเพณียี่เป็งของหมู่บ้าน เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

     90,000 
(59:90,000)

       90,000        90,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและเข้าร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 41 ประจําปี พ.ศ.2560 
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียง
ดาว)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง
สินค้าและจําหน่ายสินค้า OTOP 
อําเภอเชียงดาว

      5,000 
(59:5,000)

         5,000          5,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 41 ประจําปี พ.ศ.2560 
(อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง
สินค้าและจําหน่ายสินค้า OTOP 
จังหวัดเชียงใหม่

      5,000 
(59:5,000)

         5,000          5,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

8 โครงการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
  วัดห้วยเป้า  ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและ
เยาวชน

      20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา

ประชาชนและเยาวชนมีเข้า
ความรู้ความเข้าใจใน
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น

กองการศึกษา

41
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



 (บาท)  (บาท)  (บาท)
9 โครงการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

  วัดสว่างมงคล  ประจําปี พ.ศ.2560
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการศึกษา

พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและ
เยาวชน

      20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา

ประชาชนและเยาวชนมีเข้า
ความรู้ความเข้าใจใน
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น

กองการศึกษา

10 โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยมอญจิ่ง 
ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุดอยมอญจิ่ง

      20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

11 โครงการสรงน้ําวัดพระธาตุศรีสามรักษ์
 ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุศรีสามรักษ์ (วัดห้วยตีนตั่ง)

      20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

12 โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยปานต่าง 
ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุดอยปานต่าง

      20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

13 โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดสว่างมงคล
 ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สรงน้ําองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดสว่างมงคล

      20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

14 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอําเภอ  
เชียงดาว

เพื่อแสดงความจงรักภักดี สนับสนุนอําเภอเชียงดาว ในการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ

      5,000 
(59:5,000)

         5,000          5,000  อุดหนุนให้อําเภอ   
ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนตระหนักให้
ความสําคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสําคัญของ
งานรัฐพิธี

สํานักปลัด

42
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



15 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ชนเผ่า

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ชนเผ่า

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ชนเผ่าต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน /
หย่อมบ้าน ภายในเขตเทศบาล

     150,000 
(59:150,000)

      150,000       150,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

16 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ชนเผ่า

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ชนเผ่า

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ชนเผ่าต่างๆ ในหมู่บ้าน/หย่อม
บ้าน แม่กอน

       52,000        52,000        52,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

17 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ชนเผ่า

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ชนเผ่า

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ชนเผ่าต่างๆ ในหมู่บ้าน/หย่อม
บ้านแม่จา

       50,000        50,000        50,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

18 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ชนเผ่า

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ชนเผ่า

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ชนเผ่าต่างๆ ในหมู่บ้าน/หย่อม
บ้านห้วยทรายขาว

       20,000        20,000        20,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

19 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ชนเผ่า

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ชนเผ่า

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ชนเผ่าต่างๆ ในหมู่บ้าน/หย่อม
บ้านขุนคอง

       25,000        25,000        25,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

43แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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

44แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

4.3 แนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิปลวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางการศึกษา
1.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน        
2. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง      
3. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
4.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง 
โรงเรียนละ 30,000.-บาท

 120,000 
(59:160,000)

      120,000       120,000  โรงเรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล   ทุ่งข้าวพวง

 20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  สามารถพัฒนา
ศักยภาพทางการ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง

 30,000 
(59:30,000)

       30,000        30,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามารถจัด
การศึกษาของศูนย์ให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ของเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

4 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

         50,000        50,000        50,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดมี มีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

45

5.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง
 50,000 

(59:50,000)
       50,000        50,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถจัด
การศึกษาของศูนย์ให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง

 30,000 
(59:30,000)

       30,000        30,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามารถจัด
การศึกษาของศูนย์ให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

7 โครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือและ
เนตรนารี

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตําบลทุ่งข้าวพวง

 30,000 
(59:30,000)

       30,000        30,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามารถจัด
การศึกษาของศูนย์ให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษามี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจําปี  
พ.ศ.2560

สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

เด็กๆในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวงและตําบลใกล้เคียง

 80,000 
(59:80,000)

       80,000        80,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กได้รับการส่งเสริมให้
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

กองการศึกษา

9 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีประโยชน์

อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.สังกัดเทศบาล  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล

 1,500,000 
(59:1,487,200)

   1,500,000    1,500,000  นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีประโยชน์

อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน  ร.ร.สังกัด สพฐ.

 2,800,000 
(59:2,708,000)

   2,800,000    2,800,000  นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

46แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
11 โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับ

เด็กนักเรียน
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม)

จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาล ร.ร.
สังกัด สพฐ.  ศพด. และศูนย์การ
เรียนชาวไทยภูเขา

 1,800,000 
(59:1,697,736)

   1,800,000    1,800,000  นักเรียนได้
รับประทานอาหาร

เสริม (นม)  ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

12 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วง
ปิดภาคเรียน

จ้างนักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ปีละ 
1 ครั้ง

 50,000 
(59:50,000)

       50,000        50,000  นักเรียนมีรายได้
ระหว่างการทํางาน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
รายได้ แบ่งเบาภาระ

ผู้ปกครอง

กองการศึกษา

13 โครงการส่งเสริมทักษะและ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วงปิดภาค
เรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

 20,000 
(59:20,000)

       20,000        20,000  นักเรียนมีทักษะการ
เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ รับ/ส่ง
 นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
พื้นที่ห่างไกล

เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง

เด็กนักเรียนบ้านห้วยป่าฮ้อม 
บ้านปางเบาะ บ้านขุนคอง และ
ศพด.ในสังกัด

 200,000 
(59:200,000)

      200,000       200,000  นักเรียนมาโรงเรียน
สม่ําเสมอ ไม่ขาดเรียน

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองและเด็กๆไม่ขาด
เรียน

กองการศึกษา

15 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของ ศพด.ในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

        100,000       100,000       100,000  นักเรียนมีทักษะการ
เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

16 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเป้า         150,000       150,000       150,000  โรงเรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

17 โครงการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบของเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

 36,000 
(59:36,000)

       36,000        36,000  พัฒนาทักษะการ
เรียนของเด็กนักเรียน

การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

47

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
18 โครงการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษา
 24,000 

(59:24,000)
       24,000        24,000  พัฒนาทักษะการ

เรียนของเด็กนักเรียน
การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

19 โครงการส่งเสริมการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

 50,000 
(59:50,000)

       50,000        50,000  พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

20 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่น

 40,000 
(59:40,000)

       40,000        40,000  พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

21 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและสืบค้นต่างๆ

 33,600 
(59:33,600)

