
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

เรื่อง  การใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
.................................................................... 

  ดวย เทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)               

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548             

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมตรงความ

ตองการ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และไดเสนอตอผูบริหารทองถิ่น                    

เพื่อพิจารณาอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว   

   เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 7 (4) เมื่อผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปแลว ใหประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และประกาศใหประชาชนรับทราบ
โดยทั่วกัน  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕9 

 

 

 

             (นายฉออน  เขื่อนเพชร)                                                                                                                             

        นายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง 
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   สวนที่  1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

1.ดานกายภาพ 

 1.1 ท่ีตั้งหมูบานหรือชุมชนตําบล 
  เทศบาลตําบลทุ งข าวพวง ตั้ งอยูทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือของอํ า เภอเชียงดาว                               
หางจากตัวอําเภอประมาณ  22 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 107  แยกเขาทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1178 เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  เกิดขึ้นจากการยกระดับฐานะจากองคการบริหารสวนตําบล                      
ทุงขาวพวง ขึ้นเปนเทศบาลตําบลทุงขาวพวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม  
พุทธศักราช  2551  

ที่ตั้ง/อาณาเขตของตําบล 
  เทศบาลตําบลทุ งขาวพวงตั้งอยู เลขที่  9 หมูที่  7ตําบลทุ งขาวพวง  อําเภอเชียงดาว                
จังหวัดเชียงใหม  มีเนื้อที่ประมาณ 224.5  ตารางกิโลเมตรหรือ 140,312.5 ไร  อยูทางทิศเหนือของ                 
จังหวัดเชียงใหมและอยูทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  อาณาเขตติดตอ 

  ทิศเหนือ  ติดกับ ตําบลเมืองนะ   อําเภอเชียงดาว 

  ทิศใต   ติดกับ ตําบลเมืองงาย   อําเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลปงโคง      อําเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันตก  ติดกับ อําเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลทุงขาวพวง เปนพื้นที่ภูเขา ที่ราบลุมน้ําและที่ราบเชิง
เขา มีปาไมทั่วไปสภาพดินเปนดินรวนปนทรายเหมาะสําหรับการเกษตร  แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญภายในตําบล  
คือแมน้ําปง แมน้ํากอน และลําหวยตางๆ หลายสาย 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลทุงขาวพวง มีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งป มีอุณหภูมิ

เฉลี่ ยทั้ งป  25.4 องศาเซลเซียส  โดยมีค าอุณหภูมิสู งสุ ด เฉลี่ ย  31.8 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ํ าสุ ด
เฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส  แบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก 

– ฤดูฝน – เดือนมิถุนายน-ตุลาคม  มีฝนตกชุก เนื่องจากมีสภาพเปนพื้นที่สูง และมีปาตนน้ํา
จํานวนมาก  ทําใหความชุมช้ืนในอากาศสูง โดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตกเกือบทุกวัน 

– ฤดูหนาว – ปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ เปนชวงไดรับความหนาวเย็น ทองฟาแจมใสมี
แดดตลอดวัน มีหมอกลงบางในตอนเชา เปนฤดูที่นักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมาก อุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 14 องศาเซลเซียส  แตถาบนยอดดอยอาจต่ําลงถึง 8 องศาเซลเซียส 

– ฤดูรอน – เดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะรอนมากในชวงกลางวัน ในชวงกลางคืน
อากาศจะเย็นลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31.8องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน 

  สภาพดินเปนดินรวนปนทราย 

 1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า 
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  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  มีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม             
เนื่องจากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยูคอนขาง
สมบูรณ อาชีพทางการเกษตรที่สําคัญไดแก  การทํานา  ทําสวน อาชีพรองจากการเกษตรก็คือการคาขายและ
การรับจางทั่วไป  มีแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตรที่สําคัญ คือ แมน้ําปงและแมน้ํากอน ลําหวย 3 สาย                     
คือ แมจานอย หวยทรายขาว หวยน้ําขุน หนองน้ําสาธารณะ  คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 

 1.6 ลักษณะของปาไม 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญไดแก  ปาไม ซึ่งมีลักษณะ

เปนปาไมเบญจพรรณหรือปาผลัดใบผสม ซึ่งเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตางๆ  ขึ้นอยูกระจัดกระจายทั่วไป 
พื้นที่ดิน พันธุไมชนิดสําคัญไดแก  ไมสัก ไมประดูแดง ไมเหียง ไมเต็ง ไมรัง ฯลฯ นอกจากนี้มีไมไผที่สําคัญเชน 
ไผปาไผบง  ไผซาง  ไผรวก  ไผไร ไมลมลุกหลายชนิดที่สืบพันธุดวยเมล็ดและหนอใตดิน  และพืชตระกูลหญา 
สัตวปาที่อาศัยอยูในปาเต็งรัง เชน  กวางปา เกง  เลียงผา กระตายปา   ตลอดจนพวกสัตวครึ่งน้ําครึ่งบกและ 
สัตวปก เชน ไกปา นกชนิดตาง ๆ 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
  ตําบลทุงขาวพวงไดแยกออกจากตําบลเมืองงายมาเปนตําบลทุงขาวพวงเมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2526 มีกํานันประจําตําบลคนแรกคือ นายศรีนวล  พิณสุวรรณ ตําบลทุงขาวพวง ตั้งอยูในเขตทองที่   
อําเภอเชียงดาว  เสนทางการคมนาคมติดตอกับพื้นที่โดยรอบ โดยมีถนนสายแมขอน-นาหวาย เปนเสนทางหลัก
ของตําบล สามารถติดตอกับอําเภอเวียงแหงและชายแดนพมาซึ่งสามารถติดตอทําการคาขายได และติดตอ
อําเภอเชียงดาวไดโดยสะดวก หมูบานที่อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  ประกอบดวย 
   หมูที่ 1  บานหวยเปา  หมูที่ 2  บานแมกอน 

   หมูที่ 3  บานทุงขาวพวง  หมูที่ 4  บานแมจา 

   หมูที่ 5  บานหวยทรายขาว หมูที่ 6  บานขุนคอง 

   หมูที่ 7  บานหวยตีนต่ัง  

 

 

 

 

 2.2 การเลือกตั้ง 

  เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 2 เขต และมีหนวยเลือกตั้งจํานวน                
8 หนวย มีนายกเทศมตรี 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จํานวน 12 คน ปจจุบันเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน มีผูใชสิทธิ์เลือกตั้ง แยกเปนชาย ประมาณ 2,232 คน หญิง ประมาณ                
2,185 คน รวม 4,417 คน 

3. ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร  

ประชากรรอยละ 60 สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ  รอยละ 20 เปนชาวพื้นราบและอีกรอยละ 
20 ประกอบดวยชนเผาตางๆ  คือ ชนเผาลีซู  ลาหู  ปะกากะญอ  ปจจุบันตําบลทุงขาวพวงมีจํานวนหมูบาน 
ทั้งสิ้น 7 หมูบาน และมีหยอมบานบริวารอีก 12 หยอมบาน (ชนเผาตางๆ) มีความหนาแนนเฉลี่ย                    
35.93 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรชายรวม 4,825 คน  ประชากรหญิงรวม 4,755  คน รวมทั้งสิ้น 9,580 คน 
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ตารางแสดงจาํนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวงระยะเวลา 2 ป  

พ.ศ. 
หมูบาน ประชากรท้ังหมด จํานวน

ครัวเรือน หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชาย หญิง รวม 

 

 

 

ตุลาคม 

2558 

  

1 หวยเปา 892 808 1,700 437 

2 แมกอน 702 642 1,344 471 

3 ทุงขาวพวง 1,032 1,100 2,132 566 

4 แมจา 962 929 1,891 586 

5 หวยทรายขาว 571 552 1,123 374 

6 ขุนคอง 501 558 1,059 291 

7 หวยตีนตั่ง 115 122 237 95 

รวม 4,775 4,711 9,486 2,820 

 

 

 

 

2559 

1 หวยเปา 915 818 1,733 440 

2 แมกอน 713 652 1,365 479 

3 ทุงขาวพวง 1,042 1,108 2,150 571 

4 แมจา 970 937 1,907 587 

5 หวยทรายขาว 580 563 1,143 376 

6 ขุนคอง 488 553 1,041 294 

7 หวยตีนตั่ง 117 124 241 95 

รวม 4,825 4,755 9,580 2,842 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล  ขอมลูประชากร ป 2559  ณ  31 ตุลาคม  2559  

3.2 ชวงอายุและจาํนวนประชากร 
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 

ลําดับที่ รายการ 
ชาย หญิง 

รวม หมายเหต ุ
(คน) (คน) 

1 จํานวนประชากรเยาวชน 852 878 1,730 อายุต่ํากวา     18 ป 

2 จํานวนประชากร 1,907 1,887 3,794 อายุ    18  -  60  ป 

3 จํานวนประชากรผูสูงอาย ุ 345 317 662 อายุมากกวา  60  ป 

รวมท้ังหมด 3,104 3,082 6,186  

* เฉพาะผูมสีัญชาติไทย 

4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา   
ภายในเขตตําบลทุงขาวพวงประกอบดวยโรงเรียน  จํานวน 6 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

จํานวน 5 แหง  ศูนยการเรียนรูชาวไทยภูเขา  จํานวน 2 แหงและการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน 1 แหง  ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
  1.โรงเรียนบานหวยเปา    2.โรงเรียนอนบุาลพัฒนาตนน้ําขุนคอง 
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  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

  1.โรงเรียนบานแมกอนใน   3.โรงเรียนบานทุงขาวพวง   
  2.โรงเรียนบานหวยทรายขาว   4.โรงเรียนพฒันาตนน้ําขุนคอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  1.ศพด.บานทุงขาวพวง    2.ศพด.บานแมกอนใน 
  3.ศพด.บานหวยทรายขาว  4.ศพด.ตนแบบเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  

5.ศพด.บานขุนคอง   

สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
  1.ศูนยการเรียนรูชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  ปางเบาะ 
  2.ศูนยการเรียนรูชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  หวยปาฮอม 
  3.การศึกษานอกโรงเรียนตําบลทุงขาวพวง (กศน.ตําบลทุงขาวพวง)  

4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงขาวพวง จํานวน              
1 แหง มีบุคลากรทางการแพทยและลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานบริการ  จํานวน 4 คน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข  จํานวน  143 คน  มีอัตราการมีและใชสวมราดนํ้า รอยละ 100 สถิติที่ผานมามีจํานวนผูเขารับการ
รักษาพยาบาล  โดยมีสาเหตุของการเจ็บปวย  5 อันดับแรก คือ  โรคหวัด  โรคความดันโลหิตสูง  โรคระบบ
ทางเดินหายใจ    โรคเบาหวาน  โรคปวดกลามเนื้อ 

 4.3 อาชญากรรม 
  ในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ประกอบไปดวย 7 หมูบาน  อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีตํารวจภูธรนาหวาย กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 335  และหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 
ประกอบกับแตละชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน และอาสาสมัครปองกันภัย        
ฝายพลเรือน คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการ ทําใหไมคอยมี
อาชญากรรมในพื้นที่มากนัก  

 4.4 ยาเสพติด 
  เทศบาลตําบลทุงขาวพวง มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 หมูบาน  ประกอบไปดวยประชากรหลากหลาย
ชนเผา พื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวง ใกลกับชายแดนไทย-เมียนมาร ทําใหมีปญหายาเสพติดแพรระบาดเขามา
ในพื้นที่พอสมควร แตเนื่องจากพื้นที่อยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรนาหวาย กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดน ที่ 335  และหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 ที่คอยสอดสองดูแลและหาเบาะแสผูกระทําผิดและ           
ตั้งดานตรวจตราอยูเปนประจํา ประกอบกับแตละชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน 
คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการทําใหปญหายาเสพติดเบาบางลง
ตามลําดับ    
 4.5 การสังคมสงเคราะห 
  เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี ้

1. ดําเนินการจายเบี้ยยงัชีพใหกบัผูสูงอายุ  ผูพกิาร  และผูปวยเอดส   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
4. จัดทําโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
5. จัดทําโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรทีพ่ึ่ง   
6. จัดทําโครงการปรบัปรุงซอมแซมบานคนจน (บานประชารัฐ) 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)                                                                           หนา 5 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
 เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหม ประมาณ  89 กิโลเมตร ติดตอกับ
จังหวัดเชียงใหมและอําเภอใกลเคียงไดโดยสะดวก มีทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1178  สายแมขอน-นาหวาย 
ตัดผาน ทําใหการคมนาคมและการขนสงพืชผลทางการเกษตรออกสูตลาดเปนไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว             
 สําหรับถนน ภายในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ซึ่งครอบคลุม 7 หมูบาน  มีถนนสายหลัก              
1 สาย  ถนนและสะพานในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ประกอบดวย  
  - ถนนคอนกรีต     จํานวน   23  สาย 
  - ถนนดินลูกรัง     จํานวน   16  สาย 
  - ถนนลาดยาง     จํานวน     6  สาย 
  - สะพานคอนกรีต    จํานวน     8  แหง 
  - ถนนที่ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น   จํานวน   16  สาย 
  - ถนนที่ไดรับการถายโอนทางหลวงชนบท  จํานวน     1  สาย 

5.2  การไฟฟา 
  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ทั้ง 7 หมูบาน  สวนใหญใชไฟฟาจากการไฟฟา         
สวนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว  โดยประชาชนมีไฟฟาใชแตไมครบทุกครัวเรือน  มีไฟฟาสาธารณะ                    
เพื่อปองกันการเกิดปญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ 
 5.3 การประปา 
  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  ทั้ง 7 หมูบาน ใชประปาภูเขาและประปาบาดาล 
แบบถังสูง โดยประชาชนมีประปาใชแตไมครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและมีการ
ขยายครัวเรือนโดยปลูกบานอยูในพื้นที่สูงจากถังน้ําประปาและถังน้ําบาดาล   

 5.4 โทรศัพท   
  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  ทั้ง 7 หมูบาน สวนใหญทุกครัวเรือนมีโทรศัพท
พื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ใช เนื่องจากมีสถานีสงสัญญาณของรัฐวิสาหกิจ (บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน)               
และสถานีสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ของเอกชนใหบริการดวย 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  มีที่ ทํ าการไปรษณีย โทร เลข 1  แห ง  (ไปรษณียอนุญาต เอกชน) ตั้ ง อยูที่  หมู ที่  3                          
ตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  บริการตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. สําหรับการขนสง 
วัสดุ ครุภัณฑ จะมีรถรับจางทั่วไปบริการ 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 การเกษตร 
  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  มีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม             
เนื่องจากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยูคอนขาง
สมบูรณ อาชีพทางการเกษตรที่สําคัญไดแก  การทํานา  ทําสวน และทําไร พืชที่สําคัญ คือ ขาว กระเทียม             
ถั่วเหลือง ขาวโพด และพืชผักตางๆ เชน ผักกาดขาว  มันฝรั่ง ถ่ัวฝกยาว  คะนา ฟกทอง แตงกวา สําหรับผลไมที่
ปลูกในพื้นที่และทํารายไดใหเกษตรกร เชน มะมวง ลําใย เสาวรส  มีแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตรที่สําคัญ คือ  
แมน้ําปง แมน้ํากอน ลําหวยตางๆ คือ หวยแมจา หวยทรายขาว หวยน้ําขุนและหวยตีนตั่ง หนองน้ําสาธารณะ 
คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 

 6.2 การประมง 
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  ดานการประมง ในพื้นที่ เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  มีผูประกอบการดานประมงไมกี่ราย             
ซึ่งสวนใหญจะเลี้ยงไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานั้น สวนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคก็จะนําไปขายในหมูบาน 

 6.3 การปศุสัตว 
  ดานปศุสัตว ประชากรสวนใหญจะเลี้ยงสัตวไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน  สวนผลผลิตที่เหลือจาก
การบริโภคก็จะนําไปขาย ไดแก โค กระบือ  สุกร  เปด  ไก 
 
 

 6.4 การบริการ 
  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไมมีสถานบริการที่พักสําหรับนักทองเที่ยว สวนมาก
นักทองเที่ยวจะเดินทางไปพักในตัวอําเภอเชียงดาวและตําบลใกลเคียงเนื่องจากอยูไมไกลมากนัก ซึ่งในตัวอําเภอ
และตําบลใกลเคียงมีที่พักและรีสอรทที่สวยงาม บรรยากาศดี สะดวกสบายและราคาไมแพงมากนัก                  
ไวบริการนักทอง เที่ยว เชน โรงแรมเชียงดาวอินท  ริ มดอยรีสอรทป ง โคงรี สอรท มาริษารีสอรท                       
และเชียงดาวกุดวิว   

 6.5 การทองเที่ยว 
เปนประจําทุกปในชวงเทศกาลทองเที่ยว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง มีเจาหนาที่เทศบาลและ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คอยใหบริการนักทองเที่ยว โดยมีน้ําชา กาแฟ ผาเย็น มีลานกางเตนท และ
หองน้ํา นอกจากนี้แลวเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ยังเปนเสนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียงมากมาย เชน 
น้ําตกศรีสังวาลย โปงน้ํารอนบานโปงอาง ไรองุนนิสาชล และดอยอางขาง  
  เทศบาลตําบลทุงขาวพวง มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ คือ  

1.ดอยคํ้าฟา มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,834 เมตร ปจจุบันดอยค้ําฟา มีสถานะเปนปาที่มี
อายุเกิน 30 ป เปดเปนการทองเที่ยวแบบอนุรักษ ศึกษาเรียนรูธรรมชาติ ใชการทองเที่ยวนํา เพื่อสรางงานสราง
รายไดในการจางแรงงานแกชุมชน จุดเดนของพื้นที่ดอยค้ําฟา ยังมีปาตนน้ําที่สมบูรณ มีลําธารน้ําตก              
มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม และมีปาหลากสีเมื่อดอกนางพญาเสือโครงผลิบานในชวงหนาหนาว ทางหนวยตนนํ้าจึงได
ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

2.พระธาตุดอยมอญจิ่ง เปนพระธาตุเกาแก อายุ 1,000 กวาป บูรณะโดยคนเฒาคนแกมา
หลายช่ัวอายุคน ตอมาทางวัดและผูมีจิตศรัทธารวมกันสรางองคพระธาตุเจดียสีทองครอบหินพระธาตุองคเดิมไว
ดั่งเห็นไดในปจจุบัน เพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชา พระธาตุเจดียสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.2550 ปจจุบันทางวัด
และผูมีจิตศรัทธารวมกันสรางพระธาตุอินทรแขวน  ซึ่งมีขนาดเทาของจริงที่เมียนมาร และไดทําบุญฉลององค         
พระธาตุอินแขวนและฉลองพระเจดียชเวดากองจําลองที่ขนาดเล็กกวาของจริงที่เมียนร มาพรอมกัน เมื่อวันที่            
11 ธันวาคม 2558 ปจจุบันพระธาตุดอยมอญจิ่งมีพระภิกษุไทยใหญจําพรรษาอยู และไดสรางเสนาสนะขึ้นหลาย
หลังเพื่อใชประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา โดยมีสถาปตยกรรมรูปทรงแบบไทยใหญ 