       33,600        33,600  สามารถ
ติดต่อสื่อสารและ

สืบค้นข้อมูลได้เพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

22 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000 มีแหล่งเรียนที่ได้
มาตรฐาน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

23 โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและสืบค้นต่างๆ

         20,000        20,000        20,000  สามารถ
ติดต่อสื่อสารและ

สืบค้นข้อมูลได้เพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

24 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าและโรงเรียน
อนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุนคอง

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ให้กับเด็กๆและบุคคลทั่วไป

เด็กนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป  200,000 
(59:200,000)

      200,000       200,000  เด็กนักเรียนมีแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มขึ้น

มีแหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ครู 

และบุคคลทั่วไป

กองการศึกษา

25 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การใช้สารเสพติดในโรงเรียนในสังกัด

เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  30,000 
(59:30,000)

       30,000        30,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

48

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
26 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ําขุน
คอง

 50,000 
(59:50,000)

       50,000        50,000  พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้ได้

มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

27 โครงการปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน
โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 30,000.-
บาท และโรงเรียนอนุบาล
พัฒนาต้นน้ําขุนคอง 10,000.-
บาท)

 40,000 
(59:40,000)

       40,000        40,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา จํานวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

28 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา      
(SBMLD)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนละ750,000.-บาท

 1,500,000 
(59:1,500,000)

   1,500,000    1,500,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา จํานวน 2 
โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

29 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนละ 50,000.-บาท

 100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา จํานวน 2 
โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

30 โครงการพัฒนาการสื่อสารการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู 
ชุมชนและนักเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนละ 35,000.-บาท

 70,000 
(59:70,000)

       70,000        70,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา จํานวน 2 
โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ ให้
สามารถใช้งานได้

เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

 400,000 
(59:400,000)

      400,000       400,000  อาคารเรียน จํานวน  
  1 หลัง

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบมีความแข็งแรง
ปลอดภัย

กองการศึกษา

32 โครงการจัดการเรียนการสอน ศพด. 
ในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

ศพด.ในสังกัดเทศบาล  100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

49

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
33 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 

ในสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  60,000 
(59:60,000)

       60,000        60,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ (โรงเรียนอนุบาลพัฒนา
ต้นน้ําขุนคอง)

เพื่อเอื้ออํานวยต่อการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

         30,000        30,000        30,000  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเอื้อต่อการ
เรียนเพิ่มขึ้น

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดู
สวยงาม

กองการศึกษา

36 โครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
บ้านแม่กอน

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

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

37 โครงการจัดซื้อที่ดินสําหรับสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านแม่กอน

เพื่อให้มีที่ดินสําหรับสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านแม่
กอน

จัดซื้อที่ดิน ขนาด 200 ตร.ว         500,000       500,000       500,000  มีสถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
หย่อมบ้านแม่จาเหนือ

        300,000       300,000       300,000  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

39 โครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
บ้านห้วยทรายขาว

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

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

50แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
40 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ํา   
ขุนคอง

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

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านห้วยเป้า)

เพื่อเอื้ออํานวยต่อการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

         40,000        40,000        40,000  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเอื้อต่อการ
เรียนเพิ่มขึ้น

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดู
สวยงาม

กองการศึกษา

42 โครงการห้องสมุดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง

     3,800,000    3,800,000    3,800,000  ประชาชนตําบลทุ่ง
ข้าวพวง เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร

ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้

อบจ.
เชียงใหม่และ

เทศบาล
ตําบลท่งข้าว43 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์     

 ศพด.ในสังกัด
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล

         50,000        50,000        50,000  เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทางด้าน
ทักษะเพิ่มขึ้น

 เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

44 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศพด.สังกัดเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

        200,000       200,000       200,000  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ดียิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้มีรั้วรอบเป็นสัดส่วน และ
ความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง         200,000       200,000       200,000  มีความปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

 มีรั้วรอบเป็นสัดส่วน เพื่อ
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

46 โครงการติดตั้งผ้าม่าน เพื่อป้องกันแสงแดด เป็นสัดส่วน
และความสวยงาม

ห้องทํางานกองการศึกษา          50,000        50,000        50,000  จํานวน 1 ห้อง  ป้องกันแสงแดด เป็นสัดส่วน
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

51

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ประจําปี พ.ศ.2560
เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับสุนัขทุกหมู่บ้านเละ
ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข
อย่างถูกวิธี

        100,000       100,000       100,000  อัตราความเสี่ยงของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง

ประชาชนมีความปลอดภัย 
และดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี

สํานักปลัด

2 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ประจําปี 2560

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ฉีดพ่นหมอกควันและแจกจ่าย
ทรายอะเบทให้กับประชาชนทุก
หมู่บ้าน

        100,000       100,000       100,000  อัตราการป่วงของโรค
ไข้เลือดออกลดลง

อัตราการป่วยด้วย
ไข้เลือดออกลดลง

สํานักปลัด

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อและค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง

 50,000 
(59:180,000)

       50,000        50,000  อัตราการป่วยของ
โรคติดต่อลดลง

อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ
ลดลง

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้แก่ อสม.และ
ศึกษาดูงาน

 อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล
ทุ่งข้าวพวง

 50,000 
(59:50,000)

       50,000        50,000  อสม.มีความรู้จาก
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

อาสาสมัครสาธารณสุข มี
ศักยภาพในการทํางานเพิ่ม

มากขึ้น

หน่วยงานอื่น

5 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อสนับสนุนการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาของเยาวชน

จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน
 จํานวน 7 หมู่บ้าน

 100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



52
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

6 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
ประจําปี พ.ศ.2560

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ
กีฬาอื่นๆในกลุ่มสตรีและ
ประชาชน

 150,000 
(59:150,000)

      150,000       150,000  ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องฟิตเนส) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

สร้างห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์         800,000       800,000       800,000  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

8 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
เยาวชน

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ
เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล

 50,000 
(59:50,000)

       50,000        50,000  จํานวนครั้งในในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

สร้างความสามัคคีและให้
เยาวชนมีกิจกรรมทําร่วมกัน

สํานักปลัด

9 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชนเผ่า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

สนับสนุนการออกกําลังให้กับพี่
น้องชนเผ่าต่างๆ

         40,000        40,000        40,000  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

10 โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อตรวจสอบและคุ้มครองและ
เผ้าระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง

 100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สํานักปลัด

11 โครงการสนับสนุนการออกกําลังกาย 
   (เต้นแอโรบิก)

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

สนับสนุนการออกกําลังกาย          10,000        10,000        10,000  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

12 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวงมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  
   ทุ่งข้าวพวง

 205,000 
(59:203,500)

      205,000       205,000  ประชาชนได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง

เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน สํานักปลัด

13 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข

อุดหนุนให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ใน
ตําบลทุ่งข้าวพวง

 อาสาสมัครสาธารณสุขตําบล
ทุ่งข้าวพวง

 105,000 
(59:105,000)

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

มากขึ้น

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
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53

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
14 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประจําตําบลทุ่งข้าวพวง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ด้านสาธารณสุข

ดําเนินการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลทุ่งข้าวพวง

 200,000 
(59:200,000)

      200,000       200,000  สามารถช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุฉุกเฉินได้
ทันท่วงที

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสามารถให้
ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดเหตุได้ทันท่วงที

สํานักปลัด

15 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้าน
ภัยยาเสพติด

อุดหนุนให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ใน
ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
และต่อต้านยาเสพติดในชุมชน

 200,000 
(59:200,000)

      200,000       200,000  ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีและห่างไกลจากยา

เสพติด

 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและ
ห่างไกลจากยาเสพติด

กองการศึกษา

16 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
กําลังกายและมีสุขภาพที่ดี 
ห่างไกลยาเสพติด

ปรับปรุงลานกีฬา หมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

        200,000       200,000       200,000  ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

เพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและ
ห่างไกลจากยาเสพติด

กองการศึกษา

17 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนาม
กีฬากลางของเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวง

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงและ
หน่วยงานต่างๆในการจัดการ
แข่งขันกีฬา และปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าววพวง

        700,000       700,000       700,000  มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน

มีสนามในการแข่งขันกีฬา
ชนิดต่างๆและใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

งบประมาณ
หน่วยงานอื่น

18 โครงการแข่งขันกีฬารวมพลคน
ท้องถิ่น กีฬาสหมิตร

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ
กีฬาอื่นๆในกลุ่มอปท.และส่วน
ราชการต่างๆ

 100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  ปีละ 1 ครั้ง เชื่อมความสามัคคีระหว่าง
อปท.และหน่วยงานต่างๆ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



54

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการช่วยเหลือเด็กและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เพื่อช่วยเหลือเด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ในเขตเทศบาล

         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 
(59:10,000)

       10,000        10,000  จัดกิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครอบครัวมีความเข้าใจที่ดีต่อ

กัน

สํานักปลัด

4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทํา
ร่วมกัน

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง         100,000       100,000       100,000  จํานวนครั้งในในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทําร่วมกัน สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



5 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง

     5,000,000    5,000,000    5,000,000  ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์

ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์
ในการดํารงชีพ

สํานักปลัด   
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

55

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

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

ตําบลทุ่งข้าวพวง
     1,200,000    1,200,000    1,200,000  ผู้พิการได้รับเงิน

สงเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์

ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์ใน
การดํารงชีพ

สํานักปลัด   
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลทุ่งข้าวพวง

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง  100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  สามารถนํามาพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มได้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สํานักปลัด

8 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ติดป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อยู่ในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

 50,000 
(59:50,000)

       50,000        50,000  ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับการสงเคราะห์

ตามหลักเกณฑ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์ในการดํารงชีพ

สํานักปลัด

9 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
แม่บ้านตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ
แม่บ้านในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดทํากิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่มแม่บ้านตําบลทุ่งข้าวพวง

 35,000 
(59:35,000)

       35,000        35,000  จํานวนครั้งในในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

กลุ่มแม่บ้านมีความสามัคคี
และมีกิจกรรมทําร่วมกัน

สํานักปลัด

10 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล     
ทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดทํากิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลทุ่งข้าว
พวง

 100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000  จํานวนครั้งในในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงมีกิจกรรมทํา
ร่วมกัน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน
ตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
ตําบลทุ่งข้าวพวง

กลุ่มแม่บ้านตําบลทุ่งข้าวพวง         100,000       100,000       100,000  สามารถนํามาพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มได้

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้าน

สํานักปลัด

56แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และ

ป้ายจราจร บริเวณทางแยกในชุมชน
เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน

ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจราจร 
และป้ายสัญญาณจราจร บริเวณ
ทางแยกในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

      100,000       100,000       100,000  ประชาชน
ปลอดภัยและลด
การเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

กองช่าง

2 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดเสี่ยง
ภายในเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเผ้าระวังและป้องกันการ
ก่ออาชญากรรม

ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยง 
บริเวณหมู่บ้านและภายใน
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

      500,000       500,000       500,000  บริเวณจุดเสี่ยงมี
ความปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

กองช่าง

57

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการดําเนินกิจกรรมของศูนย์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบล
ทุ่งข้าวพวง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

จัดกิจกรรม อบรมฝึกทบทวน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

 180,000 
(59:180,000)

      180,000       180,000  จํานวนครั้งในการ
ทํากิจกรรม

เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของ
ชุมชน

สํานักปลัด

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุ       350,000       350,000       350,000  ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

สํานักปลัด

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
ในที่สาธารณะและชุมชน

      100,000       100,000       100,000  ร้อยละของ
จํานวนอุบัติเหตุ
ลดลง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

สํานักปลัด

4 โครงการป้องกันภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยหนาว

จัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

      100,000       100,000       100,000  จํานวนประชาชน
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับเครื่องน่งห่มกัน
หนาวอย่างทั่วถึง

สํานักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมิสเตอร์
เตือนภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
อาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัย

มิสเตอร์เตือนภัย ในตําบลทุ่ง
ข้าวพวง 7 หมู่บ้าน

       50,000        50,000        50,000  สามารถแจ้งเหตุ
ได้ทันท่วงที

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ

ทํางานและสามารถแจ้ง
ข่าวได้ทันที

สํานักปลัด

58แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดประจําปีงบประมาณ 2560 ศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
เสี่ยง

สนับสนุนการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้แก่ศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่

 5,000 
(59:5,000)

         5,000          5,000  ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง

การแพร่ระบาดของยา
เสพติดลดลง

สํานักปลัด

2 โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
เสี่ยง

จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน/
ชุมชน /โรงเรียน /เยาวชน 
ปลอดยาเสพติด จัดซื้อน้ํายา/
แถบตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

 100,000 
(59:100,000)

      100,000       100,000 การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง

ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยา
เสพติด

สํานักปลัด

3 โครงการขึ้นทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน

เพื่อให้มีสถานะทางทะเบียน ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน
พื้นที่เทศบาล

       10,000        10,000        10,000  แรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่มีการขึ้น
ทะเบียนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อให้บุคคลต่างด้าวมี
สถานะทางทะเบียน

สํานักปลัด

59

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและแรงงานต่างด้าว

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศ
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ลต
ําบ

ลท
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ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัย

ยาเสพติด
เพื่อให้ชุมชน เข้าใจและ
ตระหนักถึงผลกระทบ โทษ 
ของยาเสพติด

ผู้นําชุมชน, ชรบ.,ผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน อพปร. กลุ่มอื่นๆใน
ตําบลทุ่งข้าวพวง จํานวน 60 คน

       20,000        20,000        20,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชุนมีความเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด

5 โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน ทํา
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง จํานวน 120 คน

       30,000        30,000        30,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชุนมีความเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมค่ายบําบัดผู้ติดยาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน ทํา
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ผู้ที่ติดยาเสพติดในเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง

      270,000       270,000       270,000  จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชุนมีความเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด

60แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศ
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ลต
ําบ

ลท
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ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 และศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลทุ่งข้าว
พวง

ฝึอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานจ้างและ
ผู้นําชุมชน

 500,000 
(59:500,000)

        500,000         500,000  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นและผู้นําชุมชน
ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบมและสัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง

 50,000 
(59:50,000)

         50,000          50,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 

มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

กองคลัง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

 150,000 
(59:150,000)

        150,000         150,000  บุคลากรมีความรู้เพิ่มมากขึ้น บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

4 โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัด(ร.ร.
บ้านห้วยเป้าและ ร.ร.อนุบาล
พัฒนาต้นน้ําขุนคอง)

 42,000 
(59:42,000)

         42,000          42,000  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู้สอน

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

5 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสําหรับ
ประชาชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ผู้นําท้องถิ่น (กํานัน-
ผญบ.- ผู้นําชุมชน

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ผู้นําท้องถิ่น (กํานัน-
ผญบ.- ผู้นําชุมชน

         19,000          19,000          19,000  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้าน
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

61

7.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
6 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กใน

สังกัดเทศบาล
 26,000 

(59:26,000)
      26,000       26,000  พัฒนาศักยภาพครู

ผู้ดูแลเด็กให้ดียิ่งขึ้น
บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น
กองการศึกษา

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ  
อปพร.

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศลาลตําบลทุ่งข้าวพวง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนตําบลทุ่งข้าวพวง

 150,000 
(59:150,000)

     150,000      150,000  บุคลากรมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

สํานักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การพัสดุ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบมและสัมมนาแก่
คณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง

 50,000 
(59:50,000)

      50,000       50,000  บุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ และวิธีการจัดซื้อ/
จัดจ้าง มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

กองคลัง

9 โครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านการเงิน
การคลัง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบมและสัมมนาแก่
คณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง

 100,000 
(59:100,000)

     100,000      100,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง

10 โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทํา
ระบบบันทึกบันชีของอปท. e-laas

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของระบบ e-laas

เพื่อพัฒนาระบบบันทึกบัญชี
ของ อปท.e-laas ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 30,000 
(59:30,000)

      30,000       30,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อ
เพิ่มทักษะงานด้านก่อสร้าง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาฝีมือด้าน
งานก่อสร้างให้กับประชาชน

บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

     200,000      200,000      200,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

กองช่าง

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
บริการด้วยใจ

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรของเทศบาลตําบลทุ่ง
ข้าวพวง

      200,000       200,000       200,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

สํานักปลัด

62

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

เทศ
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ลต
ําบ

ลท
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้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดตั้งสถานที่กลางสําหรับเป็น

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัด
จ้าง ของหน่วยการบริหารราชการ
ท้องถิ่น อําเภอเชียงดาว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

เพื่อเป็นสถานที่กลางและสถานที่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง

จัดตั้งสถานที่กลางสําหรับ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง

 37,000 
(59:37,000)

      37,000       37,000  เพื่อให้องค์กรมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้

อปท.สามารถดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ถูกต้อง
เรียบร้อย

สํานักปลัด

2 โครงการจัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ์ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร
ท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ์ 
ไว้บริการให้ประชาชาชนที่มา
ติดต่อราชการที่สํานักงาน
เทศบาลและทุกหมู่บ้าน

      12,000       12,000       12,000  ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

สํานักปลัด

3 โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร
ท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จัดให้มีอินเตอร์เน็ตตําบล 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร

      50,000       50,000       50,000  ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนและบุคลากร
ท้องถิ่น สามารถใช้
อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

สํานักปลัด

63แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการจ้างประเมินและสํารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตําบล
ทุ่งข้าวพวง

เพื่อทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในการ
ให้บริการในด้านต่างๆจาก
เทศบาล

สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

 40,000 
(59:40,000)

      40,000       40,000  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ทําให้ทราบความต้องการ
ของประชาชนและนํา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

สํารวจข้อมูลพื้นฐานทั้ง 7 
หมู่บ้าน

 50,000 
(59:50,000)

      50,000       50,000  เทศบาลมีข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจน

เทศบาลมีข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนและพัฒนา

ท้องถิ่น

สํานักปลัด

6 โครงการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ GIS

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีอย่างเป็น
ระบบ

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง
สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม
มากขึ้น

 200,000 
(59:200,000)

     200,000      200,000  ร้อยละของเทศบาล
สามารถจัดเก็บภาษีได้

ครบทุกราย

มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

7 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/
เอกสารเผยแพร่กิจกรรมเทศบาล

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนและให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ วารสาร

     100,000      100,000      100,000  สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลให้
ประชาชนได้รับทราบ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

สํานักปลัด

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสํานักปลัด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสํานักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์ ของสํานักปลัด  200,000 
(59:142,000)

     200,000      200,000  มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองศึกษา  100,000 
(59:60,000)

     100,000      100,000  มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

กองการศึกษา

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองช่าง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองช่าง จัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองช่าง  100,000 
(59:75,000)

     100,000      100,000  มีครุภณัฑ์ที่เหมาะสม
และเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

กองช่าง

64แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
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ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองคลัง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองคลัง จัดซื้อครุภัณฑ์ ของกองคลัง  50,000 

(59:50,700)
      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 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัด 
และอําเภอ

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายจังหวัด และนโยบาย
อําเภอ

โครงการตามมติ 
คณะรัฐมนตรี จังหวัดและ
อําเภอ

 200,000 
(59:200,000)

     200,000      200,000  จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินโครงการสนอง
นโยบายฯ

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 
จังหวัดและอําเภอ

สํานักปลัด

15 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด
 60 แรงม้า

  2,700,000   2,700,000   2,700,000  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

กองช่าง

16 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

กองช่าง

65แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศ
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ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ดําเนินงาน และส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และประชาชน

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัด
ประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ระดับตําบล และ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

 45,000 
(59:30,000)

      45,000       45,000  ได้แผนพัฒนาที่มาจาก
ความต้องการของ
ประชาชน

1.ประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 2.มีแผนพัฒนาเทศบาล
เป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินงานและจัดทํา
งบประมาณประจําปี