3.โครงการขยายผลโครงการหลวงบานหวยเปา หมูที่ 1 ตําบลทุงขาวพวง 
โครงการหลวงหวยเปา ตั้งอยูหมูบานหวยเปา หมูที่ 1 ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

บรรยากาศรมรื่น ชมวิวธรรมชาติของบานหวยเปา ชมพันธุไมโครงการหลวงนานาชนิด  พักรถ ถายรูปผอนคลาย 
มีรานกาแฟบริการ, มีหองน้ําบริการ 

6.6 อุตสาหกรรม  
  ในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  มีการประกอบอุตสาหกรรม ดังนี้ 
    โรงกลึงขนาดเล็ก   จํานวน  1  แหง 

  โรงสีขาวขนาดเล็ก  จํานวน  4  แหง 
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ  
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ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  ประกอบกิจการพาณิชยอยูหลายแหง เชน รานขาย                 
ของชํา รานอาหารตามสั่ง รานขายสินคาและอุปกรณไฟฟา และปมน้ํามันแบบหัวจาย นอกจากนี้ยังมีกลุมอาชีพ 
ที่หลากหลาย เชน กลุมหมูหลุม กลุมผลิตน้ํามันมะแตก กลุมเลี้ยงไสเดือน กลุมจักสานผลิตภัณฑจาก             
ไมไผ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมออมทรัพย และมีสถาบันการเงินไวสําหรับเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน           
ใหชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่ง  

 6.8 แรงงาน  
  แรงงานในพื้นที่สวนมากอยูในวัยหนุมสาว วัยกลางคน และมีแรงงานชาวไทยใหญ ที่อาศัยอยู
ในหมูบานมานานซึ่งสวนใหญแลวก็มีใบอนุญาตใหทํางาน สําหรับการทํานาและปลูกขาว  ถั่วเหลือง และพืชผัก
อื่นๆ นอกจากจะจางแรงงานแลว ในบางครั้งจะใชการลงแขก คือขอแรงเพื่อนบานมาชวยกันทํางานเชนดํานา 
เกี่ยวขาว ใหลุลวงเร็วขึ้นโดยไมรับคาจาง และผลัดเปลี่ยนชวยกันไปตามความจําเปนของแตละบาน สําหรับการ
รับจางทั่วไปก็ใชแรงงานในพื้นที่เปนสวนใหญ 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
 7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
  เทศบาลตําบลทุงขาวพวง ประกอบดวย 7 หมูบาน ดังนี้ 
  หมูที่ 1 บานหวยเปา ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  จํานวนประชากร
ทั้งหมด 1,733 คน ประชากรชาย 915 คน ประชากรหญิง 818 รวม  มี 440 ครัวเรือน  มีพื้นที่ทั้งหมด 12,600 
ไร ผูใหญบานช่ือ นายเติง  ขัตหลง 

  หมูที่ 2 บานแมกอน ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  จํานวนประชากร
ทั้งหมด 1,365 คน ประชากรชาย 713 คน ประชากรหญิง 652  มี 479 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 52,250 ไร 
ผูใหญบานช่ือ นายอินทร  บุญยศ 

  หมูที่  3 บานทุงขาวพวง  ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน
ประชากรทั้งหมด 2,150 คน  ประชากรชาย 1,042 คน ประชากรหญิง 1,108  มี 571 ครัวเรือน  มีพื้นที่ทั้งหมด 
8,062.50 ไร กํานันช่ือ นายประเทือง  ประทุม 

  หมูที่ 4 บานแมจา ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  จํานวนประชากร
ทั้งหมด 1,907 คน ประชากรชาย 970 คน ประชากรหญิง 937 รวม มี 587 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด                 
29,693.75 ไร ผูใหญบานช่ือ นายคาชิต อะเตา 

  หมูที่ 5 บานหวยทรายขาว ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม จํานวน
ประชากรทั้ งหมด 1,143 คน ประชากรชาย 580 คน ประชากรหญิง 563 รวม มี  376 ครัวเรือน                     
พื้นที่ทั้งหมด 4,217.75 ไร ผูใหญบานช่ือ นายนคร   บุญกองรัตน 

  หมูที่ 6 บานขุนคอง ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม จํานวนประชากร
ทั้งหมด 1,041 คน ประชากรชาย 488 คน ประชากรหญิง 553 รวม มี 294 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด                   
28,600 ไร ผูใหญบานช่ือ นายไตรภพ  เลิศวรพล 

  หมูที่ 7 บานหวยตีนต่ัง ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม จํานวนประชากร
ทั้งหมด 241 คน ประชากรชาย 117 คน ประชากรหญิง 124 รวม มี 95 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 4,887.50 ไร 
ผูใหญบานช่ือ นางสุจิรา  แสงปน 
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 7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

  บานหวยเปา หมูที่ 1 มีพื้นทีท่ั้งหมด  12,600 ไร ทําการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      250 ครัวเรือน 

     350  ไร       800  กก./ไร  4,000  บาท/ไร  9,000   บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 

       -   ไร    -    กก./ไร     -     บาท/ไร    -     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวนลําไย.      50   ครัวเรือน 

    100  ไร     1,200   กก./ไร    3,000  บาท/ไร    25,000    บาท/ไร 
สวน ลิ้นจ่ี           .       4   ครัวเรือน 

      9    ไร     511   กก./ไร      7,633  บาท/ไร      6,643    บาท/ไร 
สวน มะมวง        .      180 ครัวเรือน 

     540  ไร     1,000   กก./ไร     500  บาท/ไร      10,000  บาท/ไร 
สวน ยางพารา        .      20  ครัวเรือน 

     100  ไร    100  กก./ไร       2,500 บาท/ไร    2,500  บาท/ไร 
สวน กระเทียม   .    150   ครัวเรือน 

    450     ไร   3,000   กก./ไร   30,000   บาท/ไร    36,000  บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรขาวโพด    200   ครัวเรือน 

   1,000   ไร    3,000   กก./ไร    1,500   บาท/ไร    6,000   บาท/ไร 
2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

. 
       -   ครัวเรือน 
       -   ไร    -    กก./ไร     -     บาท/ไร    -     บาท/ไร 
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บานแมกอน หมูที่ 2 มีพื้นที่ทัง้หมด  52,250 ไร ทําการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       50  ครัวเรือน 

     250  ไร          600  กก./ไร         4,500  บาท/ไร        6,000  บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน       60  ครัวเรือน  

     200  ไร          600  กก./ไร         4,500  บาท/ไร        6,000  บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวนลําไย.        30 ครัวเรือน 

      150 ไร         2,500กก./ไร        10,000  บาท/ไร       75,000  บาท/ไร 
สวนกระเทียม.        20 ครัวเรือน 

       30  ไร         4,000กก./ไร       50,000  บาท/ไร        80,000  บาท/ไร 
สวนผักกาดขาว.       15  ครัวเรือน 

      50  ไร         9,000กก./ไร         20,000  บาท/ไร       55,000  บาท/ไร 
สวน ฟกทองญี่ปุน   .        6  ครัวเรือน 

       40 ไร       1,103  กก./ไร           5,000 บาท/ไร       25,000  บาท/ไร 
สวน มะมวง            .     105  ครัวเรือน 

  1,050  ไร       1,200  กก./ไร 
 

        7,500  บาท/ไร       50,000   บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรขาวโพด      120 ครัวเรือน 

    1,250 ไร        1,500 กก./ไร         5,000  บาท/ไร        9,000  บาท/ไร 
2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                         . 
           ครัวเรือน 
             ไร             กก./ไร             บาท/ไร                  บาท/ไร 

 
บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด  8,062.50 ไร ทําการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      200 ครัวเรือน 

     400 ไร          600  กก./ไร         4,500  บาท/ไร        6,000  บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน        50 ครัวเรือน 

      100 ไร          600  กก./ไร         4,500  บาท/ไร        6,000  บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวนลําไย.     100  ครัวเรือน 

     300 ไร       2,500 กก./ไร          15,000 บาท/ไร     75,000   บาท/ไร 
สวน มะมวง.        50 ครัวเรือน 

      800 ไร      1,200   กก./ไร        7,500  บาท/ไร      50,000 บาท/ไร 
สวนผักกาดขาว.      100 ครัวเรือน 

     500 ไร      9,000  กก./ไร       20,000 บาท/ไร     55,000 บาท/ไร 
สวนกระเทียม      100 ครัวเรือน 

     500 ไร      4,000  กก./ไร        50,000 บาท/ไร       80,000  บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรขาวโพด        20 ครัวเรือน 

     100 ไร        1,500 กก./ไร         5,000 บาท/ไร         9,000 บาท/ไร 
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บานแมจา หมูที่ 4 มีพื้นที่ทัง้หมด  29,693.75 ไร ทําการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน       30  ครัวเรือน 

      62  ไร          810  กก./ไร         3,940  บาท/ไร       4,860   บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน       70  ครัวเรือน 

    222  ไร       1,410  กก./ไร         6,940  บาท/ไร       9,860   บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน มะมวง           .       70  ครัวเรือน 

      180 ไร      600   กก./ไร    15,000  บาท/ไร      30,000   บาท/ไร 
สวนลําไย.       60  ครัวเรือน 

     310 ไร    2,000  กก./ไร      5,000  บาท/ไร        20,000 บาท/ไร 
สวนผักกาดขาว.       38  ครัวเรือน 

     190 ไร    12,000  กก./ไร      12,000  บาท/ไร        20,000 บาท/ไร 
สวนสม       24  ครัวเรือน 

     100 ไร        200  กก./ไร      5,000  บาท/ไร        15,000 บาท/ไร 
สวนลิ้นจ่ี       3  ครัวเรือน 

     20 ไร        500  กก./ไร      7,600  บาท/ไร        6,600 บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรขาวโพด      80 ครัวเรือน    

1,150  ไร    1,000 กก./ไร    2,500   บาท/ไร    4,000   บาท/ไร 
2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

       ถั่วลิสง         . 
     10  ครัวเรือน 
     15   ไร         200   กก./ไร    1,500   บาท/ไร    3,000   บาท/ไร 

 
บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด  4,217.75 ไร ทําการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน         60  ครัวเรือน 

      180   ไร         700  กก./ไร         5,000   บาท/ไร            6,000   บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

             ไร             กก./ไร                    บาท/ไร                       บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน มะมวง    .        20  ครัวเรือน 

       31  ไร       3,200   กก./ไร          5,000  บาท/ไร            50,000  บาท/ไร 
สวน ลําไย           .        60  ครัวเรือน 

      300  ไร         2,000   กก./ไร         5,000  บาท/ไร           16,000 บาท/ไร 
สวน กระเทียม           .        30  ครัวเรือน 

       60  ไร     3,000   กก./ไร        15,000  บาท/ไร             35,000  บาท/ไร 
สวน   ผักกาดขาว        .        50  ครัวเรือน 

      100 ไร    10,000   กก./ไร      15,000  บาท/ไร            20,000 บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรขาวโพด        50   ครัวเรือน 

      500   ไร           1,000 กก./ไร       2,500   บาท/ไร           5,000   บาท/ไร 
2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                  . 
           ครัวเรือน 
             ไร                    กก./ไร                    บาท/ไร                       บาท/ไร 
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บานขุนคอง หมูที่ 6 มีพื้นทีท่ั้งหมด  28,600 ไร ทําการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา   ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

             ไร             กก./ไร             บาท/ไร                  บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน       30   ครัวเรือน 
     250   ไร       1,048    กก./ไร      1,360    บาท/ไร     13,624  บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน.สม ..........30...ครัวเรือน 
........210.....ไร .....6,000...กก./ไร .........20,0000.....บาท/ไร .......180,000..บาท/ไร 

สวน.....................            ครัวเรือน 
             ไร             กก./ไร             บาท/ไร                  บาท/ไร 

สวน.            ครัวเรือน 
             ไร             กก./ไร             บาท/ไร                  บาท/ไร 

2.3) ทําไร   ไรขาวโพด       60   ครัวเรือน 
     450   ไร     919 กก./ไร    2,506   บาท/ไร   5,514   บาท/ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
      ขาวไร           . 

      80   ครัวเรือน 
      330  ไร      344  กก./ไร             2,081  บาท/ไร    4,472    บาท/ไร 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

           ครัวเรือน 
             ไร             กก./ไร             บาท/ไร                  บาท/ไร 

  
บานหวยตีนตั่ง หมูที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด  4,887.50 ไร ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน          7  ครัวเรือน 

        40 ไร           600  กก./ไร  2,500 บาท/ไร  6,000   บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน          -   ครัวเรือน 

         -   ไร    -    กก./ไร     -     บาท/ไร    -     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวนลําไย.        13 ครัวเรือน 

       60    ไร 2,300 กก./ไร    14,000 บาท/ไร     60,000   บาท/ไร 
สวน มะมวง.        30 ครัวเรือน 

       80 ไร 1,200 กก./ไร    6,000 บาท/ไร     48,000   บาท/ไร 
สวนผักกาดขาว.        7 ครัวเรือน 

       40 ไร 8,000  กก./ไร 20,000  บาท/ไร 30,000  บาท/ไร 
สวนกระเทียม.       4    ครัวเรือน 

       7     ไร 35,000  กก./ไร 40,000  บาท/ไร 60,000  บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรขาวโพด         7   ครัวเรือน 

       40   ไร     1,000   กก./ไร           2,000 บาท/ไร        25,000   บาท/ไร 
   อื่นๆ โปรดระบุ  

 
           ครัวเรือน 
             ไร             กก./ไร             บาท/ไร                  บาท/ไร 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ 
                          . 

           ครัวเรือน 
               ไร               กก./ไร              บาท/ไร                  บาท/ไร 
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7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําและการเกษตร  
บานหวยเปา หมูที่ 1 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทําการเกษตร 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตร 
ไมเพียงพอในชวงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  - 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป 
เพียงพอ 
(แหง) 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา 2 2  

 
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

2. หวย/ลําธาร 3   
3. คลอง   
4. หนองน้ํา/บึง 10   
5. น้ําตก   
 6. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

  

3.3) แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง   
2. อางเก็บน้ํา   
3. ฝาย 3  
4. สระ   
5. คลอง
ชลประทาน 

1  

6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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บานแมกอน หมูที่ 2 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทําการเกษตร 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตร 
ไมเพียงพอในชวงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  - 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป 
เพียงพอ 
(แหง) 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา    

 
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

2. หวย/ลําธาร 2 2 
3. คลอง   
4. หนองน้ํา/บึง   
5. น้ําตก   
 6. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

  

3.3) แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง   
2. อางเก็บน้ํา   
3. ฝาย 2 2 
4. สระ   
5. คลอง
ชลประทาน 

  

6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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บานทุงขาวพวง หมู 3 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทําการเกษตร 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตร 
ไมเพียงพอในชวงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  - 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป 
เพียงพอ 
(แหง) 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา 2   

 
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

2. หวย/ลําธาร 10  
3. คลอง 2  
4. หนองน้ํา/บึง   
5. น้ําตก   
 6. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

  

3.3) แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง   
2. อางเก็บน้ํา   
3. ฝาย 2  
4. สระ   
5. คลอง
ชลประทาน 

  

6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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บานแมจา หมู 4 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทําการเกษตร 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตร 
ไมเพียงพอในชวงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน   

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป 
เพียงพอ 
(แหง) 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา 4    

 
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

2. หวย/ลําธาร 2   
3. คลอง   
4. หนองน้ํา/บึง   
5. น้ําตก   
 6. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

  

3.3) แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง   
2. อางเก็บน้ํา 2  
3. ฝาย 7  
4. สระ   
5. คลอง
ชลประทาน 

  

6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .ฝายแมว 
6.2) . 
6.3) . 

 
30 ตัว 
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บานหวยทรายขาว หมู 5 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทําการเกษตร 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตร 
ไมเพียงพอในชวงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน   

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป 
เพียงพอ 
(แหง) 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา 1   

 
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 
  

2. หวย/ลําธาร 1  
3. คลอง   
4. หนองน้ํา/บึง   
5. น้ําตก   
 6. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

  

3.3) แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง   
2. อางเก็บน้ํา 1  
3. ฝาย 2  
4. สระ   
5. คลอง
ชลประทาน 

  

6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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บานขุนคอง หมู 6 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทําการเกษตร 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตร 
ไมเพียงพอในชวงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน   

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป 
เพียงพอ 
(แหง) 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา 3 3  

 
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

2. หวย/ลําธาร 4 4 
3. คลอง - - 
4. หนองน้ํา/บึง - - 
5. น้ําตก 1 1 
 6. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

  

3.3) แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง   
2. อางเก็บน้ํา   
3. ฝาย   
4. สระ   
5. คลอง
ชลประทาน 

  

6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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บานหวยตีนตั่ง หมู 7 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทําการเกษตร 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตร 
ไมเพียงพอในชวงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน   

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

จํานวน 
(แหง) 

ความเพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป 
เพียงพอ 
(แหง) 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา 1 1  

 
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

2. หวย/ลําธาร   
3. คลอง   
4. หนองน้ํา/บึง   
5. น้ําตก   
 6. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

  

3.3) แหลงนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แกมลิง   
2. อางเก็บน้ํา   
3. ฝาย   
4. สระ   
5. คลอง
ชลประทาน 

  

6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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7.4 ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค หรือบริโภค) 
 บานหวยเปา หมูที่ 1  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี  

แหลงนํ้า 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของ

นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป 

ความเพียงพอของ
นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป ใชได 

(แหง) 
เพียงพอ  
(แหง) 

เพียงพอ  
(แหง) 

 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ 2 2    

 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน  
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

    

4.4 ระบบประปา (การ
ประปาสวนภูมิภาค) 

1 1   

4.5 แหลงน้ําธรรมชาต ิ 1 1   
4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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บานแมกอน หมูท่ี 2  มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังน้ี   

แหลงนํ้า 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของ

นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ  
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ      
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน  
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

    

4.4 ระบบประปา (การ
ประปาสวนภูมิภาค) 

    

4.5 แหลงน้ําธรรมชาต ิ     
4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1) .xประปาภูเขาdku  
4.6.2) .บอนํ้าตื้นสวนบุคคลบ

4.6.3) . 