สํานักปลัด

2 โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ

        5,000         5,000         5,000  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ และประกาศ
ให้ประชาชนได้รับทราบ

สํานักปลัด

66แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการตรวจสอบและควบคุม

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



ผ  03

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

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 38 35,203,168    38 35,203,168   38 35,203,168    114 105,609,504  

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและระบบน้ํา 30 18,399,000    30 18,399,000   30 18,399,000    90 55,197,000   

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

รวม 69 53,702,168   69 53,702,168  69 53,702,168    207 161,106,504  

2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 940,000        4 940,000       4 940,000         12 2,820,000     

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

2.3 การพัฒนาการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 1 20,000          1 20,000        1 20,000          3 60,000         

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 4 1,750,000      4 1,750,000    4 1,750,000      12 5,250,000     

รวม 13 2,795,000     13 2,795,000    13 2,795,000     39 8,385,000     
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                           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
พว

ง



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

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 10 890,000        10 890,000       10 890,000         30 2,670,000     

3.2 การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 2 300,000        2 300,000       2 300,000         6 900,000        

3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 1 30,000          1 30,000        1 30,000          3 90,000         

รวม 13 1,220,000     13 1,220,000    13 1,220,000     39 3,660,000     

4. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

4.2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 19 807,000        19 807,000       19 807,000         57 2,421,000     

4.3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 1 10,000          1 10,000        1 10,000          3 30,000         

รวม 23 1,077,000     23 1,077,000    23 1,077,000     69 3,231,000     
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ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 2560
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 46 18,153,600    46 18,153,600   46 18,153,600    138 54,460,800   

5.2 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 18 3,260,000      18 3,260,000    18 3,260,000      54 9,780,000     

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 11 6,790,000      11 6,790,000    11 6,790,000      33 20,370,000   

รวม 75 28,203,600   75 28,203,600  75 28,203,600    225 84,610,800   

6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 2 600,000        2 600,000       2 600,000         6 1,800,000     

6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 780,000        5 780,000       5 780,000         15 2,340,000     

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและแรงงานต่างด้าว 7 435,000        7 435,000       7 435,000         21 1,305,000     

รวม 14 1,815,000     14 1,815,000    14 1,815,000     42 5,445,000     
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ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

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

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 12 1,517,000      12 1,517,000    12 1,517,000      36 4,551,000     

7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 16 7,039,000      16 7,039,000    16 7,039,000      48 21,117,000   

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการตรวจสอบควบคุม 2 50,000          2 50,000        2 50,000          6 150,000        

รวม 30 8,606,000     30 8,606,000    30 8,606,000     90 25,818,000   

รวมทั้งสิ้น 237 97,418,768   237 97,418,768  237 97,418,768    711 292,256,304  
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ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 2560

เทศ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่ขอประสาน

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ํา เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-บริโภค ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ํา จัดหา

น้ําสนับสนุนโครงการขยายผล
โครงการหลวงลุ่มน้ําปิงตอนบน บ้าน
ห้วยเป้า

   10,000,000    10,000,000   10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน

2 โครงการก่อสร้างฝายแม่ก๋อนน้อยพร้อม
ระบบส่งน้ํา

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ํา หมู่ที่ 2    10,000,000    10,000,000   10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-บริโภค ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 2      5,000,000      5,000,000     5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน

4 โครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งลําน้ําปิง เพื่อป้องกันปัญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง
และป้องกันอุทกภัย

ผนังกั้นตลิ่งลําน้ําปิง หมู่ที่ 3      5,000,000      5,000,000     5,000,000  ปัญหาตลิ่งพังเสียหายลด
น้อยลง

ป้องกันตลิ่งพังเสียหาย
และป้องกันปัญหาอุทกภัย

กรมชลประทาน

5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-บริโภค ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 3      5,000,000      5,000,000     5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน
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1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและระบบน้ํา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

โครงการ วัตถุประสงค์

บัญชีรายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เทศ
บา

ลต
ําบ

ลท
ุ่งข

้าว
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ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่ขอประสาน

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
6 โครงการก่อสร้างลําเหมือง คสล.ลํา

เหมืองหลวง ประจําหมู่บ้านพร้อมถนน
เลียบคันคลอง

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างลําเหมืองหลวง คสล. 
พร้อมถนนเลียบคันคลอง        
หมู่ที่ 3

   1,000,000     1,000,000    1,000,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

กรม
ชลประทาน/
กรมพัฒนา
่7 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นพร้อม

ระบบส่งน้ํา
เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ํา หมู่ที่
 4

  10,000,000   10,000,000  10,000,000  เกษตรมีน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ 
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน

8 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 6    5,000,000     5,000,000    5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน

9 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 7    5,000,000     5,000,000    5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน

10 โครงการก่อสร้างฝายท่ากว้างพร้อม
ระบบส่งน้ํา

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ํา หมู่ที่
 7

  10,000,000   10,000,000  10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน

11 โครงการก่อสร้างลําเหมือง คสล.เพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างลําเหมือง คสล.เพื่อ
การเกษตร ขนาดยาว 200 ม. 
กว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 
บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไส้ - ต.
เมืองนะ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 - 
บ้านทุ่งข้าวพวง ม. 3 ต.ทุ่งข้าวพวง

  10,000,000   10,000,000  10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

อบจ.เชียงใหม่/
กรมชลประทาน

76,000,000 76,000,000 76,000,000
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โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่ นเ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธ
กิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนา               
ตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

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

(Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มตี่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึน 
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(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จ
หรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้
ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีไ ด้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี 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  สาม
ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   ระดับจังหวัด 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดได้ 
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4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด6 ว่าด้วยการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไข
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริงผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบด้วย 

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

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

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

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
  
  

 
 
 

เทศ
บา
ลต
าํบ
ลทุ่
งข
า้ว
พว
ง



(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า  76 

 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
  1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
  2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
  3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
  4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล
ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
  5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น               
และและประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  

 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย
โครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผล คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด 
และได้ผลอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผล การปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อนเพ่ือน า ไปสู่การวัด
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  
  2.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประชาชนใน
ท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
  2.1.2 เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้
ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
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ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน
ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้แบบบันทึกข้อมูลแบบบันทึกการ
สังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ                
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
  2.1.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า  ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การด าเนินการโครงการต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด า เนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(Data analysis) ด้วย 
4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
 3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
 3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออก เป็น 2 ประเภท                  
คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or semi-formal interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆ การพูดคุยสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ                  
การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ ข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  คือ การสนทนา            
ตามธรรมชาติ และสัมภาษณ์เชิงลึก 
 3.3  การสังเกต ( Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ต้อมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก การสนทนา การสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใน
ปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 3.4 การส ารวจ ( survey) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะต้องมีการบันทึกการส ารวจและทิศ
ทางการส ารวจ 
 3.5 เอกสาร (documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาล
ต าบลทุ่ง
ข้าวพวง 