 
7 
60 

 
7 
40 

 
- 

20 
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บานทุงขาวพวง หมูท่ี 3 มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี  

แหลงนํ้า 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของ

นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ      
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน  
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

 
2 

 
2 

  
 

4.4 ระบบประปา (การ
ประปาสวนภูมิภาค) 

    

4.5 แหลงน้ําธรรมชาต ิ     
4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1) .  
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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บานแมจา หมูที่ 4 มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี  

แหลงนํ้า 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของ

นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ 1 1  1  
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน  
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

2 2  2 

4.4 ระบบประปา (การ
ประปาสวนภูมิภาค) 

    

4.5 แหลงน้ําธรรมชาต ิ 2 2  2 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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บานหวยทรายขาว หมูท่ี 5 มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี  

แหลงนํ้า 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของ

นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ      
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ     
4.3 ประปาหมูบาน  
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

    

4.4 ระบบประปา (การ
ประปาสวนภูมิภาค) 

    

4.5 แหลงน้ําธรรมชาต ิ 2 2   
4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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บานขุนคอง หมูท่ี 6 มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี  

แหลงนํ้า 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของ

นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ - - -   
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ - - -  
4.3 ประปาหมูบาน  
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

1 1   

4.4 ระบบประปา (การ
ประปาสวนภูมิภาค) 

- - -  

4.5 แหลงน้ําธรรมชาต ิ 1 1   
4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

- - -  
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บานหวยตีนตั่ง หมูท่ี 7 มีแหลงนํ้านํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)ดังน้ี  

แหลงนํ้า 
จํานวน
แหง 

การใชงาน 
ความเพียงพอของ

นํ้าอุปโภค 
ตลอดท้ังป 

หากไมเพียงพอ 
หมูบานน้ีมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ไมเพียงพอในชวง
เดือนใด 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

เพียงพอ 
(แหง) 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ      
 มกราคม 
 กุมภาพันธ 
 มีนาคม 
 เมษายน 
 พฤษภาคม 
 มิถุนายน 
 กรกฎาคม 
 สิงหาคม 
 กันยายน 
 ตุลาคม 
 พฤศจิกายน 
 ธันวาคม 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ 2 2   
4.3 ประปาหมูบาน  
(ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

2 2   

4.4 ระบบประปา (การ
ประปาสวนภูมิภาค) 

    

4.5 แหลงน้ําธรรมชาต ิ 2 2   
4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือศาสนาคริสต  โดยมีวัดและโบสถเปนศูนย
รวมจิตใจ  คือ วัดจํานวน 7 แหงและสํานักสงฆ  จํานวน 1 แหง  ดังนี้ 

1.วัดหวยเปา  2.วัดแมกอนพัฒนา  3.วัดนันติยาราม   
4.วัดศรีรัฐวนาราม  5.วัดพระธาตุศรีสามรักษ     6.วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง 
7.วัดสวางมงคล  8.สํานักสงฆบานขุนคอง  

มีโบสถ  จํานวน 12 แหงซึ่งกระจายอยูแตละหยอมบานบริวารในหมูบานภายในตําบลทุงขาวพวง 
 8.2 ประเพณีและงานประจําป 
  ประเพณีลอยกระทง  จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน  ของทุกป โดยไดดําเนินกิจกรรม
ประกวดกระทง  หนูนอยนพมาศ ขบวนกระทง  ตลอดจนกิจกรรมและมหรสพตางๆ และสงขบวนกระทงเขา
รวมกับทางอําเภอเชียงดาวเปนประจําทุกป 

ประเพณีสงกรานต  จัดขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานต  ประกอบดวยพิธีรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแก
และบุคคลที่ประชาชนในเขตเทศบาลใหความเคารพนับถือ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ นายกเทศมนตรี
และหัวหนาสวนราชการในพื้นที่ 
  ประเพณีหลอเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา  จัดขึ้นในชวงเทศกาลเขาพรรษา โดยมีการ
ประกอบพิธหีลอเทียนพรรษา เพื่อนําไปถวายวัดตางๆในเขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  
  ประเพณีชนเผา ดวยเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ประกอบดวยพี่นองชนเผาตางๆ อาทิเชน            
เผาลาหู  เผาลีซูเผาปกากะญอ  ดังนั้นพี่นองแตละชนเผาก็จะมีประเพณีเปนของตนเอง ดังนี้  เผาลาหู  จะมี
ประเพณีกินขาวใหม  ซึ่งจะอยูในชวงเดือน พฤศจิกายน  ของทุกป  ประเพณีกินวอ  จะอยูในชวงเดือนมกราคม  
ของทุกป สวนพี่นองชนเผาลีซู  จะมีประเพณีกินวอ  ชวงเดือนกุมภาพันธ  พี่นองชนเผาปกากะยอ จะมีประเพณี
กินวอ  ชวงเดือน  มีนาคม  ของทุกป 
  ประเพณีปอยสางลองหรือ งานบวชลูกแกว  เพื่ อทําการบรรพชาเปนสามเณรใน
พระพุทธศาสนา  ซึ่งประชากรสวนใหญที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวงสืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ 
ซึ่งก็ไดรวมกันสืบทอดงานประเพณีน้ีมาเปนเวลาชานาน เนื่องจากเปนประเพณีที่สําคัญทางศาสนา ซึ่งจะจัดใน
หวงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 
  ประเพณีสรงนํ้าพระธาต ุ เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ําพระธาตุซึ่ง
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อเปนการสรางและสงเสริมความรวมมือสามัคคีใน
ชุมชนเพื่อใหเกิดประโยชนตอพระพุทธศาสนาเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นในหวงเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป 
 8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  

เนื่องจากประชากรรอยละ 60 สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ  รอยละ 20 เปนชาวพื้นราบและอีก
รอยละ 20 ประกอบดวยชนเผาตางๆ  ทําใหมีวัฒนธรรมทองถิ่นคอนขางหลากหลาย ภูมิปญญาทองถิ่น อาทิเชน
การทําไมกวาดจากกานมะพราว การรักษาโรคดวยสมุนไพร และการการเปาแคนสําหรับงานประเพณีกินวอ  
ของชนเผาลาหู  สําหรับภาษาที่ใชคือ ภาษาไทยภาคเหนือ ภาษาไทยใหญ และภาษาชนเผาตางๆ เชน ภาษาลีซู  
ภาษาลาหู  ภาษาปกากะญอ 

 8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่จัดจําหนายคือ ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ และน้ํามันมะแตก 
ไมกวาดที่ผลิตจากกานมะพราว 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ  
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 9.1 นํ้า 
  นอกจากน้ําฝนแลวยังมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคหรือบริโภคและการเกษตร ที่สําคัญ             
คือ แมน้ําปง แมน้ํากอนและลําหวยตางๆ คือ หวยแมจา หวยทรายขาว หวยน้ําขุนและหวยตีนตั่ง หนองน้ํา
สาธารณะ คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 

 9.2 ปาไม 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทุงขาวพวง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญไดแก ปาไม ซึ่งมีลักษณะ

เปนปาไมเบญจพรรณหรือปาผลัดใบผสม ซึ่งเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตางๆ ข้ึนอยูกระจัดกระจายทั่วไป  
พื้นที่ดิน พันธุไมชนิดสําคัญไดแก สัก ประดูแดง ไมเหียง ไมเต็ง ไมรัง ฯลฯ นอกจากนี้มีไมไผที่สําคัญ เชน       
ไผปา ไผบง  ไผซาง  ไผรวก  ไผไร   

 9.3 ภูเขา 
  ลักษณะเปนภูเขาที่สลับซับซอนและสูงชัน 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตําบลทุงขาวพวง คอนขางจะสมบูรณ ทั้ง ดิน น้ํา ปาไม 
โดยเกษตรกรในพื้นที่สามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป  
 
10. อื่นๆ 
 10.1  การแกไขปญหาในภาพรวมระหวางเทศบาลกับชุมชน 

1.  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจ
และไดรับความคุมครองทางสงัคม  มีความเปนกลาง  รบัทราบปญหาและเรงแกไข 

2.  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน โดยมีสถาบัน
การเงินชุมชนตําบลทุงขาวพวง 
  3.  รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมคีวามรูในการใชประโยชนจากดิน
และน้ําใหเหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  
  4.  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริมรณรงค ปองกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  สงเสรมิ  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน 
  5.  สงเสริม  สนบัสนุน  เปดโอกาสใหเดก็ไดรับการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ     

สวนที่ 2  
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  
    พ.ศ.2557-2560 
1.1สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

ตามที่ เทศบาลตําบลทุ งขาวพวง  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557-2559)                      
(พ.ศ.2558-2560) (พ.ศ.2559-2561) (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา การกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป               
โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอใหหนวยงานอื่นมาดําเนินงานให  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  
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ทั้งนี้ เทศบาลไดดําเนินการ ต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ สามารถสรุปไดดังนี้  
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 140 18 12.86 
2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 7 2 28.58 
3.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2 1 50.00 

4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนรุักษฟนฟูและสืบ
สานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

16 7 43.75 

5.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

36 30 83.34 

6.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

10 5 50.00 

7.  ยุทธศาสตรการพฒันาบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 7 7 100.00 
รวม 218 70 32.11 

 
 
 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 159 50 31.45 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 11 2 18.18 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

10 2 20.00 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

22 16 72.73 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพฒันาการศึกษา สาธารณสขุ
และคุณภาพชีวิต 

64 55 85.94 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทา     สา
ธารณภัยและการจัดระเบยีบเรียบรอยในชุมชน 

15 7 46.67 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี 20 20 100 
รวม 301 152 50.50 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป 
บรรจุในเทศบัญญตัิ+
จายขาดเงินสะสม+
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

(นําไปปฏบิตัิ) 

คดิเปนรอยละ 
ของโครงการทีป่รากฏใน

แผนฯ  

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
    โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ 
    จายขาดเงินสะสม จํานวน 7 โครงการ 

59 
 

 

16 
2 
7 

42.37 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 13 2 15.39 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

14 2 14.29 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

20 15 75.00 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

84 49 58.34 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

17 6 35.30 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 26 25 96.16 
รวม 233 124 53.22 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 71 12 16.90 
2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 13 3 23.08 
3.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14 3 21.43 

4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนรุักษฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่น 

19 9 47.37 

5.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

75 44 57.33 

6.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

14 7 50.00 

7.  ยุทธศาสตรการพฒันาบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 33 30 90.91 
รวม 239 108 45.19 
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การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ตั้งงบประมาณ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

งบกลาง 1,543,032 1,114,715 1,416,579 7,848,020 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว 

15,004,716 16,669,483 18,224,550 20,855,500 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค 

16,195,152 18,241,300 20,908,971 15,836,600 

งบลงทุน 6,800,300 6,523,200 5,444,400 4,736,880 

งบรายจายอื่น 40,000 35,000 35,000 35,000 

งบเงินอุดหนุน 3,269,600 4,254,602 3,470,500 2,888,000 

งบประมาณทั้งสิ้น 42,852,800 46,838,300 49,500,000 52,200,000 
 

 

การเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

รายจาย ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

งบกลาง 6,952,940.77 1,265,809.17 793,311.11 - 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 
และคาจางชั่วคราว 

12,180,590.85 10,614,106.70 11,212,122.55 - 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค 

16,668,797.51 10,653,196.89 6,734,375.21 - 

งบลงทุน 9,678,290.00 4,993,583.00 5,714,249.84 - 

งบรายจายอื่น 34,705.00 34,705.00 - - 

งบเงินอุดหนุน 1,144,360.40 2,533,545.45 1,030,400.00 - 

งบประมาณทั้งสิ้น 46,659,684.53 30,094,946.21 25,484,458.71 - 
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการ
กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น                   
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้   
1. เชิงปริมาณ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) 
โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน   218  โครงการ 

    บรรจุไวในเทศบญัญัติ     จํานวน   70  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  32.11 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน   301  โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบญัญัติ     จํานวน   152  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  50.50 

เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ 50 ขึ้นไป
ของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณที่ผานมา   

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) 

    โครงการทีบ่รรจุในแผน    จํานวน   233  โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบญัญัติ     จํานวน   115  โครงการ  
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     จํานวน       2  โครงการ 
    จายขาดเงินสะสม        จํานวน      7  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  53.22 

เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ 50 ขึ้นไป
ของแผนเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา  

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 

    โครงการทีบ่รรจุในแผน    จํานวน   239  โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบญัญัติ      จํานวน   108  โครงการ    
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    คิดเปนรอยละ  45.19 
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวารอยละ 50  

ของแผนพัฒนาทองถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา                    
โดยภาพรวมแลวแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลยังไมสามารถ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนาทองถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่นมากเกินไป แตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถิ่นไดเกินกวารอยละ 50  

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปเชิงคุณภาพ การพัฒนาเทศบาลตําบลทุ งขาวพวง            
ในรอบป พ.ศ.2559 ไดยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไวโดยพิจารณาการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด             
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดและ
มีการประสานแผนงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งจําแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน  
  -ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ระบบน้ํา ไฟฟา  และอาคาร  

-ไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร เชน ขุดลอกแหลงน้ํา ทําฝายชะลอน้ํา    

2.ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว   
  -ไดมีการสงเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได สงเสริมการเรียนรูทางดานการเกษตร 
  -ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ 

3.ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  -ไดมีการส ง เสริมให ประชาชนปลูกป า เพื่ อปลูกจิตสํ านึกในการอนุรั กษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 
  -ไดมีการสงเสริมใหประชาชนบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบ และสรางรายไดในครัวเรือน 

4.ดานการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  -ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

5.ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  -ไดสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพรอมทั้งเสริมสรางสภาพแวดลอม
แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  -ไดสงเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม 

6.ดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 
  -ไดมีการจัดชุดอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่   
  -ไดรวมกับทองที่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหทองถิ่นมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7.ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
  -ไดมีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมายหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานสวนราชการอื่นๆเพื่อนํามาปรับใชกับองคกร 
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
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2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพื่อแกไขปญหา

ใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผล
จากการดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ไดรับมีดังนี้  

1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในแตละหมูบาน เชน ถนน รางระบายนํ้า ประปา 
2.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
3.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
4.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยงัชีพทุกคน 
5.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือ/การใหคําปรกึษาในเรื่องการสรางที่อยูอาศัย  
6.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัยตางๆ 
7. มีการแกไขปญหาไขเลอืดออก 
8. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง 
9. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
10. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
11. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2560  ผลที่คาดวาจะไดรบัเพิม่ขึ้น มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐานในการสญัจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ําสําหรบัการอปุโภค-บริโภค กวารอยละ 80 
3. มีการบริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับ

ครัวเรือน 
5. ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 สามารถดําเนินการไดตามที่

ประชาชนตองการเฉลี่ย 4 ป ไมถึงรอยละ 50 ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลกระทบตอชุมชนในเขต
เทศบาล  ดังนี้ (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไมโอนงบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว ทําใหไมสามารถดําเนิน
โครงการตางๆตามที่บรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย) 

 1. การกอสรางถนน/รางระบายน้ํา ไมสิ้นสุดโครงการ ทําใหเกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา  
ทําใหเทศบาลตองเรงกอสรางถนน/รางระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

 2. โครงการกอสรางตางๆ อยูในเขตพื้นที่อุทยานหรือกรมเจาทา ทําใหมีปญหาในเรื่องการขอ
อนุญาตใชพื้นที่บางครั้งทําใหงบประมาณตกไปเนื่องจากไมทันหวงระยะเวลาจัดซื้อ/จัดจาง โดยเฉพาะเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

 3. การพัฒนาเจริญขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรเพิ่มขึ้นไปดวย                  
สงผลใหชุมชนเกิดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก โรคมือ เทา ปาก เปนตน    

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข  
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 
ปญหา 

1.  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาที่ควร   
2.  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
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3.  หมูบานในเขตเทศบาลมีปญหาทีจ่ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
4.  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมเีปนจํานวนมาก   
5.  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได 
6.  ขาดแคลนบุคลากรตามตําแหนง 
7. เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายได

ครบทุกโครงการ/กจิกรรมและครอบคลุมทกุยุทธศาสตรการพัฒนา   
8. เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
9. ในปงบประมาณ 2559 เทศบาลตําบลทุงขาวพวงไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายรับประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา  ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้ง
ประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการได
ทั้งหมด 
อุปสรรค 

1.)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยี
ในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง 

2.)  ถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบในการดําเนินโครงการ 
3.)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพยีงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
4.)  เทศบาลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที ่
5.)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
    

 แนวทางการแกไข 
  1.  การดําเนินงานของเทศบาล 

1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและใหมีความสอดคลองกัน 

2.  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นกลาวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมาพิจารณาดําเนินการ  

3.  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ในแผนพัฒนาทองถิ่น 
4.  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
5.  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน     

มากที่สุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค 
2.  การบริการประชาชน 
 1.  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 2.  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตองในการบริการของเทศบาล 
 3.  เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 4.  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 5.  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

สวนที่ 3 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  โดย
มุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของ
ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยอได  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแกการมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอาํนาจรฐั
การดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกนั
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อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกยีรตแิละศกัดิศ์รี
ไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 

ยุทธศาสตรชาต ิ
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงมีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย

ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาทิ 

2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอันไดแกโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสติปญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิดวิเคราะหอยาง
มีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมีครอบครัวที่มั่นคง 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมเพื่อเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงดานน้ํารวมทั้งมีความสามารถใน
การปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาล 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติแผนเฉพาะดานตางๆเชนดานความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมายโดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวนภายใตระบบประชารัฐคือความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติเพื่อที่สวนราชการและ
หนวยงานตางๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
สาระของยุทธศาสตรชาตกิําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจนมีการกําหนดเปาหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจรับรูและยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
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ของยุทธศาสตรชาติสูเปาหมายเฉพาะดานตางๆตามระยะเวลาเปนชวงๆของหนวยงานปฏิบัติไดและมีการ
กําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 

ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆเพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่องรวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

กลไกสูการปฏิบัตมิีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตรการนําไปสูการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจสามารถกําหนดแผนงานโครงการ
ใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)ไดสิ้นสุดลงและการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตได
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง   มีความ
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรีความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆการเขาสูสังคมผูสูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณดานตางๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดานเชนปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางสังคมเปนตนทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญดังนี้ 

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(4) การพัฒนาสูความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
2.กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

2.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆที่ประเทศกําลังประสบอยูทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12
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ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ 

2.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่สศช. ไดจัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการ
ขนสงละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

2.3 เปาหมาย 
2.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูง   
        วัยอยางมีคุณภาพ 
2.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
2.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

3.แนวทางการพัฒนา 
3.1การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
3.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
3.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
3.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
3.1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรขงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม

          ขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
3.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี    
คุณภาพ 
3.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
3.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
3.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพโดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย 
3.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
3.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3.3.1การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ 
        ปจเจก 
3.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร 
3.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 

3.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
3.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
3.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน 
3.4.3 การสงเสริมการลงทุนการคาชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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3.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ 
3.5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.5.3 การสงเสริมการผลิตการลงทุนและการสรางงานสีเขียว 
3.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3.5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
3.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
        การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
 
 

3.6 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
3.6.1 การสรางความโปรงใส  
3.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
3.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม 
3.6.4 การสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคเหนือ 

แผนพัฒนาภาค เปนแผนที่ยึดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)            
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”                   
โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ซึ่งเทศบาลตําบลทุงขาวพวง นั้นตั้งอยู          
ภาคเหนือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาล มีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคเหนือ  

โดยภาคเหนือ เปนฐานทรัพยากรปาไมแหลงน้ําของประเทศ เปนแหลงวัฒนธรรมศูนยกลางหัตถกรรม
และทองเที่ยวเปนแหลงผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยมีคุณภาพและหลากหลายเปนพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยง  
อนุภูมิภาค  โดยมีทิศทางในการพัฒนาดังนี้ 

1.เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการผลิตการคาการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค         
ลุมน้ําโขงเอเชียใตตางประเทศ 

2.พัฒนาปจจัยการผลิตและคุณภาพสินคาทางการเกษตร 
3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใตแนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรคยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวใหยัง่ยืน

เทาทันกระแสตลาดสากล 
4.สนับสนุนการจัดการพื้นทีเ่มืองและชุมชนมุงสูการเปนเมืองที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
5.พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและเปนสังคมแหงการเรียนรู 
6.เสริมสรางความมั่นคงทางสังคมและการเขาถึงบรกิารทางสังคมอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
7.บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   
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 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง มีความสัมพันธกับแผนพฒันากลุมจงัหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิสัยทัศน 

“ศูนยกลางการทองเที่ยวการคาการลงทุนสูสากล บนพื้นฐานความโดดเดนวัฒนธรรมลานนา 
สังคมนาอยู สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

 
พันธกิจ  
 1. พัฒนาเพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูสากล 
 2. เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการเกษตร การคา การลงทุน 
 3. เชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อสรางคุณคาและมลูคาเพิม่ทางเศรษฐกจิ 
 4. ฟนฟูและอนรุักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานและโลจิสตกิสเพื่อการทองเที่ยว การคา การลงทุน
ระหวางภูมิภาค 
เปาประสงครวม 

1.การทองเที่ยว การคาการลงทุนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
2.อัตลักษณวัฒนธรรมลานนาและภูมปิญญาทองถิ่นไดรบัการสงเสริมเพื่อเพิ่มคุณคาทั้งทางเศรษฐกจิ

และสงัคม 
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรบัการอนรุักษฟนฟอูยางมีสวนรวม เอื้อเฟอตอการพฒันาอยาง

ยั่งยืน 

โดยมียุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที ่1 สรางคุณคาและความโดดเดนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบรกิาร 
ยุทธศาสตรที ่2 ยกระดบั เชื่อมโยง สรางเครอืขาย การคา การลงทุน และการคาชายแดนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันทั้งในและตางประเทศ 
ยุทธศาสตรที ่3 อนุรักษฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม อยางบูรณาการและมีสวนรวม 

ตอบสนองตอความตองการพฒันาและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
 
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2558 - 2561 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลทุ งขาวพวง มีความสัมพันธกับแผนพัฒนา                

จังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน  “นครแหงชีวิตและความมั่งคัง่บนฐานของความสงางามทางวฒันธรรมและศูนยกลางการ
ทองเที่ยวการคาการลงทุนระดับสากล” 

พันธกิจ 
1. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการระดบัสากล 
2. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของการคาการลงทุนและการคมนาคมขนสง 
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาต ิ
3. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางเกษตรปลอดภัย 
4. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดบันานาชาติ 
5. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูบนพื้นฐานความสงางามทางวฒันธรรมลานนา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม 
1.การพฒันาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
2.การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนใหพรอมรบักบัการ

เปลี่ยนแปลง 
3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและสิง่แวดลอมเพือ่เปนฐานการพฒันาอยางยัง่ยืน 
4.การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ   

เปนธรรม 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2560-2564) 
การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง มีความสัมพันธกับแผนพฒันาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
วิสัยทัศน   “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพ

ของทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 

พันธกิจ 
1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตามกฎหมาย  
   บัญญัติ 
3. สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
4. สงเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
7. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.1 วิสัยทัศน  

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ            
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนาซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

“อนุรักษวัฒนธรรม  เลิศล้ําคุณคา  พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
พันธกิจการพัฒนา 

 1.มีโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง การเกษตรและระบบน้ําอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีการพฒันาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
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3. มีการสงเสรมิ/รกัษาคุณภาพและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น  
4. มีการสงเสรมิศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมปิญญาทองถิ่น 
5. มีการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชาชน 
6. มีความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของชุมชน 
7. มีการพฒันาการบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ  

ที่เกี่ยวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรของเทศบาล  7  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ดานการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
5. ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
6. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
7. ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

2.3  เปาประสงค 
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง การพัฒนาแหลงน้ําและการเกษตร                
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการประชาชนอยางทั่วถึง 
 2. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสงเสริม
อาชีพใหเกิดรายไดในชุมชน 
 3. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ประชาชนมีการอนรุักษฟนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิญญาของทองถิ่น 
5. สงเสริมการศึกษาทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผูดอยโอกาสทางสังคมใหไดรับบริการและ

สวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางทั่วถึง  
6. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปองกันและรบัมือจากสาธารณภัยตางๆ ได ปญหายาเสพติดและ

ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินในชุมชนลดลง 
7. การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
   1.  เทศบาลพฒันาใหมโีครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ 80 
   2.  ประชาชนในเขตเทศบาล มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
   4. ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น และพึง่ตนเองไดมากขึ้น 
   5. หมูบานในเขตเทศบาลสามารถบริหารจัดการขยะได 
   6. หมูบานในเขตเทศบาลรอยละ  60  นาอยูอยางสงบสุข  
   7. การบรกิารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัตงิานที่มปีระสิทธิภาพสูงรอยละ  60  
 2.5  คาเปาหมาย 
  1.  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐาน 
   - คาเปาหมาย  จํานวน   52  โครงการ 
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 2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
- คาเปาหมาย  จํานวน   12 โครงการ 

3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- คาเปาหมาย  จํานวน    20 โครงการ 

4. ดานการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
- คาเปาหมาย  จํานวน     20  โครงการ 

5. ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
- คาเปาหมาย  จํานวน   164 โครงการ 

6. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
- คาเปาหมาย  จํานวน    12  โครงการ 

7. ดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี  
   - คาเปาหมาย  จํานวน     80  โครงการ 

2.6  กลยุทธ 
  1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง  

2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและระบบน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
  3.สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

4.พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนและผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 
5.สงเสริมการคาการลงทุนที่เกิดประโยชนในทองถิ่นและพฒันาแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับ

ศักยภาพชุมชน  
6.การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมโดยชุมชน 
7.การควบคุม ปองกันแกไขปญหาขยะ มลภาวะในชุมชนและสงเสริมการใชพลงังานทดแทน

และการอนุรักษพลังงาน 
8.พัฒนาองคความรูและอนรุักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีทองถิ่น  
9.สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
10.การสงเสรมิสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
11.การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
12.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชุมชน 
13.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอบายมุขและแรงงานตางดาว 
14.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีความรู ทกัษะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน 

และการใหบริการประชาชน 
15.พัฒนาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาอปุกรณ 

เครื่องมือ เครือ่งใชในการปฏิบัติงาน   
16.สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการตรวจสอบควบคุม 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความปลอดภัย โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่จําเปนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
3)  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4)  การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
    ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน 

   มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข107 สายแมขอน – นาหวาย และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1322  สายแมจา – เวียงแหง
ถนนลาดยางเชื่อมกับอําเภอเวียงแหง 

   มีรถโดยสารประจําทางสายเชียงใหม – เวียงแหง และสายเชียงดาว – เมืองนะ – 
อรุโณทัย - ไชยปราการ ผานเขตเทศบาล 

   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 
   มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดแก แมน้ําปง แมน้ํากอน และลําหวยตางๆ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล   

เปาประสงค 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 
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   ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญไดแกขาว
กระเทียม ขาวโพด ลําไย มะมวง ฯลฯ  

   มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียนสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา 

   มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 2 โรงเรียนสอนตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5  แหง    

   มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในพื้นที่ 
   มีความสงบไมคอยมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
   มีวัด 7 แหง สํานักสงฆ  1 แหง โบสถ  12 แหง 
 มีการใหบริการดานการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพทไรสายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
   มีสถาบันการเงิน กองทุนหมูบาน มีกลุมอาชีพตางๆ 

2. จุดออน (W : Weakness) 
   ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียว

ทําใหขาดรายได 
  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 
  เทศบาลเปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  เพราะตองนํามาจาก

แหลงอื่นหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา  เครื่องนุงหม  ฯลฯ   
   ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  
   ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญไมมีโรงงาน

ในพื้นที่ 
   เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  มีจํานวนบุคลากรยังไมครบตามตําแหนง ประกอบกับ

เครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงานมีไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณที่จํากัด 
   ไมมีตลาดสดที่ดําเนินการโดยเทศบาล 

     ปญหายาเสพติดเนื่องจากอยูใกลชายแดน 
     ปญหาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูหางไกลจากหยอมบาน 

3.โอกาส (O : Opportunity) 
   มีเสนทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดีการปฏิรูป ระบบ

ราชการทําใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
   รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
   การคาการลงทุนในพื้นที่มีโอกาสสูงเนื่องจากอยูใกลชายแดนไทย-เมียนมาร  

(หากมีการเปดดานกิ่วผาวอก) 
4.ขอจํากัด (T : Threat) 
   ปจจุบันเทศบาลตําบลทุงขาวพวงเปนเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจํากัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่นตามภารกิจ
ถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

   งบประมาณที่ไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
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   กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน 

   การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน  
เกิดความลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 

   การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  
ตองอาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก 

 มีพื้นที่ดําเนินโครงการอยูในเขตอุทยานการขออนุญาตใชพื้นที่คอนขางใชเวลา 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 
  ดานเศรษฐกิจ  

ในพื้นที่เทศบาลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร ไมถึงรอยละ 60  
เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ 100  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายและถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร  ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
พื้นที่ยังไมเปนที่สาธารณะและอยูในเขตอุทยานจะดําเนินการไดก็ตอเมื่อตองเปนที่สาธารณะ  การแกปญหาคือ  
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับหนวยงานประชาชนในพื้นที่    

การขยายเขตไฟฟาปจจุบันมีไฟฟาใชแตไมครบทุกครัวเรือน ไฟฟาสองสวางทางหรือ            
ที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟา
สองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะ
ดําเนินการแกไขอยางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  

 
 
ที่อยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค 

  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรในพื้นที่มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ปญหาคือ มีจํานวน   
บางครัวเรือน  ที่ยังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมที่อยูอาศัย การแกปญหาคือเทศบาลไดมีโครงการบาน
ประชารัฐแตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณที่มากกวานี้เทศบาลก็จะดําเนินการใหไดครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน  ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตเทศบาลไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ํา
สําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําที่บรรจุในถังหรือขวด  แตหลายครัวเรือนบริโภคน้ําที่ไดจากน้ําฝน  ทําให
เกิดปญหาน้ําด่ืมที่ยังไมสะอาดเทาที่ควร   

การเกษตร 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รายไดสวนมากมาจาก

การทําการเกษตร  เชน ขาว ขาวโพด กระเทียม ถั่วเหลือง  มะมวง ลําไย ประชากรบางสวนมีรายไดจากการ
รับจางทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  ปญหาที่สําคัญ คือเรื่องภัยแลง น้ําอุปโภค-บริโภค แหลงน้ําทางการเกษตร 

 การวิเคราะหขอมูลสังคม  
ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  
โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)                                                                           หนา 47 
 

ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ปญหาเหลานี้
เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรม
เพื่อแกไขปญหา   

ดานการศึกษา 
  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา เด็กๆ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปและไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมีงานทํา ดานการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี  ปญหาคือ              
ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับโรงเรียนในเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

ดานคานิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบาง
รายที่ไปรวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะ
ตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เปนครั้ง
คราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให
ทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุมชนเห็นความสําคัญของ
ครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  การออกกําลังกาย  งานประเพณี  เปนตน 

  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  มีการติดต้ังกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ  จุดเสี่ยง 

มีเจาหนาที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี   
งานมหรสพ  เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิด
ความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มีการรวมมือกันหลาย
ฝาย เปนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถ
ดําเนินการได              
  ดานยาเสพติด  
  ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  เนื่องจากมีพื้นที่อยูใกลชายแดนทําใหมีปญหายาเสพติด
แพรระบาดเขามาในพื้นที่ การแกไขปญหาคือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขอความรวมมือกับทางผูนําหมูบาน ประชาชน  
หนวยงานในพื้นที่ชวยสอดสองดูแลและคอยแจงเบาะแสอยู การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะ
ตามอํานาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมา
โดยตลอด  

การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่ปา ดังนั้นจึงตองคอยเฝาระวังเรือ่งหมอกควันและไฟปา

เปนประจําทุกป โดยขอความรวมมือกับผูนําหมูบาน และประชาชนในพื้นที่เวลาทีเ่กิดเหตุ และสงเสริมใหปลูก
ตนไมในวันสําคัญตางๆในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรงุสภาพภูมิทัศน  

ปญหาดานขยะการแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและ
เปนไปตามความตองการของประชาชนเชนโครงการบรหิารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ  
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
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   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 ประชาชนตองการเสนทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากบางพื้นที่ยังไมเปนที่สาธารณะและอยูในเขตอุทยาน อีกทั้งงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนใหก็มีไม
เพียงพอ 
  1.2 ไฟฟาสองสวางทางและที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด 
  1.3 รางระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิดการอุดตันทําใหมีน้ําขังเปนบางจุด 
  1.4 แหลงน้ําในการเกษตรไมพอเพียงในชวงฤดูแลงและน้ําประปาสําหรับอุปโภค-บริโภคและยังไมได 
มาตรฐาน 
 
2.ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

2.1 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยาง
เขมแข็งและขาดแหลงเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ 

2.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําระยะทางในการขนสงผลผลิตไกลจากแหลงรับซื้อ 
3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
  3.1 ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
  3.2 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 
4. ดานการอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณี ถูกสังคมสมัยใหมคอยๆเปลี่ยนแปลงไปและไมคอยมีผูสืบทอด      
ภูมิปญญาทองถิ่น 
5. ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 5.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไมพอเพียง เด็กนักเรียนไมไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงกวาขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 

 5.2 เยาวชนและวัยรุนติดเกมส บุหรี่ เหลา ยาเสพติด และทองกอนวัยอันสมควร 

 5.3 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง  

6. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
 6.1 การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 
 6.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งทําใหทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย 
7. ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 7.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตําแหนง 
 7.2 ขาดอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
 7.3 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  พ.ศ.2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร 
ชาติ 20  ป 

 

เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการ
พัฒนาม่ันคงและ

ยั่งยืน 

เศรษฐกิจขยายตัว
ดวยการคาสงคาปลีก

และเศรษฐกิจ 
ดิจิตัลที่เขมงวดขึ้น 

คนไทยมีศักยภาพ
และสามารถปรับตัว
รองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต 

 

สังคมไทย 
มีความเปนธรรม      

มีความเหลื่อมล้ํานอย 

เศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาอยางเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ระบบการบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย 
รับผิดชอบ โปรงใส 

ตรวจสอบไดและประชาชน
มีสวนรวม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพความ

เปนมนุษย 

 
การสรางความเปน
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ําในสังคม 

 

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางย่ังยืน 

 

การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

 

การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ    

โลจิสติกส 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการ

พัฒนา 

สรางคุณคาและความโดดเดน
ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

และบริการ 

ยกระดับ เชื่อมโยง สราง
เครือขาย การคา การลงทุน 
และการคาชายแดนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันทั้งใน

และตางประเทศ  

พัฒนาเกษตรมูลคาเพิ่มสู
ตลาดทั้งในและตางประเทศ 

 

อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ
และมีสวนรวม ตอบสนองการ
พัฒนาและใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนและเปนธรรม 

 

ยท.01 
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ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

เชียงใหม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางสมดุลและยั่งยืน 

การสรางสังคมแหง
วัฒนธรรม ความรู        

จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนใหพรอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลง 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานใน
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

การสรางความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ    
สงบสุขของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษ ฟนฟูสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

การปองกัน บรรเทา  
สาธารณภัยและการ

รักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยใน

ชุมชน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

ดานการอนุรักษ 
ฟนฟูและสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ดานการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ดานการศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

ดานการปองกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัยและ
การจัดระเบียบ
เรียบรอยในชุมชน 

ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการ
ใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรม 

การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตรStrategy  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
Strategy  Map 

“อนรุักษวัฒนธรรม เลิศล้ําคณุคา พฒันาคณุภาพชวีิต” วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

ดานการศึกษา 
สาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 

ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
และการจัดระเบียบ
เรียบรอยในชุมชน 

ประชาชนมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีการ
อนุรักษฟนฟู รักษา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาของทองถิ่น 

สงเสริมการศึกษาทุก
ระดับ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดแูล
ผูดอยโอกาสทางสังคม
ใหไดรับบริการและ
สวัสดิการจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางทั่วถงึ 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

 

ระบบสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนสง การพัฒนา
แหลงน้ําและการเกษตร       
มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการ
ประชาชนอยางทั่วถึง 

ประชาชนยึดถือและ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและสงเสริม
อาชีพใหเกิดรายไดใน
ชุมชน 

ยท.02 

ดานการอนุรักษ ฟนฟู
และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

เปาประสงค 

ประชาชนมีความสามัคคี 
สามารถปองกันและ
รับมือจากสาธารณภัย
ตางๆได ปญหายาเสพ
ติดและความไม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในชุมชนลดลง 

 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีสวน
รวมจากทุกภาค
สามารถใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางสมดุลและยัง่ยืน 

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อ

1.การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ระบบสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการการ
คมนาคมขนสงการ
พัฒนาแหลงน้ําและ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

10 10 10 10 เพ่ิมขึ้นทุกป พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการ
คมนาคมขนสง 

40 
โครงการ 

กองชาง กองคลัง 

1.การอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยชุมชน 
2.การควบคุม ปองกัน

แกไขปญหาขยะ มลภาวะ
ในชุมชนและสงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทนและ
การอนุรกัษพลังงาน 

1.พัฒนาองคความรูและ
อนุรักษสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีทองถิ่น  