1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ เทศบาล 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
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 ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาล 

2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

อปท.ประกาศ 

ใช้แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 

3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ เทศบาลใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
(ภายใน 
ธันวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 

3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

คณะ
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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ภาคผนวก ก 

รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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                                             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 
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ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้นและข้อมูลเชิงสถิติที่ส 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
ความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท 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) 
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ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

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

○สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ 
    -  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 าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

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

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 
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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 

12 
 
 
 

(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) 

 

 
 

เทศ
บา
ลต
าํบ
ลทุ่
งข
า้ว
พว
ง



 

 หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ                              
                   ที่เก่ียวข้อง  

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์   
                    ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
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ปัญหาและความ

ต้องการของหมู่บ้าน 
(แผนชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัญหาและความต้องการบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 (พ.ศ.2560-2562) 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
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 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบล าเหมือง 
2.โครงการย้ายเสาไฟขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) 
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าซุ้ม 
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าปิง 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน 
5.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อน 
6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
7.โครงการท าพนังเรียงหินบนฝายน้ าซุ้ม 
8.โครงการก่อสร้างพนังเรียงหินแม่น้ าปิง (Gobion) 
9.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
10.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดเสี่ยง 
11.โครงการจัดหาครูสอนพิเศษให้เด็กนักเรียนและเยาวชน (ภาษาอังกฤษ) 
12.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าไว้เพ่ือการเกษตร 
13.ขอรับงบประมาณสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้าน 
14.ขอรับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลัก 
15.ขอรับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม 
16.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อชะลอความเร็วตามทางแยก 
17.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
18.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
19.โครงการพัฒนาที่ดิน 
20.โครงการก่อสร้างถนน Over ray ภายในหมู่บ้าน 
21.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามน้ าซุ้ม 
22.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าไส้ไก่ ล าเหมืองน้ าก๋อน 
23.โครงการติดตั้งกระจกสัญญาณบริเวณทางแยก 
24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปบ่อขยะ 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบดอยปานต่าง (เส้นล่าง) 
 - โครงการสร้างถนนคสล.ขึ้นพระธาตุดอยปานต่าง 
25.โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ – แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
26.โครงการขุดลอกห้วยน้ าขุ่น 
 
 
 
27.โครงการก าหนดแนวเขตล าน้ าสาธารณะ 
28.โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์ ขนาดบรรจุ 4,000 ลิตร จ านวน 10 ถัง 
29.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

เทศ
บา
ลต
าํบ
ลทุ่
งข
า้ว
พว
ง



30.โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร 
31.โครงการขุดลอกล าห้วยเป้า บริเวณหน้าฝายวัดใน 
32.โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
33.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
34.โครงการสรงน้ าพระธาตุดอยปานต่าง 
35.โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

จัดล าดับปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ าและการเกษตร 

1.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. คลองไส้ไก่ ล าเหมืองน้ าก๋อน 
2.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
3.โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
4.โครงการขุดลอกล าห้วยน้ าขุ่นและล าน้ าก๋อน 

จัดล าดับปัญหาด้านสุขภาพ 
1.คุณภาพน้ าดื่ม - น้ าใช้ และอาหาร 

2.ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง             
3.ปัญหาขยะ 
4.ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
5.ปัญหาโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ปากซอยเชื่อมทางหลวง ทุกซอย 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอยปานต่าง 
3.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบน้ าซุ้ม 
5.โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร (ทางไปบ้านแม่กอน) 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยี่ 
7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและความต้องการบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ปี พ.ศ. 2560-2562) 
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
2.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อนพร้อมพนังคันดิน 
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3.โครงการวางท่อล าเหมืองภายในหมู่บ้าน 
4.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
5.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นตุ้ม 
7.โครงการจัดหาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
8.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.(ติดท่ีนานางบานเย็น) 
9.โครงการปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
10.โครงการจัดท าระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
11.โครงการก่อสร้างถนน Over Ray ภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
12.โครงการสนับสนุนกลุ่ม Otopและช่วยเหลือจัดหาตลาด 
13.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
14.โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์เพ่ือท ากิจกรรมชนเผ่า 
15.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
16.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
17.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขาพร้อมติดตั้งถังกรอง 
18.โครงการก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน/หย่อมบ้านพร้อมห้องน้ า 
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
20.โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน(ฝายน้ าล้น/อ่างเก็บน้ า) 
21.โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
22.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า (ดอยนาหลวง)  
23.โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน(ศพด.) 
24.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
25.โครงการวางท่อ คสล.ซอยข้ามล าเหมองหมู่บ้าน(ข้างบ้านนางโสภา สิงห์ค า) 
26.โครงการวางท่อลอดถนน หย่อมบ้านลีซอและหน้าบ้านนายอ่อน สรวยงาม 
27.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
28.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มต่างๆ  
29.โครงการจัดซื้อที่ดิน เพ่ือก่อสร้าง ศพด.บ้านแม่กอน 
30.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปพระธาตุแสงก๋า 
31.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปสุสานหย่อมบ้านกระเหรี่ยง 
 
 
 

 

จัดล าดับปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ าและการเกษตร 

1.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อนพร้อมท าพนังคันดิน 
2.โครงการขุดลอกหน้าฝายต้นตุ้มและฝายต้นไร่ 
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3.โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.(ล าเหมืองประจ าหมู่บ้าน) 
4.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาพร้อมติดตั้งถังกรองน้ า 
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
6.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น/อ่างเก็บน้ า (กอนน้อย) 
7.โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