 

1.สงเสริมการศกึษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
2.การสงเสริมสุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน 
3.การพัฒนาคุณภาพเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส 

 

1.พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการ
คมนาคมขนสง  
2.พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางการเกษตร
และระบบน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

 

1.สงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
2..พัฒนาศกัยภาพผลิตภณัฑ
ชุมชนและผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน 
3.สงเสริมการคาการลงทุนท่ี
เกิดประโยชนในทองถิ่นและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่
สอดคลองกับศักยภาพชุมชน 

กลยุทธ 

1.การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย รกัษาความ
สงบเรียบรอย และความ
ปลอดภัยในชุมชน 
2.การปองกันและแก ไข
ปญหายาเสพติดอบายมุข
และแรงงานตางดาว 

 

1.พัฒนาศกัยภาพของบุคลากร
ทองถ่ินใหมีความรู ทักษะและ
สมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน 
และการใหบริการประชาชน 
2.พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายใตหลักธรร
มาภิบาล การพัฒนาอุปกรณ 
เครื่องมอื เครือ่งใชในการ
ปฏิบัติงาน   
3.สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนและการตรวจสอบ
ควบคุม 

 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

- แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 

- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา  

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-แผนงานการศึกษา 
 

แผนงาน 

แบบ ยท 03 
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รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การเกษตร                   
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความตองการ
ประชาชนอยางทั่วถึง 

ดําเนินการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางสมดุลและยัง่ยืน 

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

1.การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ระบบสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการการ
คมนาคมขนสงการ
พัฒนาแหลงน้ําและ
การเกษตร                   
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความตองการ
ประชาชนอยางทั่วถึง 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

3 3 3 3 เพ่ิมขึ้นทุกป พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทาง

การเกษตรและ
ระบบน้ําเพื่อ

การเกษตรและ
ระบบน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

12 
โครงการ 

กองชาง กองคลัง 
 

 
 
 
 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางสมดุลและยัง่ยืน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

2.การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

ประชาชนยึดถือและ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและสงเสริม
อาชีพใหเกิดรายไดใน
ชุมชน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

2 2 2 2 เพ่ิมขึ้นทุกป สงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง   

8 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 
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การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางสมดุลและยัง่ยืน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

2.การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

ประชาชนยึดถือและ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและสงเสริม
อาชีพใหเกิดรายไดใน
ชุมชน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

1 1 1 1 เพ่ิมขึ้นทุกป พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน

และ
ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชน 

4 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อ
เปนฐานในการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 
 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.การพัฒนาดาน
การบริหาร

จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

5 5 5 5 โครงการตอเนื่อง
ทุกป 

1.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดย
ชุมชน 
2.การควบคุม ปองกัน
แกไขปญหาขยะ 

มลภาวะในชุมชนและ
สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและการ
อนุรักษพลังงาน 

 

20 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การสรางสังคมแหง
วัฒนธรรมความรู จิต
สาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนใหพรอม
รับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

การอนุรักษ 
ฟนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมปญญา
ทองถิ่น 

4.การพัฒนาดาน
อนุรักษฟนฟูและ

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ประชาชนมีการ
อนุรักษฟนฟู รักษา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

5 5 5 5 โครงการตอเนื่อง
ทุกป 

พัฒนาองคความรู
และอนุรักษ

สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี

ทองถิ่น 

20 
โครงการ 

กองการศึกษา กองคลัง 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 60 
 

การสรางสังคมแหง
วัฒนธรรมความรู จิต
สาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนใหพรอม
รับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5.การพัฒนาดาน
การศึกษา

สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมการศึกษาทุก
ระดับ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดแูล
ผูดอยโอกาสทาง
สังคมใหไดรับบริการ
และสวัสดิการจาก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางทัว่ถึง 
 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

23 23 23 23 โครงการตอเนื่อง
ทุกป 

สงเสริมการศกึษา
และการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

92 
โครงการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การสรางความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5.การพัฒนาดาน
การศึกษา

สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมการศกึษาทกุ
ระดับ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแล
ผูดอยโอกาสทางสงัคม
ใหไดรับบริการและ
สวัสดิการจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางทั่วถึง 
 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

5 5 5 5 โครงการตอเนื่อง
ทุกป 

การสงเสริมสุข
ภาวะที่ดีของคนใน

ชุมชน 

20 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

การสรางความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5.การพัฒนาดาน
การศึกษา

สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมการศกึษาทกุ
ระดับ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแล
ผูดอยโอกาสทางสงัคม
ใหไดรับบริการและ
สวัสดิการจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางทั่วถึง 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

13 13 13 13 โครงการตอเนื่อง
ทุกป 

การพัฒนา
คุณภาพเด็ก 
เยาวชน สตรี 
คนชราและ
ผูดอยโอกาส 

52 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 
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การสรางความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

การปองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยใน
ชุมชน 

6.ดานการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จัดระเบียบ
เรียบรอยในชุมชน 

ประชาชนมีความ
สามัคคีสามารถปองกัน
และรับมือจากสาธารณ
ภัยตางๆไดปญหายา
เสพติดและความไม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในชุมชนลดลง 
 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

3 3 3 3 โครงการตอเนื่อง
ทุกป 

1.การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบ
เรียบรอย และความ
ปลอดภัยในชุมชน 
2 . ก า รป อ งกั น และ
แกไขปญหายาเสพติด
อบายมุขและแรงงาน
ตางดาว 

 

12 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรม 

การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ด ี

7.การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีสวน
รวมจากทุกภาค
สามารถใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

20 20 20 20 โครงการตอเนื่อง
ทุกป 

1.พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทองถิน่
ใหมีความรู ทักษะ
และสมรรถนะ ใน
การปฏิบัติงาน และ
การใหบริการ
ประชาชน 
2.พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล การพัฒนา
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน3.สงเสริม
การมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนและการ
ตรวจสอบควบคุม 
 

80 
โครงการ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 

กองคลัง 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
 

สวนที่ 4 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พื้นฐาน 

-ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง สํานักปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 
 

-ดานบริการชุมชน
และสังคม 
-ดานบริหารงานทั่วไป 
-ดานเศรษฐกิจ 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สํานักปลัด 
กองชาง 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
 

3 ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

-ดานเศรษฐกิจ 
-ดานบริหารงานทั่วไป 
-ดานบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สํานักปลัด 
กองชาง 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
 

4 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ 
ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

-ดานบริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา กองคลัง 
สํานักปลัด 
 

5 ยุทธศาสตรดานการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 

- ดานบริการชุมชน
และสังคม 
-ดานการเศรษฐกิจ 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
กองชาง 

6 ยุทธศาสตรดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยและ
การจัดระเบียบเรียบรอยใน
ชุมชน 

-ดานบริการชุมชน
และสังคม 
-ดานบริหารงานทั่วไป 
 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานงบกลาง 

สํานักปลัด 
กองชาง 
 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
 

7 ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

-ดานบริหารงานทั่วไป 
-ดานบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองชาง 
 

กองคลัง 

 
 



ผ 07

ป 2562

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 79 107,652,200 79 107,652,200 79 107,652,200 79 107,652,200 316 430,608,800

รวม 79 107,652,200 79 107,652,200 79 107,652,200 79 107,652,200 316 430,608,800

2.ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 20 840,000

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 2,450,000 5 2,450,000 5 2,450,000 5 2,450,000 20 9,800,000

รวม 10 2,660,000 10 2,660,000 10 2,660,000 10 2,660,000 40 10,640,000

64แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ผ 01)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา



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

3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานการเกษตร 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 12 1,280,000

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

3.3 แผนงานสาธารณสุข 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 16 1,480,000

รวม 8 1,190,000 8 1,190,000 8 1,190,000 8 1,190,000 32 4,760,000

4. ดานการอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 700,000 7 700,000 7 700,000 7 700,000 28 2,800,000

รวม 7 700,000 7 700,000 7 700,000 7 700,000 28 2,800,000

65แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา
ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ปป 2562



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

5. ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานการศึกษา 33 15,942,600 33 15,942,600 33 15,942,600 33 15,942,600 132 63,770,400

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 1,190,000 6 1,190,000 6 1,190,000 6 1,190,000 24 4,760,000

5.3 แผนงานสาธารณสุข 7 1,360,000 7 1,360,000 7 1,360,000 7 1,360,000 28 5,440,000

5.4 แผนงานเขมแข็งของชุมชน 8 475,000 8 475,000 8 475,000 8 475,000 32 1,900,000

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 215,000 3 215,000 3 215,000 3 215,000 12 860,000

5.6 แผนงานงบกลาง 4 6,455,000 4 6,455,000 4 6,455,000 4 6,455,000 16 25,820,000

รวม 61 25,637,600 61 25,637,600 61 25,637,600 61 25,637,600 244 102,550,400

6. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 8 4,000,000

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 420,000 5 420,000 5 420,000 5 420,000 20 1,680,000

6.3 แผนงานงบกลาง 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 630,000 7 630,000 7 630,000 7 630,000 28 2,520,000

รวม 15 2,550,000 15 2,550,000 15 2,550,000 15 2,550,000 60 10,200,000

66แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา
ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ปป 2562



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

7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 1,872,000 14 1,872,000 14 1,872,000 14 1,872,000 56 7,488,000

7.2 แผนงานการศึกษา 4 248,000 4 248,000 4 248,000 4 248,000 16 992,000

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 8 1,600,000

7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 789,000 5 789,000 5 789,000 5 789,000 20 3,156,000

7.5 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000

รวม 26 3,459,000 26 3,459,000 26 3,459,000 26 3,459,000 104 13,836,000

รวมท้ังสิ้น 206 143,848,800 206 143,848,800 206 143,848,800 206 143,848,800 824 575,395,200

67

ป 2562

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา
ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



ผ 07

ป 2562

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

รวม 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

2.ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 8 60,000

รวม 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 8 60,000

4. ดานการอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 135,000 9 135,000 9 135,000 9 135,000 36 540,000

4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 4 20,000

รวม 10 140,000 10 140,000 10 140,000 10 140,000 40 560,000

68

ป 2564 รวม 4 ป

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (สําหรับเงินอุดหนุน ผ 02)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

ป 2561 ป 2563



ป 2562

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานการศึกษา 3 2,930,000 3 2,930,000 3 2,930,000 3 2,930,000 12 11,720,000

รวม 3 2,930,000 3 2,930,000 3 2,930,000 3 2,930,000 12 11,720,000

6. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยในชุมชน

6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 4 20,000

รวม 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 4 20,000

7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 4 60,000

รวม 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 4 60,000

รวมท้ังสิ้น 18 3,605,000 18 3,605,000 18 3,605,000 18 3,605,000 72 14,420,000

69แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



ผ 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 17,320,000 3 17,320,000 3 17,320,000 3 17,320,000 12 69,280,000

รวม 3 17,320,000 3 17,320,000 3 17,320,000 3 17,320,000 12 69,280,000

70

ป 2563

                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ผ 03)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ป 2562 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

ป 2561

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ป 2564



ผ 07

ป 2562

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 83,000,000 12 83,000,000 12 83,000,000 12 83,000,000 48 332,000,000

รวม 12 83,000,000 12 83,000,000 12 83,000,000 12 83,000,000 48 332,000,000

71

                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ผ 05)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



ผ 07

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

1. ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 - 3 - 3 - 3 - 12 -

รวม 3 - 3 - 3 - 3 - 12 -
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รวม 4 ป
ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ผ 06)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม



ผ 07

ป 2562

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

สรุปบัญชีครุภัณฑ

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 184,200 1 657,000 - - - - 9 841,200

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 3,193,800 - - - - - - 8 3,193,800

1.3 แผนงานการศึกษา 6 170,000 1 89,000 1 89,000 1 89,000 9 437,000

รวม 22 3,548,000 2 746,000 1 89,000 1 89,000 26 4,472,000
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ผ 07

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีครุภัณฑ ผ 08 )
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ผ 01 - ผ 06 )



ป 2562

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ผ 01 สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 206 143,848,800 206 143,848,800 206 143,848,800 206 143,848,800 824 575,395,200

2. ผ 02 สรุปบัญชีโครงการเงินอุดหนุน 18 3,605,000 18 3,605,000 18 3,605,000 18 3,605,000 72 14,420,000

           องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการ

           รัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน

3. ผ 03 สรุปบัญชีประสานโครงการพัฒนา 3 17,320,000 3 17,320,000 3 17,320,000 3 17,320,000 12 69,280,000

          องคการบริหารสวนจังหวัด

4. ผ 05 สรุปบัญชีโครงการประสานพัฒนาจังหวัด 12 83,000,000 12 83,000,000 12 83,000,000 12 83,000,000 48 332,000,000

5. ผ 06 สรุปบัญชีโครงการท่ี อปท.ดําเนินการ 3 - 3 - 3 - 3 - 12 -

          โดยไมใชงบประมาณ

รวมท้ังหมด 242 247,773,800 242 247,773,800 242 247,773,800 242 247,773,800 968 991,095,200

74แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

นายยี่ จองแกว หมู 1 บาน
หวยเปา

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 1
บานหวยเปา ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น

2 โครงการปรับปรุงเสริมไหลทาง
ถนนสายหลัก หมู 2 บานแมกอน

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

เสริมไหลทางถนนสายหลัก   หมู 2
บานแมกอน กวาง 0.50 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 1,000 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

      500,000       500,000       500,000       500,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น

3 โครงการกอสรางถนน คสล .
(ตอจากบานนางวิภา คนครอง ถึง
สะพานขามน้ําปง) หมู 3 บานทุง
ขาวพวง

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. บานทุง
ขาวพวง ม.3 ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น
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เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอสรางถนน คสล.

ทางเขาหยอมบานปางเบาะ    หมู
 4 บานแมจา

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 4
หยอมบานปางเบาะ  ตามแบบแปลน
เทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น

5 โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาอางเก็บน้ําบานแมจา   หมู
 4 บานแมจา

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 4
บานแมจา ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

6 โครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน้ํา
หยอมบานแมจาเหนือ
หมู 4 บานแมจา

เพื่อใหมีน้ําที่สะอาดไวอุปโภค-
บริโภค

ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ําดื่ม
หมู 4 หยอมบานแมจาเหนือ

      100,000       100,000       100,000       100,000  น้ําดื่มสะอาดและมี
คุณภาพ

เพื่อใหมีน้ําที่สะอาดไว
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

7 โครงการกอสรางพนังคอนกรีต
ขางลําหวย (ขางบานนายจีระ ณ
ลําพูน) หมู 5 บานหวยทรายขาว

เพื่อปองกันการกัดเซาะตลิ่งพัง
เสียหาย

กอสรางพนังคอนกรีตขางลําหวย
กวาง 1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว
300.00 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

      700,000       700,000       700,000       700,000   ตลิ่งพังเสียหายนอยลง เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังเสียหาย

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน คสล .
(ซอยบานนายสมชาย เลายี่ปา)
หมู 6 บานขุนคอง

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. หมู 6
บานขุนคอง ตามแบบแปลนเทศบาล

      250,000       250,000       250,000       250,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

9 โครงการกอสรางถนน คสล .
(บานนายคํา-บอขยะ)
หมู 7 บานหวยตีนตั่ง

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 7
บานหวยตีนตั่ง ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น
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 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
ท่ี

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการกอสรางถนน คสล .

ภายในหมูบาน -ทางไปบอขยะ
 หมู 1 บานหวยเปา

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 1
บานหวยเปา ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

11 โครงการกอสรางถนน คสล  ซอย
โบสถ (หยอมบานลีซอทาสุด)
หมู 2 บานแมกอน

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 2
บานแมกอน ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

12 โครงการกอสรางพนังคอนกรีต
เสริมเหล็กบานทุงขาวพวง
หมู 3 บานทุงขาวพวง

เพ่ือปองกันนํากัดเซาะตล่ิงพัง
เสียหายและแกไขปญหานํ้าทวม

กอสรางพนังคอนกรีต บริเวณฝง
นํ้าปง กวาง 1.50 ม. ยาว 200.00
 ม. สูง 2.00 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

     500,000      500,000      500,000      500,000  ปญหาเรื่องนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการเกษตรลด
นอยลง

ปองกันตล่ิงพัง
เสียหายและปองกัน
ปญหานํ้าทวม

กองชาง/
กรม

ชลประทาน

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.พรอมฝาปด
หมู 4 บานแมจา

เพื่อใหการระบายน้ําคลองตัวและ
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา
ปด หมู 4 บริเวณหนาวัดศรีรัฐวนา
ราม-บานนางพนมกวาง 0.50 ม. ลึก
0.50 ม. ยาว 100 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

      280,000       280,000       280,000       280,000  ทําใหระบายน้ําไดดีและ
ไมมีน้ําทวมขัง

เพื่อปองกันปญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําทวมขัง

กองชาง

77

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการปรับปรุงหอประชุม

หยอมบานแมจาเหนือ
เพื่อใหมีสถานที่สําหรับใชในการ
ประชุม การประชาคม และจัด
กิจกรรมตางๆในหมูบานที่กวางขึ้น

ปรับปรุงหอประชุม หยอมบานแมจา
เหนือ  หมู 4 กวาง 5.00 ม. ยาว
15.00 ม. สูง 3.50 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

      500,000       500,000       500,000       500,000  มีสถานที่จัดประชุมที่
กวางขวางขึ้น

มีพื้นที่ในการจัดประชุม
และกิจกรรมตางๆของ
ประชาชน มากขึ้น

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน คสล .
ซอยขางหอเจาบาน
หมู 5 บานหวยทรายขาว

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 5
บานหวยทรายขาว  ตามแบบแปลน
เทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

16 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ
 หมู 6 บานขุนคอง

เพื่อใหบริการสําหรับนักทองเที่ยว
และประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา

กอสรางหองน้ําสาธารณะ หมู 6 บาน
ขุนคอง จํานวน 1 หลัง ขนาด กวาง
2.00 ม. ยาว 8.00 ม.

      100,000       100,000       100,000       100,000  สถานที่สาธารณะมี
หองน้ําไวบริการประชาชน

สถานที่สาธารณะมี
หองน้ําไวบริการ
นักทองเที่ยวและ
ประชาชน

กองชาง

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.พรอมฝาปด หมู 7 บานหวย
ตีนตั่ง

เพื่อใหการระบายน้ําคลองตัวและ
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา
ปด หมู 7 บริเวณซอยบานนายแดง-
นายคํา กวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 100 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

      280,000       280,000       280,000       280,000  ทําใหระบายน้ําไดดีและ
ไมมีน้ําทวมขัง

เพื่อปองกันปญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําทวมขัง

กองชาง

78แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการกอสรางคลองสงนํ้า คสล.

ลําเหมือง ประจําหมูบาน   หมู 2
บานแมกอน

เพื่อใหนํ้าระบายไดดี เกษตรกรมีนํ้า
สําหรับทําการเกษตรไดตลอดท้ังป

กอสรางคลองสงนํ้า คสล. หมู 2 กวาง
1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 150 ม.ตาม
แบบแปลนเทศบาล

       500,000        500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรท่ีมีนํ้า
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

มีคลองสงนํ้า ปองกันนํ้า
รั่วซึมและสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดท้ังป

กรม
ชลประทาน/
หนวยงานอ่ืน/

กองชาง

19 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คสล.พรอมฝาปดสองขางทาง
หมู 3 บานทุงขาวพวง

เพื่อใหการระบายนํ้าคลองตัวและ
เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมขัง

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.พรอมฝาปด
 หมู 3 บริเวณสองขางทาง กวาง 0.50
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 200 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล

       600,000        600,000        600,000        600,000  ทําใหระบายนํ้าไดดีและไม
มีนํ้าทวมขัง

เพื่อปองกันปญหานํ้ากัด
เซาะถนนและนํ้าทวมขัง

กองชาง

20 โครงการกอสรางรางสงนํ้า คสล.
บานแมจา หมู 4

เพื่อใหนํ้าระบายไดดี เกษตรกรมีนํ้า
สําหรับทําการเกษตรไดตลอดท้ังป

กอสรางรางสงนํ้า คสล. หมู 4 กวาง
1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 150 ม.ตาม
แบบแปลนเทศบาล

       500,000        500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรท่ีมีนํ้า
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

มีรางสงนํ้า ปองกันนํ้า
รั่วซึม และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดท้ังป

กรม
ชลประทาน/
หนวยงานอ่ืน/

กองชาง

21 โครงการกอสรางรางสงนํ้า คสล.
บานแมจา หมู 4 หยอมบานปาง
เบาะ

เพื่อใหนํ้าระบายไดดี เกษตรกรมีนํ้า
สําหรับทําการเกษตรไดตลอดท้ังป

กอสรางรางสงนํ้า คสล. หมู 4 หยอม
บานปางเบาะ กวาง 1.00 ม. ลึก 1.00
ม. ยาว 150 ม.ตามแบบแปลนเทศบาล

       500,000        500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรท่ีมีนํ้า
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

มีรางสงนํ้า ปองกันนํ้า
รั่วซึม และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดท้ังป

กรม
ชลประทาน/
หนวยงานอ่ืน/

กองชาง

22 โครงการกอสรางรางสงนํ้า คสล.
บานแมจา หมู 4 หยอมบานแมจา
เหนือ

เพื่อใหนํ้าระบายไดดี เกษตรกรมีนํ้า
สําหรับทําการเกษตรไดตลอดท้ังป

กอสรางรางสงนํ้า คสล. หมู 4 หยอม
บานแมจาเหนือ กวาง 1.00 ม. ลึก 1.00
 ม. ยาว 150 ม.ตามแบบแปลนเทศบาล

       500,000        500,000        500,000        500,000 จํานวนเกษตรกรท่ีมีนํ้า
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

มีรางสงนํ้า และสามารถ
ทําการเกษตรไดตลอดท้ังป

กรม
ชลประทาน/
หนวยงานอื่น/

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนน ทางเขาหยอม
บานหวยปาฮอม   หมู 5 บานหวย
ทรายขาว

เพ่ือใหประชาชาชนมีถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยางสะดวกและปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 5 หยอมบาน
หวยทรายขาว ตามแบบแปลนเทศบาล

        496,000         496,000         496,000         496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทางสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น
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ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการกอสราง เมรุเผาศพ หมู

6 บานขุนคอง
เพื่อใหมีสถานที่ทําพิธีฌาปนกิจศพ กอสรางเมรุเผาศพ ขนาดเล็ก หมู 6

บานขุนคอง ตามแบบมาตรฐาน
      500,000       500,000       500,000       500,000  มีเมรุเผาศพ จํานวน 1

แหง
มีสถานที่สําหรับทําพิธี
ฌาปนกิจศพ

กองชาง

25 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.พรอมฝาปด หมู 7 บานหวย
ทรายขาว

เพื่อใหการระบายน้ําคลองตัวและ
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด
หมู 7 บริเวณซอยบานนายคํา เชียงจันทร
 กวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.
 ตามแบบแปลนเทศบาล

      280,000       280,000       280,000       280,000  ทําใหระบายน้ําไดดีและ
ไมมีน้ําทวมขัง

เพื่อปองกันปญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําทวมขัง

กองชาง

26 โครงการเจาะนํ้าบาดาล หมู 1
บานหวยเปา

เพ่ือใหมีนํ้าใชในการอุปโภค-
บริโภค

เจาะนํ้าบาดาล หมูท่ี 1 บานหวย
เปา ตามแบบแปลนเทศบาล

     200,000      200,000      200,000      200,000  มีนํ้าเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค

เพ่ือใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภค-บริโภค

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น/

หนวยงานอื่น

27 โครงการกอสรางถนน คสล
ทางชึ้นหยอมบานสันตนเปา หมู 2
 บานแมกอน

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 2 หยอมบาน
สันตนเปา ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

28 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําขนาด
ใหญพรอมเคร่ืองสูบน้ํา (ขึ้นดอย
ธาต)ุ หมู 3 บานทุงขาวพวง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ
และมีคุณภาพ

กอสรางถังเก็บน้ําขนาดใหญพรอมเครื่อง
สูบน้ํา กวาง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก
2.00 ม. บริเวณทางขึ้นดอยธาตุ หมู 3
บานทุงขาวพวง ตามแบบแปลนเทศบาล

      600,000       600,000       600,000       600,000  รอยละของประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอ
และสะอาดเพ่ิมมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําสะอาดไว
อุปโภค-บริโภค อยาง
เพียงพอ

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

29 โครงการเจาะน้ําบาดาล หมู 5
หยอมบานหวยปาฮอม

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค เจาะน้ําบาดาล หมูที่ 5 หยอมบาน
หวยปาฮอม ตามแบบแปลนเทศบาล

      200,000       200,000       200,000       200,000  มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
อุปโภค-บริโภค

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภค

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น/

หนวยงานอื่น

80

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการกอสรางถนน คสล. หมู

 6 บานขุนคอง
เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 2.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. หมู 6
บานขุนคอง (ซอยบานนายสาม เลา
หมี่) ตามแบบแปลนเทศบาล

      150,000       150,000       150,000       150,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.พรอมฝาปด หมู 7 บานหวย
ตีนตั่ง

เพื่อใหการระบายน้ําคลองตัวและ
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา
ปด หมู 7 บริเวณซอยบานนางสาธิต
 ทองยู กวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 100 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

      280,000       280,000       280,000       280,000  ทําใหระบายน้ําไดดีและ
ไมมีน้ําทวมขัง

เพื่อปองกันปญหาน้ํากัด
เซาะถนนและน้ําทวมขัง

กองชาง

32 โครงการขุดลอกแมน้ําปงพรอม
ทําพนังคันดิน หมู 1 บานหวยเปา

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งปและปองกันปญหาน้ําทวม

ขุดลอกแมน้ําปง หมูที่ 1 บานหวยเปา
  กวาง 15.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว
2,000 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลดปญหาน้ําทวมพ้ืนที่
การเกษตรและเกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรได
ตลอดทั้งป

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได
ตลอดทั้งปและปองกัน
อุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น/

หนวยงานอื่น

33 โครงการขุดลอกลําน้ํากอน พรอม
ทําพนังคันดิน หมู 2 บานแมกอน

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งปและปองกันปญหาน้ําทวม

ขุดลอกลําน้ํากอน หมูที่ 2 บานแม
กอน กวาง 8.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว
3,000 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ลดปญหาน้ําทวมพื้นที่
การเกษตรและเกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตร
ไดตลอดทั้งป

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป
และปองกันอุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น/

หนวยงานอื่น

81

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการกอสรางโรงเก็บ

ผลผลิตทางการเกษตร หมู 3
บานทุงขาวพวง

เพ่ือใหมีโรงเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร

กอสรางโรงเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร หมู 3 บานทุงขาวพวง
กวาง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาล

     800,000      800,000      800,000      800,000 มีโรงเก็บผลิตทาง
การเกษตร 1 แหง

มีโรงเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร ทําใหผล
ผลิตไดรับความ
เสียหายนอยลง

กองชาง/
หนวยงานอื่น

35 โครงการกอสรางถนน คสล. หมู
6 บานขุนคอง

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. หมู 6
บานขุนคอง (ซอยบานนายอภินันท
หลีจา) ตามแบบแปลนเทศบาล

      200,000       200,000       200,000       200,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

36 โครงการกอสรางถนน คสล. หมู
7 บานหวยตีนตั่ง

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู 7
บานหวยตีนตั่ง (ซอยหอเจาเมือง)
ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

37 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดไฟฟาสองสวาง
ในชวงเวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
หมูที่ 1 บานหวยเปา
 หมูที่ 2 บานแมกอน
หมูที่ 3 บานทุงขาวพวง
หมูที่ 4 บานแมจา
หมูที่ 5 บานหวยทรายขาว
หมูที่ 6 บานขุนคอง
หมูที่ 7 บานหวยตีนตั่ง

      300,000       300,000       300,000       300,000  รอยละของประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนใชเสนทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง/
หนวยงานอื่น

82

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการกอสรางระบบประปา

เพ่ือการเกษตร ภายในเขต
เทศบาล

เพ่ือใหมีนํ้าสําหรับทํา
การเกษตรท่ีเพียงพอ

กอสรางระบบประปาเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 1-7

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  เกษตรกรสามารถทํา
การเกษตรและมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค ได
ตลอดท้ังป

 เกษตรกรมีนํ้าใชใน
การทําการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค อยาง
เพียงพอ

กองชาง/
หนวยงานอื่น

39 โครงการจัดทําระบบผังเมือง
ตําบลทุงขาวพวง

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย และสะดวกตอการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีใชสอย

พ้ืนท่ีในเขตตําบลทุงขาวพวง      100,000      100,000      100,000      100,000  มีขอมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ิมขึ้น

พื้นที่ตําบลทุงขาวพวง
เกิดความระเบียบ
เรียบรอย และสะดวก
ตอการบริหารจัดการ
พื้นที่ใชสอย

กองชาง

40 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพ่ือใชสําหรับจัดการแขงขัน
กีฬาตางๆ และสําหรับกิจกรรม
ท่ัวไป

สนามกีฬาเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  มีสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐาน

มีสนามกีฬาใชสําหรับ
จัดการแขงขันกีฬาตางๆ
 และสําหรับกิจกรรม
ทั่วไป

กองชาง/
กรมสงเสริมฯ

41 โครงการกอสราง/จัดทํา ปาย
บอกชื่อซอยตางๆ ในเขตเทศบาล

เพื่อใหมีปายซ่ือซอยตางๆ ในเขต
เทศบาล เพื่อสะดวกตอการคนหา
และรวดเร็วในการเดินทาง

ซอยตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

      200,000       200,000       200,000       200,000  เพื่อความสะดวกในการ
คนหาและการเดินทางให
งายขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและรวดเร็วใน
การเดินทางเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

42 ปรับปรุง อาคารเก็บอุปกรณ /
หองประชุม ของเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

ปรับปรุงอาคาร สําหรับเก็บอุปกรณ
ตางๆ/ปรับปรุงหองประชุม เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง กวาง 5.00 ม. ยาว
20.00 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

600,000 600,000 600,000 600,000  ปรับปรุงอาคารเก็บ
อุปกรณ/หองประชุม
จํานวน 1 แหง

 มีอาคารสําหรับเก็บ
อุปกรณตางๆ/หองประชุม
ใหเปนระเบียบเรียบรอย
และปองกันการชํารุดสูญ
หาย

กองชาง

83

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

กอสราง อาคารเอนกประสงค  ใน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง กวาง 8.00 ม.
ยาว 20.00 ม.ตามแบบแปลนเทศบาล

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  กอสรางอาคาร
เอนกประสงค จํานวน 1
แหง

 มีอาคารเก็บอุปกรณ
และอาคารเอนกประสงค

กองชาง

44 โครงการปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง

เพื่อพัฒนาปรับปรุง/ซอมแซม
โครงสรางพื้นฐานและครุภัณฑ
ตางๆของเทศบาล

เพื่อบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง ครุภัณฑตางๆของเทศบาล

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  เพื่อใหทรัพยสินตางๆมี
สภาพที่ดียิ่งขึ้น

เพื่อซอมแซมสิ่งกอสราง
ตางๆใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

กองชาง

45 โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณสํานักงานเทศบาล-กศน.

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.บริเวณสํานักงาน
เทศบาล-กศน. กวาง 4.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 200 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

46 โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณรอบสนามกีฬาเทศบาล

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.บริเวณรอบสนามกีฬา
เทศบาล  กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 200 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

      496,000       496,000       496,000       496,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

47 โครงการปรับปรุงหอประชุมและ
ระบบเสียง ของเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

เพื่อใหสามารถใชงานไดดีและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง ตามแบบแปลนเทศบาล

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  สามารถใชงานไดดียิ่งขึ้น มีหอประชุมในการจัด
ประชุมและกิจกรรมตางๆ
ของเทศบาลและประชาชน

กองชาง

48 โครงการปรับปรุง ระบบน้ําประปา
เทศบาล

เพื่อใหมีน้ําที่มีคุณภาพใชอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง
ตามแบบแปลนเทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   มีน้ําอุปโภค-บริโภค ที่
เพียงพอและสะอาดเพิ่ม
มากขึ้น

มีน้ําสะอาดไวอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

84

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 โครงการกอสรางร้ัวรอบเทศบาล เพื่อความปลอดภัยของสถานที่

ราชการ
กอสรางร้ัวรอบเทศบาลตําบล      ทุง
ขาวพวง ยาว 500.00 ม. สูง 2.00 ม.

      500,000       500,000       500,000       500,000  เพื่อใหมีปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

กอสรางร้ัวรอบเทศบาล
เพื่อความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ

กองชาง

50 โครงการปรับปรุงร้ัวรอบเทศบาล เพื่อปรับปรุงซอมแซมร้ัวใหดี
เหมือนเดิม และความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ

ปรับปรุง/ซอมแซม ร้ัวรอบเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง

      500,000       500,000       500,000       500,000  เพื่อใหมีปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
ร้ัวรอบเทศบาลใหมี
สภาพเหมือนเดิมเพื่อ
ความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ

กองชาง

51 โครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน้ําดื่ม
สะอาดสําหรับชุมชน

เพื่อใหมีน้ําที่สะอาดไวอุปโภค-
บริโภค

ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ําดื่มสําหรับหมูบาน
 หมูที่ 1-7

      500,000       500,000       500,000       500,000  น้ําดื่มสะอาดและมี
คุณภาพ

เพื่อใหมีน้ําที่สะอาดไว
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

52 โครงการขุดลอกลําหวยน้ําขุน
หมู 1 บานหวยเปา

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป

ขุดลอกลําหวยน้ําขุน หมูที่ 1กวาง
8.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 1,000 ม.

      500,000       500,000       500,000       500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป
และปองกันอุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

53 โครงการขุดลอกลําหวยน้ํากอน
 หมู 1 บานหวยเปา

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป

ขุดลอกลําหวยน้ํากอน หมูที่ 1 กวาง
 8.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 1,000 ม.

      500,000       500,000       500,000       500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป
และปองกันอุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

85

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการขุดลอกลําน้ําจา หมู 4

บานแมจา
เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป

ขุดลอกลําน้ําจา  หมูที่ 4 กวาง 8.00
 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 3,000 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป
และปองกันอุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

55 โครงการขุดลอกหนาฝาย ภายใน
เขตเทศบาล หมู 1-7

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป

ขุดลอกหนาฝาย ในเขตเทศบาล หมู 1
 - 7 ตามแบบแปลนเทศบาล

      400,000       400,000       400,000       400,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป
และปองกันอุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

56 โครงการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร
 ภายในเขตเทศบาล หมู 1-7

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป

ขุดสระนํ้าเพื่อการเกษตร  หมู 1-7 ใน
เขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง กวาง
10.00 ม. ยาว 20.00 ม.

      500,000       500,000       500,000       500,000  เกษตรมีน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรมพัฒนา
ที่ดิน/กองชาง

57 โครงการขุดลอกหนองน้ํา
สาธารณะและลําหวยตางๆภายใน
เขตเทศบาล หมู 1-7

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป

ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะและลําหวย
ตางๆ ในเขตเทศบาล  หมูที่ 1-7

      100,000       100,000       100,000       100,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป
และปองกันอุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

58 โครงการบริหารจัดการดาน
การเกษตรและแหลงนํ้า (LSEP)

เพ่ือแกไขปญหาดานการเกษตร
และแหลงนํ้า

ขุดลอกแหลงนํ้า ฝาย อางเก็บนํ้า
สระนํ้า  หมู 1-7 ในเขตเทศบาล

500,000 500,000 500,000 500,000  เกษตรกรสามารถทํา
การเกษตรและมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค ได
ตลอดท้ังป

 เกษตรกรมีนํ้าใชใน
การทําการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค อยาง
เพียงพอ

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

86

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบานและถนน
ลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา และใชขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบานและเขาสูพื้นที่การเกษตร
หมูที่ 1 บานหวยเปา  หมูที่ 2 บาน
แมกอน                 หมูที่ 3 บานทุง
ขาวพวง              หมูที่ 4 บานแมจา
                     หมูที่ 5 บานหวย
ทรายขาว           หมูที่ 6 บานขุน
คอง                  หมูที่ 7 บานหวย
ตีนตั่ง                กวาง 4.00 ม.
หนา 0.30 ม.

      700,000       700,000       700,000       700,000 รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

60 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานแมกอน หมูที่ 2
(ถนนเขาหยอมบานใหมพัฒนา)

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเขาหยอมบานใหมพัฒนา หมูที่ 2
 ขนาด กวาง 4.00 ม. ยาว 650 ม.
หรือตามสภาพพื้นที่

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

61 โครงการซอมแซมปรับปรุงเสริม
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
แมกอน หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายบานแมกอน หมูที่ 2
ขนาด กวาง 4.00 ม. ยาว 3,980 ม.
หนา 0.05 ม.