จัดล าดับปัญหาด้านสุขภาพ 

1.ปัญหาน้ าดื่ม - น้ าใช้ ขาดมาตรฐาน 
2.ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
3.ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
4.ปัญหาโรคติดต่อเช่นโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5.ปัญหายาเสพติด 
    จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
1.โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนสายหลัก 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านลีซอท่าสุด) 
3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าดอยนาหลวง 
4.โครงการปรับปรุงลานกีฬา(บ้านใหม่พัฒนา) 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่พัฒนา 
6.โครงการก่อสร้างเครื่องกรองน้ าประปา 
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านดอยนาหลวง 
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัด 
9.โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อน 
10.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
11.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
12.โครงการจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก่อสร้าง ศพด. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและความต้องการบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ปี พ.ศ.2560-2562) 
1.โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปาจากบ่อบาดาลพร้อมถังกรองน้ า 
2.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมืองหลวง คสล. พร้อมถนนเลียบคันคลอง 
3.โครงการก่อสร้างระบายน้ า พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน (หมวด1) 
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4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทุกซอยในหมู่บ้าน 
 - ถนน คสล.หลังร้านนิยมพานิช  - ถนน คสล.หมวดที่ 5 (หอเจ้าเมือง)  - ถนน 
คสล.ซอยบ้านนางนุ  - ถนน คสล.ทางไปสวนส้ม 
 -ถนน คสล. หมวด 5 (ซอยหลังอนามัย) - ถนน คสล.ซอยบ้านอุ้ยมี 
 - โครงการเชื่อมต่อถนน คสล.ปากซอยกับทางหลวง 3 จุด  
 - ถนน คสล.ข้างร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง    
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนันติยาราม 
6.ขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
7.โครงการจัดหาถังขยะประจ าจุดหน้าบ้าน 
8.โครงการสอนพิเศษภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนและเยาวชน 
9.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ (สุสาน) 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ าปิง 
11.โรงการจัดท าศูนย์ ชรบ./ต ารวจชุมชน/อปพร. 
12.โครงการก่อสร้างที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร 
13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
14.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอเจ้าเมือง 
15.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)หมวด 2,6,7,8,9 
16.โครงการก่อสร้างประปาเพ่ือการเกษตร หมวด 7,8,9 
17.โครงการจัดหาตลาดสินค้าเพ่ือการเกษตร 
18.โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
19.โครงการจัดตั้งกลุ่มดนตรีไทย-ดนตรีสากล 
20.โครงการขุดลอกล าน้ าปิง 
21.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 
22.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
23.โครงการก่อสร้างทางลงน้ าปิง 
24.โครงการเทลาน คสล.สุสานทุ่งข้าวพวง 
25.โครงการสร้างสวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 
26.โครงก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณฝายทุ่งข้าวพวง 
27.ขยายระบบเสียงตามสายหมวด 5,6,7,8,9, 
28.เพิ่มเติมงบประมาณในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
 
 
29.โครงการปรับปรุงศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ ประจ าต าบล (อนามัยเก่า) 
30.โครงการปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้าทางไปพระธาตุดอยมอญจิ่ง.(ตามถนน) 
31.โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งข้างบ้านนายบุญศรี ขันค า 
32.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
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33.โครงการก่อสร้างพนังล าเหมืองบริเวณท่ีท าการชมรมผู้สูงอายุ 
34.โครงการก่อสร้างเครื่องชั่งน้ าหนักขนาดใหญ่ 

จัดล าดับปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ าและการเกษตร 
1.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า/ล าเหมือง คสล.พร้อมถนนเลียบคันคลอง 
2.โครงการก่อสร้างที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร 
3.โครงการก่อสร้างประปาเพ่ือการเกษตร 
4.โครงการจัดหาตลาดสินค้าเพ่ือการเกษตร 
5.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 
6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

จัดล าดับความส าคัญทางด้านสุขภาพ 
1.ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ าดื่ม-น้ าใช้ 
2.ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
3.ปัญหาเรื่องโรคเรื้อรัง เช่นความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
4.ปัญหายาเสพติด 
5.ประชาชนขาดการออกก าลังกาย 
 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางข้ึนดอยธาตุ 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด (หน้าบ้านนางพิกุล) 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านนิยมพานิชทุ่งข้าวพวง  
4.โครงการก่อสร้างถนนคสล. (หอเจ้าเมือง) 
5.โครงการสรงน้ าพระธาตุดอยมอญจิ่ง 
6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ปัญหาและความต้องการบ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ปี พ.ศ. 2560-2562) 
1.โครงการก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ าขนาดใหญ่หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 
2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
4.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
5.โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการอุปโภค-และบริโภค  
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6.โครงการขุดลอกล าน้ าจา 
7.โครงการก่อสร้างเทตาด คสล.ล าเหมือง/คลองส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
11.โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน 
12.โครงการปรับปรุงฌาปนสถานหย่อมบ้านปางเบาะ 
13.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ 
14.โครงการก่อสร้างสถานพยาบาลเบื้องต้นพร้อมเวชภัณฑ์ให้หย่อมบ้าน 
15.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านแม่จา 
16.โครงการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า 
17.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
18.โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
19.โครงการขุดบ่อขยะหย่อมบ้านแม่จาเหนือ/ปางเบาะ 
20.โครงการพัฒนาที่ดินหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
21.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุ 
22.โครงการก่อสร้างรางน้ าเพ่ือการเกษตร – ที่ระบายน้ า 
23.โครงการก่อสร้างท่อลอด (ปางเบาะ) 
24.โครงการขุดลอกหน้าฝายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
25.โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
26.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
27.โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนแม่จา 
28.โครงการเพิ่มเติมขยายผลโครงการหลวง/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
29.โครงการจัดหาถังขยะประจ าจุดหน้าบ้าน (รถขนขยะ) 
30.โครงการก่อสร้าง ศพด. (อาคารเรียน,ห้องน้ า,ห้องครัว,รั้ว,เสาธง) 
31.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย 
32.โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ า 
33.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
 
 
34.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน (ประเพณีชนเผ่า) 
35.โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

จัดล าดับปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ าและการเกษตร 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
2.โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
3.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.และตาดล าเหมืองเพ่ือการเกษตร 
4.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.บ้านแม่จาจ านวน  2 ฝาย 
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5.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านแม่จา 
6.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 
7.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 

จัดล าดับปัญหาด้านสุขภาพ 
1.ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
2.ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพอาหารและน้ าดื่ม - น้ าใช้ 
3.ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
4.ปัญหายาเสพติด 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า แม่จาหน้อย-แม่จาเหนือ (แม่จาเหนือ) 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปหย่อมแม่จาหน้อย (แม่จาเหนือ) 
3.ขุดบ่อขยะ (ปางเบาะ) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน (ปางเบาะ) 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล .(ซอยเข้าอ่างเก็บน้ า) บ้านแม่จา 
6.ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย-การเกษตร (หน้าวัดแม่จาขึ้นไป) บ้านแม่จา 
7.โครงการก่อสร้าง ศพด. 
8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและความต้องการบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 (พ.ศ.2560-2562) 
1.โครงการจัดหาเครื่องตะบันน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพร้อมถังเก็บน้ า 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้าน/ห้วยป่าฮ่อม 
5.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.ฝายทุ่งข้าวหลวง/ฝายทุ่งยาว 
6.โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่จา-ปิงโค้ง 
7.โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล าห้วย (ข้างบ้านนายจีระ) 
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8.โครงการก่อสร้างรางเหล็กข้างล าเหมือง (หน้าวัด) 
9.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้าวัดสว่างมงคล 
10.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล/สนามฟุตบอล(ปรับปรุง/ก่อสร้าง) 
11.โครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากล 
12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร. 
13.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักข้างหอประชุมบ้านห้วยป่าฮ่อม 
14.โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านกีฬาและจัดหาเครื่องออกก าลังกาย 
15.โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในหอประชุมบ้านห้วยป่าฮ่อม 
16.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
17.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
18.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
19.โครงการส่งเสริมอาชีพ 
20.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 
21.โครงการจัดเก็บขยะและขุดบ่อขยะห้วยป่าฮ่อม 
22.โครงการขุดลอกล าน้ าปิง 
23.โครงการขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน 
24.โครงการอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 
25.โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามล าห้วยทรายขาว 
26.โครงการซ่อมแซมศูนย์การเรียน 
27.โครงการก่อสร้างลูกรังเข้าพ้ืนที่ห้วยป่าฮ่อม(ป่าช้า) 
28.โครงการขุดบ่อน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านห้วยทรายขาว/ห้วยป่าฮ่อม 
29.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
30.โครงการเทลาน คสล.หน้าหอประชุมห้วยป่าฮ่อม 
31.โครงการขุดบ่อขยะหมู่บ้าน 
32.โครงการขุดล่องน้ าถนน 2 ข้างทาง 
33.โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านห้วยทรายขาวและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม 
 
 
34.โครงการก่อสร้างน้ าประปา 
35.สนับสนุนงบประมาณกีฬา 
36.โครงการจัดซื้อเต้นท์, เก้าอ้ี,พัดลม 
37.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
38.โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดสว่างมงคล 
39.โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

จัดล าดับปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ าและการเกษตร 

1.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.ฝายทุ่งข้าวหลวง 
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
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3.โครงการขุดบ่อน้ าเพ่ือการเกษตร 
4.โครงการขุดบ่อบาดาล ส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
5.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
6.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
7.โครงการขุดลอกล าน้ าปิง 

จัดล าดับความส าคัญด้านสุขภาพ 
1.คุณภาพน้ าดื่ม-น้ าใช้ และอาหาร 
2.ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.ปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
6.ปัญหาประชาชนขาดการออกก าลังกาย 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
1.โครงการเจาะน้ าบาดาล (ห้วยทรายขาว) 
2.โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตข้างล าห้วย (ข้างบ้านนายจีระ) 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างถนน (หน้าบ้านลุงเชิง) 
4.โครงการก่อสร้างรางน้ าเพ่ือการเกษตร (ฝายทุ่งข้าวหลวง)  
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านห้วยป่าฮ่อม 
6.โครงการเจาะน้ าบาดาล (ห้วยป่าฮ่อม) 
7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
8.โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดสว่างมงคล 
9.โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและความต้องการบ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (พ.ศ.2560-2562) 
1.จัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเวชภัณฑ์ 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสมชาย  
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางล้อเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
3.โครงการจัดหาครูผู้สอนภาษาจีน 
4.โครงการก่อสร้างระบบน้ าเพื่อการเกษตร(ฝายกั้นน้ า) 
5.โครงการจัดหาครูสอนดนตรีงานประเพณีกินวอ (สนับสนุนงบประมาณโรงเรียน) 
6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
7.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณหย่อมบ้านปางกาง 
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8.โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 
9.โครงการขุดลอกรางระบายน้ าสองข้างทาง 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
11.โครงการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน 
12.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามน้ าคอง 
13.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 
14.โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
15.โครงการพัฒนาที่ดิน 
16.โครงการปรับปรุงหอประชุม 
17.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 
18.โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง 
19.โครงการจัดหาตลาดสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
20.โครงการจัดหาถังกรองน้ าโรงเรียน 
21.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชนเผ่า 
22.โครงการขอรับสนับสนุนท่อน้ าเพ่ือการเกษตร 
23.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล าน้ า(แม่คองซ้าย) 
24.โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านขุนคอง 
25.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
26.โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ าให้โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

จัดล าดับปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ าและการเกษตร 

1.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขุนคอง 

2.โครงการวางท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร 

3.โครงการก่อสร้างพนัง คสล. ระยะทาง 1,000 เมตร 

4.โครงการจัดท าปุ๋ยหมัก 

5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

จัดล าดับความส าคัญด้านสุขภาพ 

1.คุณภาพน้ าดื่ม-น้ าใช้ และอาหาร 
2.ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
3.ปัญหาประชาชนขาดการออกก าลังกาย 
4.ปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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6.ปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
1.โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านขุนคอง 
2.โครงการจัดหาครูผู้สอนดนตรี (สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน) 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ้านนายอะตาโป๊ะ 
4.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.แม่คองซ้าย 
5.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.น้ าคอง 
6.โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและความต้องการบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (พ.ศ.2560-2562) 
1.โครงการก่อสร้าง คสล.รอบวงแหวนถึงทางเข้าบ่อขยะ 
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) 
3.โครงการขอรับงบประมาณจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน 
4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
5.โครงการท าราวกั้นถนนจุดเสี่ยง 
6.โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหน้าศาลเจ้าเมือง 
7.โครงการกอสร้างรางระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน 
8.โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย 
9.โครงการขุดลอกล าห้วยตีนตั่ง 
10.โครงการตั้งศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน 
11.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังพ้ืนที่การเกษตร 
12.โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์-วารสารไว้ประจ าหมู่บ้าน 
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13.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
14.โครงการขุดสระน้ า/บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
15.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
16.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 
17.โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
18.โครงการสรงน้ าพระธาตุศรีสามรักษ์ 
19.โครงการหอกระจายเสียงประจ าหมู่บ้าน 
20.โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
21.ขยายเขตไฟฟ้าหมวด 4 
22.โครงการขุดลอกบ่อน้ าใช้ในหมู่บ้าน 
23.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รอบหอประชุม 
24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายค า-นายสายัณห์) 
25.ขยายรางระบายน้ าหมวด 3 
26.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
27.โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดล าดับปัญหาความต้องการด้านแหล่งน้ าและการเกษตร 

1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
2.โครงการขุดสระน้ าและโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นท่ากว้าง 
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
5.โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
6.โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 
7.โครงการขุดลอกล าห้วยตีนตั่ 

จัดล าดับความส าคัญด้านสุขภาพ 
1.คุณภาพน้ าดื่ม-น้ าใช้ และอาหาร 
2.ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
3.ปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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4.ปัญหาประชาชนขาดการออกก าลังกาย/ยาเสพติด 
4.ปัญหาโรคติดต่อ เช่นไข้เลือดออก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด หอประชุม 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.วงแหวน (นายค า-นายแดง เขื่อนแก้ว) 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอเจ้าเมือง-บ้านทุ่งข้าวพวง 
4.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
5.โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
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