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

87

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
62 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแมกอน หมูที่ 2
(ถนนเขาหยอมบานกระเหร่ียง)

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเขาหยอมบานกระเหร่ียง หมูที่ 2
 ขนาด กวาง 5.00 ม. ยาว 990 ม.
หรือตามสภาพพื้นที่

2,772,000 2,772,000 2,772,000 2,772,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 - บาน
แมกอน หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซม/ปรับปรุง ถนนลาดยาง
ถนนสายทางบานทุงขาวพวง หมูที่ 3 -
 บานแมกอน หมูที่ 2 ขนาด กวาง
4.00 ม. ยาว 598 ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่ (ชวงที่ 2) และปรับปรุง
ถนนลาดยาง ถนนสายทางบานทุง
ขาวพวง หมูที่ 3 - บานแมกอน หมูที่
2 ขนาด กวาง 4.00 ม. ยาว 470 ม.
หรือตามสภาพพื้นที่

1,708,800 1,708,800 1,708,800 1,708,800  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

88แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64 โครงการซอมแซม/ปรับปรุงเสริม

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานหวยเปา หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต บานหวยเปา
หมูที่ 1 ดังนี้ 1.
เขาวัดหวยเปา - ทางเขาพื้นที่
การเกษตรบานหวยเปา  ขนาด กวาง
5.00 ม. ยาว 785 ม. ง/ป 1,256,000
 บ. 2.บานหวยเปา
 - วัดพระธาตุดอยปานตาง ขนาด
5.00 ม. ยาว 1,194 ม. ง/ป
1,910,400 บ.

3,166,400 3,166,400 3,166,400 3,166,400  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

65 โครงการซอมแซม/ปรับปรุงเสริม
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต บานทุง
ขาวพวง หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีตบานทุงขาวพวง
 - วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง ขนาด
กวาง 5.00 ม. ยาว 1,455 ม.

2,328,000 2,328,000 2,328,000 2,328,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

66 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวย
ทรายขาว หมูที่ 5 - บานสบงาย
ตําบลเมืองงาย

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซม/ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหวยทรายขาว - บานสบงาย
 ตําบลเมืองงาย ขนาด กวาง 5.00 ม.
ยาว 150 ม.

420,000 420,000 420,000 420,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/ กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

89

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวย
ทรายขาว - หยอมบานหวยปา
ฮอม หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหวยทรายขาว - หยอมบาน
หวยปาฮอม ขนาด กวาง 6.00 ม. ยาว
 1,120 ม.

3,136,000 3,136,000 3,136,000 3,136,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

68 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

โครงการหลวง-ทางเขาพื้นที่
การเกษตรบอกระตาย หมูที่ 1 กวาง
5.00 ม. ยาว 1,610 ม.

4,508,000 4,508,000 4,508,000 4,508,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

69 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

หวยตะเคียน-ทางเขาฝายน้ําซุม   หมู
ที่ 1 กวาง 5.00 ม. ยาว 580 ม.

1,624,000 1,624,000 1,624,000 1,624,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

70 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

บานแมกอน-หยอมบานดอยนาหลวง
หมูที่ 2 กวาง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

71 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

บานทุงขาวพวง-พื้นที่การเกษตรเดน
ปาหา หมูที่ 3 กวาง 5.00 ม. ยาว
1,745 ม.

4,886,000 4,886,000 4,886,000 4,886,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

72 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

บานแมจา-พื้นที่การเกษตรบานใน
หมูที่ 4 กวาง 5.00 ม. ยาว 1,350 ม.

3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

90แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

บานแมจา-อางเก็บน้ํา หมูที่ 4 กวาง
5.00 ม. ยาว 1,270 ม.

3,556,000 3,556,000 3,556,000 3,556,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

74 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

บานหวยทรายขาว-หวยปาฮอม   หมู
ที่ 4 กวาง 5.00 ม. ยาว 2,700 ม.

7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

75 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

บานหวยตีนตั่ง - บอขยะ หมูที่ 7
กวาง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม.

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

76 โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ลูกรังเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

บานหวยทรายขาว ตําบลทุงขาวพวง -
 บานสบงาย ตําบลเมืองงาย กวาง
5.00 ม. ยาว 200 ม.

560,000 560,000 560,000 560,000  รอยละของประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

77 โครงการกอสรางระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ หมู 2
บานแมกอน

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
 และมีคุณภาพ

กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดใหญ บานแมกอน หมู
ท่ี 2

3,339,000 3,339,000 3,339,000 3,339,000  รอยละของประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอ
และสะอาดเพ่ิมมากขึ้น

ประชาชนมีน้ําสะอาดไว
อุปโภค-บริโภค อยาง
เพียงพอ

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

78 โครงการกอสรางระบบประปา
แบบบาดาลขนาดกลาง หมู 3
บานทุงขาวพวง

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
 และมีคุณภาพ

กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดกลาง บานทุงขาวพวง
 หมูท่ี 3

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

ประชาชนมีน้ําสะอาดไว
อุปโภค-บริโภค อยาง
เพียงพอ

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

91

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการกอสรางระบบประปา

แบบบาดาลขนาดใหญ  หมู 5
บานหวยทรายขาว

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
 และมีคุณภาพ

กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดใหญ บานหวย
ทรายขาว หมูท่ี 5

3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000  รอยละของประชาชนมี
นํ้าอุปโภค-บริโภค ท่ี
เพียงพอและสะอาดเพ่ิม
มากขึ้น

ประชาชนมีนํ้าสะอาด
ไวอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง/กรม
สงเสริมฯ/

หนวยงานอื่น

92แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัยในชุมขนตาม
แนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

เพื่อลดตนทุนการผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษ

สงเสริมใหเกษตรกรภายในตําบลทุง
ขาวพวง ใชเกษตรอินทรีย

        20,000         20,000         20,000         20,000  ชุมชนลดการใช
สารเคมี

ลดตนทุนการผลิตและ
ความปลอดภัยในการ
บริโภค สรางรายไดให
ครัวเรือน

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมและสรางรายไดใหกับ
กลุมตางๆสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ
ในการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
เสริมตําบลทุงขาวพวง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ

กลุมอาชีพตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง
หมูที่ 1 บานหวยเปา
หมูที่ 2 บานแมกอน
หมูที่ 3 บานทุงขาวพวง
หมูที่ 4 บานแมจา
หมูที่ 5 บานหวยทรายขาว
หมูที่ 6 บานขุนคอง
หมูที่ 7 บานหวยตีนตั่ง

100,000 100,000 100,000 100,000  ผลิตภัณฑมีคุณภาพ
และสรางรายได
ใหกับกลุมอาชีพ
เพิ่มขึ้น

สรางรายไดใหกับกลุม
อาชีพตางๆ

สํานักปลัด/
โครงการขยาย
ผลโครงการ

หลวง

93

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

   2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิต
สินคาและผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)

เพื่อใหชุมชนมีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
สรางรายไดใหกับชุมชน

สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคา
และผลิตภัณฑชุมชน ใหกับ
ประชาชนตําบลทุงขาวพวง

        50,000         50,000         50,000         50,000  ผลิตภัณฑมีคุณภาพ
และสรางรายได
ใหกับกลุมอาชีพ
เพิ่มขึ้น

 ครัวเรือนมีรายไดจาก
การจําหนายผลิตภัณฑ

สํานักปลัด

4 โครงการจัดงานนิทรรศการผลผลิต
ทางการเกษตรอําเภอเชียงดาว

เพื่อจัดงานนิทรรศการผลผลิตทาง
การเกษตร และสงเสริมใหเกษตรกร
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

สงเสริมและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร  ใหกับเกษตรกร ตําบล
ทุงขาวพวง

        20,000         20,000         20,000         20,000  ผลิตภัณฑมีตลาด
รองรับ

 เกษตรกรมีรายไดจาก
การจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตร

สํานักปลัด

5 โครงการจัดหาสถานที่ตลาดกลาง
เพื่อจําหนายสินคาทางการเกษตร
และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)

มีสถานที่จําหนายสินคาและสราง
รายไดใหกับชุมชน

จัดหาสถานที่ตลาดกลางเพื่อ
จําหนายสินคาและผลิตภัณฑชุมชน

        20,000         20,000         20,000         20,000  มีที่จําหนายสินคา
ทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชน

สามารถจําหนายสินคา
และผลิตภัณฑชุมชน

สํานักปลัด

94แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสองขางทางถนนสายหลักใหดู
สวยงาม

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับตําบล
 ทุงขาวพวง

ปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสองขางทางถนนสายหลัก

300,000 300,000 300,000       300,000  ตนไมที่ปลูก
เจริญเติบโตและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายใน
ตําบล

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
ชุมชน และสรางความ
ประทับใจใหกับผูที่สัญจร
ไป-มา

กองชาง

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงบอน้ํา
รอนบานแมจา

เพื่อปรับปรุงบอน้ํารอนใหเปนแหลง
ทองเที่ยว

ใหชุมชนมีแหลงทองเที่ยวและสราง
รายไดใหกับชุมชน

500,000 500,000 500,000       500,000  มีสถานที่ทองเที่ยว
ภายในตําบลทุงขาว
พวง เพิ่มขึ้น 1 แหง

ใหชุมชนเปนแหลง
ทองเที่ยว และสราง
รายไดใหกับชุมชน

กองชาง

3 โครงการจัดทําหองน้ําเพื่อบริการ
ประชาชนและนักทองเที่ยว

เพื่อไวบริการประชาชนและ
นักทองเที่ยว

สรางหองน้ํา จํานวน 1 หลัง
จํานวน 5 หอง

250,000 250,000 250,000       250,000  นักทองเที่ยวที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกสบาย

ประชาชนและ
นักทองเที่ยวประทับใจใน
การใหบริการ

กองชาง

95

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

   2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยว

เพื่อไวบริการประชาชนและ
นักทองเที่ยว

กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว
จํานวน 2 แหง คือ สามแยกแมจา-
เวียงแหง และ บานเลาวู

700,000 700,000 700,000       700,000  นักทองเที่ยวที่สัญจร
ไป-มา ไดรับความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น

 นักทองเที่ยวที่สัญจรไป-
มา ไดรับความ
สะดวกสบายและมีขอมูล
สําหรับการเดินทาง

กองชาง

5 โครงการกอสรางศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล

เปนสถานที่ถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบล

กอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบล จํานวน 1 หลัง

700,000 700,000 700,000       700,000  ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น

 มีศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล 1
 หลัง

กองชาง

96

วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอนุรักษปาตนนํ้าและ

ทรัพยากรปาไม
อนุรักษปาตนนํ้า ทรัพยากรปา
ไม ในเขตเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง

เพ่ืออนุรักษปาตนนํ้า ทรัพยากรปา
ไม ทุกหมูบาน ในเขตเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000  ปาไมมีความอุดม
สมบูรณเพ่ิมมากขึ้น

พ้ืนท่ีปาเพ่ิมมากขึ้น
ปาไมมีความอุดม
สมบูรณ

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันปญหาไฟปา
และหมอกควัน

สรางจิตสํานึกใหประชาชน
งดการเผาปา เพ่ือแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน

ทุกหมูบาน ในเขตเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

200,000 200,000 200,000 200,000   ปญหาไฟปาและ
หมอกควันลดลง

สรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน

สํานักปลัด/
กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถิ่น

3 โครงการประชาอาสาปลูกปา
 "รักนํ้า รักปา รักแผนดิน"

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาของตําบลทุง
ขาวพวง

ปลูกตนไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ
อนุรักษแหลงนํ้า ปลูกปา ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

20,000 20,000 20,000 20,000  มีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมมาก
ขึ้นและเพ่ิมความชุม
ชื้นใหผืนปา

ไดความสามัคคี ของ
คนในชุมชน และมี
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น

สํานักปลัด
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ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางย่ังยืน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางฝายชะลอนํ้า

เพ่ือการเกษตร
กอสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือ
การเกษตร

  สรางฝายชะลอนํ้า ทุกหมูบานใน
เขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง

500,000 500,000 500,000 500,000  ทําใหกักเก็บนํ้าเพ่ิม
มากขึ้น

ชะลอการไหลของนํ้า
ทําใหกักเก็บนํ้าเพ่ิม
มากขึ้น

กองชาง

98แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางย่ังยืน

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมโดย

ชุมชน (Big Cleaning Day)
เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให
สะอาด และสวยงามเรียบรอย

พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

        40,000         40,000         40,000         40,000  ชุมชนมีความสะอาด
เรียบรอย

 ชุมชนมีความสะอาด
เรียบรอย เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการขุดบอขยะและปรับปรุง
บอขยะ

เพื่อแกไขปญหาขยะและมลภาวะ
ในชุมชน

ขุดบอขยะและปรับปรุงบอขยะ       200,000       200,000       200,000

หมูที่ 1 บานหวยเปา

หมูที่ 2 บานแมกอน

หมูที่ 3 ทุงขาวพวง

หมูที่ 4 บานแมจา

หมูที่ 5 บานหวยทรายขาว

หมูที่ 6 บานขุนคอง

หมูที่ 7 หวยตีนตั่ง

99

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางย่ังยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

   3.3 แผนงานสาธารณสุข

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

 รอยละของปญหาเรื่อง
ขยะลดนอยลง

ชุมชนมีบอขยะ ลดปญหา
การทิ้งขยะไมเปนที่

กองชาง      200,000



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการบริหารจัดการขยะโดย

ชุมชน
เพื่อบริหารจัดการขยะและสราง
รายไดใหกับครัวเรือน

หมูบาน ในเขตเทศบาลทุงขาวพวง 100,000 100,000 100,000 100,000  รอยละของชุมชนมี
ปญหาเร่ืองขยะลด

นอยลง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสามารถ

บริหารจัดการขยะและ
สรางรายไดใหครัวเรือน

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมและสราง
แรงจูงใจในการใชพลังงาน
ทดแทน

เพ่ือสรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนในการใชพลังงาน
ทดแทน

สงเสริมและสรางแรงจูงใจในการใช
พลังงานทดแทนทุกหมูบาน ในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

       30,000        30,000        30,000        30,000  ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาว
พวง หันมาใช
พลังงานทดแทนกัน
มากขึ้น

ประชาชนหันมาใช
พลังงานทดแทนกัน

มากขึ้น

สํานักปลัด

100

โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

เพื่อใหเยาวชนและประชาชนได
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

สรางแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น จํานวน 1 แหง

200,000 200,000 200,000 200,000  จํานวน 1 แหง เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 มีสถานที่เรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีพื้นเมืองและชนผา ในเขต
เทศบาล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนและประชาชน ไดอนุรักษ
ฟนฟูศิปลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในโรงเรียนและ
ชุมชน

สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนให
เด็กนักเรียนและประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

        30,000         30,000         30,000         30,000  เด็กนักเรียน เยาวชน
สามารถอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เพิ่มขึ้น

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

กองการศึกษา

101

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
   4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอนุรักษและสืบสาน

ประเพณีสงกรานตตําบลทุงขาวพวง
เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี
สงกรานตและใหความสําคัญกับ
ผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
สวนราชการในพื้นที่

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและรวม

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ในชุมชน

กองการศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรม ประเพณี
เขาพรรษา

เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

จัดพิธีหลอเทียนและถวายเทียน
พรรษา จํานวน 9 วัด

        80,000         80,000         80,000         80,000  ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและรวม

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ในชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
วันลอยกระทง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง ไดรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและรวม

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ในชุมชน

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณียี่เปง
ประจําหมูบาน

เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณียี่
เปง ของหมูบาน

หมูบาน/ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง  มีกิจกรรม
ประเพณียี่เปงของหมูบาน เพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

        90,000         90,000         90,000         90,000  ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและรวม

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ในชุมชน

กองการศึกษา

7 โครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีชนเผา

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ชนเผา

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณีชน
เผาตางๆ ในหมูบาน/หยอมบาน
ภายในเขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

102แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประกวดและแสดง

ผลงานทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

        50,000         50,000         50,000         50,000  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดมี มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น

การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็ก สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กๆที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติ

เด็กๆในเขตเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวงและตําบลใกลเคียง

        80,000         80,000         80,000         80,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เด็กไดรับการสงเสริมให
แสดงออกในทางที่สรางสรรค

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน

อาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
ร.ร.สังกัดเทศบาล  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  นักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก

คน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรงและไดรับสารอาหาร

ครบถวน

กอง
การศึกษา/

กรมสงเสริมฯ

4 โครงการอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กนักเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารเสริม (นม)

อาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียน
ร.ร.สังกัดเทศบาล ร.ร.สังกัด สพฐ.
 ศพด. และศูนยการเรียนชาวไทย
ภูเขา

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000  นักเรียนไดรับประทาน
อาหารเสริม (นม)

ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรงและไดรับสารอาหาร

ครบถวน

กอง
การศึกษา/

กรมสงเสริมฯ
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   5.1 แผนงานการศึกษา

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสงเสริมทักษะและ

พัฒนาการเรียนรูของเด็กชวงปด
ภาคเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

        25,000         25,000         25,000         25,000  นักเรียนมีทักษะการ
เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

6 โครงการสนับสนุนคาพาหนะ
รับ/สง นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและพื้นที่หางไกล

เพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย
ผูปกครอง

เด็กนักเรียนบานหวยปาฮอม
บานปางเบาะ บานขุนคอง และ
ศพด.ในสังกัด

200,000 200,000 200,000 200,000  นักเรียนมาโรงเรียน
สม่ําเสมอ ไมขาดเรียน

แบงเบาภาระคาใชจาย
ผูปกครองและเด็กๆไมขาดเรียน

กองการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของ ศพด.ในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000  นักเรียนมีทักษะการ
เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

8 โครงการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตนแบบของ
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

        75,000         75,000         75,000         75,000  พัฒนาทักษะการเรียน
ของเด็กนักเรียน

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

9 โครงการสงเสริมการพัฒนา
กิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา

        20,000         20,000         20,000         20,000  พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาใหดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

10 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของทองถิ่น

        40,000         40,000         40,000         40,000  พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาใหดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

11 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา เพื่อสนับสนุนการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬาของเยาวชน

จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับเยาวชน
 จํานวน 7 หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000  เยาวชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น

มีอุปกรณกีฬาสําหรับใหเยาวชน
ไดเลนออกกําลังกาย

กองการศึกษา

12 โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียนใน
สังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โรงเรียนมีอินเตอรเน็ตใชในการ
ติดตอสื่อสารและสืบคนตางๆ

        33,600         33,600         33,600         33,600  สามารถติดตอสื่อสาร
และสืบคนขอมูลได

เพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

104

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

 งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการอินเตอรเน็ตศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตนแบบและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทุงขาวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โรงเรียนมีอินเตอรเน็ตใชในการ
ติดตอสื่อสารและสืบคนตางๆ

30,000 30,000 30,000 30,000  สามารถติดตอสื่อสาร
และสืบคนขอมูลได

เพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

14 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียนบานหวยเปาและ
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาตนน้ําขุน
คอง

เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาหา
ความรูใหกับเด็กๆและบุคคล
ทั่วไป

เด็กนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป 200,000 200,000 200,000 200,000  เด็กนักเรียนมีแหลง
ศึกษาหาความรู เพิ่มขึ้น

มีแหลงศึกษาคนควาหาความรู
ใหกับเด็กนักเรียน ครู และ

บุคคลทั่วไป

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

15 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค
ตอตานการใชสารเสพติดใน
โรงเรียนในสังกัด

เด็กนักเรียนหางไกลยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล         39,000         39,000         39,000         39,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดไมยุงเกี่ยวกับยา

เสพติด

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล         40,000         50,000         50,000         50,000  พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

17 โครงการปจจัยพื้นฐานเด็ก
ยากจนโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(โรงเรียนบานหวยเปา 30,000.-
บาท และโรงเรียนอนุบาลพัฒนา
ตนน้ําขุนคอง 10,000.-บาท)

        40,000         40,000         40,000         40,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา จํานวน 2

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

18 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
(SBMLD)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนละ 750,000.-บาท

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

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ
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 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยในสังกัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนละ 50,000.-บาท

100,000 100,000 100,000 100,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา จํานวน 2
โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

20 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 800,000 800,000 800,000 800,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา จํานวน 2
โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

21 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ ให
สามารถใชงานได

เพื่อซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

400,000 400,000 400,000 400,000  อาคารเรียน จํานวน
 1 หลัง

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบมีความแข็งแรง

ปลอดภัย

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

22 โครงการติดตั้งผามาน เพื่อปองกันแสงแดด เปนสัดสวน
และความสวยงาม

หองทํางานกองการศึกษา         50,000         50,000         50,000         50,000  จํานวน 1 หอง  ปองกันแสงแดด เปนสัดสวน
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

23 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อาน ในสถานศึกษาในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา

เพื่อใหโรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใหเอื้อ
ตอการเรียนรู (โรงเรียนอนุบาล
พัฒนาตนน้ําขุนคอง)

เพื่อเอื้ออํานวยตอการจัด
บรรยากาศการเรียนรูของนักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน

        30,000         30,000         30,000         30,000  โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียน
เพิ่มขึ้น

เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดู
สวยงาม

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

25 โครงการกอสราง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบาน
แมกอน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดมาตรฐาน

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ
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 งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการจัดซ้ือที่ดินสําหรับสราง

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบาน
แมกอน

เพื่อใหมีที่ดินสําหรับสรางศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบานแม
กอน

จัดซ้ือที่ดิน ขนาด 200 ตร.ว 500,000 500,000 500,000 500,000  มีสถานที่กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

27 โครงการกอสราง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
หยอมบานแมจาเหนือ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดมาตรฐาน

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

28 โครงการกอสราง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
บานหวยทรายขาว

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดมาตรฐาน

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

29 โครงการกอสราง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง

เพื่อใชเปนอาคารเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
บานขุนคอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดมาตรฐาน

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใหเอื้อตอ
การเรียนรู (โรงเรียนบานหวยเปา)

เพ่ือเอื้ออํานวยตอการจัด
บรรยากาศการเรียนรูของนักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน

          40,000           40,000           40,000           40,000  โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียน
เพ่ิมขึ้น

เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่ดูสวยงาม กองการศึกษา/
กรมสงเสริมฯ

31 โครงการหองสมุดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเปนแหลงศึกษาขอมูล
ขาวสารของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000  ประชาชนตําบลทุง
ขาวพวง เขาถึงขอมูล
ขาวสาร

ประชาชนสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารได

อบจ.
เชียงใหม/กอง

การศึกษา

32 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง

เพ่ือซอมแซมอาคารเรียนใหมีสภาพ
ที่ดี และปลอดภัยสําหรับเด็ก
นักเรียน

ศพด.สังกัดเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 100,000 100,000 100,000 100,000  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ได
มาตรฐาน

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหดีย่ิงขึ้น

กองการศึกษา
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โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการกอสรางร้ัวศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานทุงขาวพวง
เพื่อใหมีร้ัวรอบเปนสัดสวน และ
ความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

ศพด.บานทุงขาวพวง 200,000 200,000 200,000 200,000  มีความปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

 มีร้ัวรอบเปนสัดสวน เพื่อความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

108แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ

 ศพด.ในสังกัด
เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล

        50,000         50,000         50,000         50,000  เด็กนักเรียนไดรับการ
พัฒนาทางดานทักษะ
เพิ่มขึ้น

 เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ
เสริมสรางความเขมแข็งทั้ง
รางกายและจิตใจ

จัดการแขงขันกีฬาพื้นบานและ
กีฬาอื่นๆในกลุมสตรีและ
ประชาชน

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา/
อบจ.

3 โครงการแขงขันกีฬาชนเผา เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงทั้ง
รางกายและจิตใจ

สนับสนุนการออกกําลังใหกับพี่
นองชนเผาตางๆ

40,000 40,000 40,000 40,000  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

เพื่อเชื่อมความสามัคคีและ
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา
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   5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการแขงขันกีฬารวมพลคน

ทองถิ่น กีฬาสหมิตร
เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ
เสริมสรางความเขมแข็งทั้ง
รางกายและจิตใจ

จัดการแขงขันกีฬาพื้นบานและ
กีฬาอื่นๆในกลุมอปท.และสวน
ราชการตางๆ

100,000 100,000 100,000 100,000  มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่ม
มากขึ้น

เชื่อมความสามัคคีระหวางอปท.
และหนวยงานตางๆ

กองการศึกษา/
อบจ.

5 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนออก
กําลังกายและมีสุขภาพท่ีดี
หางไกลยาเสพติด

ปรับปรุงลานกีฬา หมูบานใน
เขตเทศบาลตําบลทุงขาวพวง

200,000 200,000 200,000 200,000  รอยละของ
ประชาชนมีสุขภาพท่ี

ดีเพ่ิมมากขึ้น

 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีและ
หางไกลจากยาเสพติด

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
กลางของเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
เทศบาลตําบลทุงขาวพวงและ
หนวยงานตางๆในการจัดการ
แขงขันกีฬา และปรับปรุงให
ไดมาตรฐาน

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลทุงขาววพวง

700,000 700,000 700,000 700,000  มีสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐาน

มีสนามในการแขงขันกีฬา
ชนิดตางๆและใชในการจัด

กิจกรรมตางๆ

กอง
การศึกษา/

กรมสงเสริมฯ

110แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา
เพื่อปองกันโรคติดตอ ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ใหกับสุนัขทุกหมูบานเละสงเสริม
ใหประชาชนเลี้ยงสุนัขอยางถูกวิธี

100,000 100,000 100,000 100,000  อัตราความเสี่ยงของ
โรคพิษสุนัขบาลดลง

ประชาชนมีความปลอดภัย
และดูแลสุนัขอยางถูกวิธี

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก
และกําจัดลูกน้ํายุงลาย

เพื่อปองกันโรคติดตอ ฉีดพนหมอกควันและแจกจาย
ทรายอะเบทใหกับประชาชนทุก
หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000  อัตราการปวงของโรค
ไขเลือดออกลดลง

อัตราการปวยดวยไขเลือดออก
ลดลง

สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและระงับ
โรคติดตอและไมติดตอและคา
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เพื่อปองกันโรคติดตอและไม
ติดตอ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง

        50,000         50,000         50,000         50,000  อัตราการปวยของ
โรคติดตอลดลง

อัตราการปวยดวยโรคติดตอ
ลดลง

สํานักปลัด
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ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

   5.3 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการงานคุมครองผูบริโภค เพื่อตรวจสอบและคุมครองและ

เผาระวังดานการคุมครองผูบริโภค
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง

      100,000 100,000 100,000 100,000  เพื่อคุมครองผูบริโภค เพื่อคุมครองผูบริโภค สํานักปลัด

5 โครงการสนับสนุนการออกกําลัง
กาย (เตนแอโรบิก)

เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ
เสริมสรางความเขมแข็งทั้ง
รางกายและจิตใจ

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

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมสุขภาพ
(หองฟตเนส)

เพ่ือสงเสริมสุขภาพให
แข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ

สรางหองฟตเนสพรอมอุปกรณ      800,000 800,000 800,000 800,000  ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพ่ิมขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

7 โครงการจัดระบบการแพทย
ฉุกเฉินประจําตําบลทุงขาวพวง

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในดานสาธารณสุข

ดําเนินการระบบการแพทย
ฉุกเฉินตําบลทุงขาวพวง

200,000 200,000 200,000 200,000  สามารถชวยเหลือผู
ประสบเหตุฉุกเฉินได
ทันทวงที

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสามารถให

ความชวยเหลือประชาชนเม่ือ
เกิดเหตุไดทันทวงที

สํานักปลัด
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 งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุม

เยาวชน
เพื่อเสริมสรางความสามัคคีใหกับ
เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

สงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหกับเยาวชนในเขตเทศบาล

        50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนคร้ังในในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน

สรางความสามัคคีและให
เยาวชนมีกิจกรรมทํารวมกัน

สํานักปลัด

2 โครงการจางนักเรียนนักศึกษา
ทํางานชวงปดภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนในชวง
ปดภาคเรียน

จางนักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง ปละ 1
 คร้ัง

        50,000         50,000         50,000         50,000  นักเรียนมีรายได
ระหวางการทํางาน

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มี
รายได แบงเบาภาระผูปกครอง

สํานักปลัด

3 โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ
ประจําป

เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง

ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง         30,000         30,000         30,000         30,000  ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี
เพิ่มขึ้น

ผูสูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ
แข็งแรง

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวมี
ความเขาใจที่ดีตอกัน

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง

        10,000         10,000         10,000         10,000  จัดกิจกรรมปละ 1 คร้ัง สงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวมี
ความเขาใจที่ดีตอกัน

สํานักปลัด
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ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
   5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม
ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม
ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง

ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง 100,000 100,000 100,000 100,000  สามารถนํามาพัฒนา
ศักยภาพของกลุมได

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ สํานักปลัด

6 โครงการดําเนินกิจกรรมวันสตรี
สากลตําบลทุงขาวพวง

เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
ใหกับกลุมสตรีในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง

สงเสริมการจัดทํากิจกรรมตางๆ
ของกลุมพัฒนาสตรีตําบลทุงขาว
พวง

35,000 35,000 35,000 35,000  ดําเนินกิจกรรมปละ 1
 คร้ัง

กลุมสตรีมีความสามัคคีและมี
กิจกรรมทํารวมกัน

สํานักปลัด

7 โครงการดําเนินกิจกรรมของกลุม
ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง

เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
ใหกับผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง

สงเสริมการจัดทํากิจกรรมตางๆ
ของกลุมผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000  ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่
ดีเพิ่มมากขึ้น

เพื่อใหกลุมผูสูงมีกิจกรรมทํา
รวมกัน

สํานักปลัด

8 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม
สตรีตําบลทุงขาวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี
ตําบลทุงขาวพวง

กลุมสตรีตําบลทุงขาวพวง 100,000 100,000 100,000 100,000  สามารถนํามาพัฒนา
ศักยภาพของกลุมได

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี
ตําบลทุงขาวพวง

สํานักปลัด

114แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบานประชารัฐ เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสทาง

สังคม
ซอมแซม/ปรับปรุง ที่อยูอาศัย
ใหกับผูดอยโอกาสทางสังคม

        50,000         50,000         50,000         50,000  ผูดอยโอกาสไดรับการ
ดูแลและชวยเหลือตาม

เพิ่มมากขึ้น

ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและ
ชวยเหลือ

สํานักปลัด

2 โครงการชวยเหลือเด็กและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม

เพื่อชวยเหลือเด็กและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม

ชวยเหลือเด็กและผูดอยโอกาส
ทางสังคม ในเขตเทศบาล

        65,000         65,000         65,000         65,000  ผูดอยโอกาสไดรับการ
ดูแลและชวยเหลือตาม

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนกลุมตางๆไดรับ
บริการและสวัสดิการจาก  อปท.
 อยางทั่วถึงและเปนธรรม

สํานักปลัด

3 โครงการปองกันภัยหนาว เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนจากภัยหนาว

จัดซ้ือเคร่ืองนุงหมกันหนาว
ใหกับราษฎรผูประสบภัยหนาว

      100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนประชาชนที่
ไดรับความชวยเหลือ

ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับ
เคร่ืองนงหมกันหนาวอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

115

                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

   5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวงมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
  ทุงขาวพวง

205,000 205,000 205,000 205,000  ประชาชนไดรับการ
ดูแลอยางทั่วถึง

เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน สํานักปลัด

2 โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับเงินสงเคราะห ผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  ผูสูงอายุไดรับเงิน
สงเคราะหตาม

หลักเกณฑ

ผูสูงอายุไดรับเงินสงเคราะหใน
การดํารงชีพ

สํานักปลัด/กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

3 โครงการสงเคราะหผูพิการ ผูพิการไดรับเงินสงเคราะห ผูพิการที่อยูในเขตเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  ผูพิการไดรับเงิน
สงเคราะหตาม

หลักเกณฑ

ผูพิการไดรับเงินสงเคราะหใน
การดํารงชีพ

สํานักปลัด/กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

4 โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส ผูติดปวยโรคเอดสไดรับเงิน
สงเคราะห

ผูปวยโรคเอดสที่อยูในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

50,000 50,000 50,000 50,000  รอยละของผูปวยไดรับ
การสงเคราะหตาม

หลักเกณฑ

ผูปวยโรคเอดสไดรับเงิน
สงเคราะหในการดํารงชีพ

สํานักปลัด/กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

116

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

   5.6 แผนงานงบกลาง

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564)

                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร

และปายจราจร บริเวณทางแยกใน
ชุมชน

เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชน

ติดต้ังปายสัญญาณไฟจราจร
และปายสัญญาณจราจร บริเวณ
ทางแยกในเขตเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

200,000 200,000 200,000 200,000  ประชาชน
ปลอดภัยและลด
การเกิดอุบัติเหตุ

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

กองชาง

2 โครงการติดต้ังกลอง CCTV จุด
เส่ียงภายในเขตเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

เพ่ือเผาระวังและปองกันการ
กออาชญากรรม

ติดต้ังกลอง CCTV ในจุดเส่ียง
บริเวณหมูบานและภายใน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

800,000 800,000 800,000 800,000  บริเวณจุดเส่ียงมี
ความปลอดภัยเพ่ิม

มากขึ้น

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

กองชาง/กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น
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ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
   6. ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค

                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564)



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการดําเนินกิจกรรมของศูนย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตําบลทุงขาวพวง  โครงการฝกอบรม
ทวบทวน อปพร.

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

จัดกิจกรรม และฝกอบรมทบทวน
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนเทศบาลตําบลทุงขาวพวง

      150,000       150,000       150,000       150,000  สมาชิกอปพร.มี
ความเขาใจและมี
ทักษะในการทํางาน
เพิ่มมากขึ้น

 สมาชิกอปพร.มีความ
เขาใจและมีทักษะในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการซักซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดทันเหตุการณ

บุคลากรของเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง

          20,000           20,000           20,000           20,000  รอยละบุคลากรที่เขา
รับการอบรม มีความรู
 ความเขาใจ มากย่ิงขึ้น

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ในที่สาธารณะและชุมชน

      100,000       100,000       100,000       100,000  รอยละของจํานวน
อุบัติเหตุลดลง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง สํานักปลัด

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวง เทศกาลสงกรานต

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ในที่สาธารณะและชุมชน

      100,000       100,000       100,000       100,000  รอยละของจํานวน
อุบัติเหตุลดลง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง สํานักปลัด

5 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครมิสเตอร
เตือนภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ
อาสาสมัครมิสเตอรเตือนภัย

มิสเตอรเตือนภัย ในตําบลทุงขาว
พวง 7 หมูบาน

        50,000         50,000         50,000         50,000  สามารถแจงเหตุได
ทันทวงที

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน
และสามารถแจงขาวไดทันที

สํานักปลัด

118

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
   6. ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน ท่ีไม

สามารถคาดการณไดลวงหนา และ
สําหรับชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและสาธารณภัยตางๆ

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยสา
ธารณภัยตางๆ

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยสา
ธารณภัยตางๆ และเหตุการณไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา

500,000 500,000 500,000 500,000   ผูประสบภัยไดรับ
ความชวยเหลือ
ตามหลักเกณฑ

ผูประสบภัยไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที

สํานักปลัด

119

   6.3 แผนงานงบกลาง

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
   6. ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสรางชุมชนเขมแข็งเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด/ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง

หมูบานในเขตเทศบาลตําบล    ทุง
ขาวพวง และเด็กนักเรียนใน
สถานศึกษา (โครงการ D.R.A.E)

100,000 100,000 100,000 100,000 การแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

ชุมชน/โรงเรียน เขมแข็ง
หางไกลยาเสพติด

สํานักปลัด

2 โครงการขึ้นทะเบียนบุคคลที่ไมมี
สถานะทางทะเบียน

เพื่อใหมีสถานะทางทะเบียน ผูที่ไมมีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่
เทศบาล

        10,000         10,000         10,000         10,000  แรงงานตางดาวใน
พื้นที่มีการขึ้น
ทะเบียนอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย

เพื่อใหบุคคลตางดาวมี
สถานะทางทะเบียน

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาปองกัน
ภัยยาเสพติด

เพื่อใหชุมชน เขาใจและตระหนัก
ถึงผลกระทบ โทษ ของยาเสพติด

ผูนําชุมชน, ชรบ.,ผูประสานพลัง
แผนดิน อพปร. กลุมอื่นๆในตําบล
ทุงขาวพวง จํานวน 60 คน

        20,000         20,000         20,000         20,000 การแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

ชุมชุนมีความเขมแข็งปลอด
ยาเสพติด

สํานักปลัด

4 โครงการชุมชนอุนใจไดลูกหลานคืน ลดปญหายาเสพติดในชุมชน ทํา
ใหชุมชนมีความเขมแข็ง

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง จํานวน 120 คน

        30,000         30,000         30,000         30,000 การแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

ชุมชุนมีความเขมแข็งปลอด
ยาเสพติด

สํานักปลัด
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ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

   6. ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
   6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝกอบรมคายบําบัดผูติดยา

เสพติด
ลดปญหายาเสพติดในชุมชน
ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง

ผูท่ีติดยาเสพติดในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง

270,000 270,000 270,000 270,000 การแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

ชุมชุนมีความเขมแข็ง
ปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด

6 โครงการฝกอบรมแกนนําเยาวชน
ปองกันยาเสพติด
ประจําป 2561-2564

ลดปญหายาเสพติดในชุมชน
ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง/นักเรียน ม.1-3 /
นักศึกษา

100,000 100,000 100,000 100,000 การแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

ชุมชุนมีความเขมแข็ง
ปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด

7 โครงการเครือขายชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติด ประจําป
2561-2564

ลดปญหายาเสพติดในชุมชน
ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง

ประชาชน/เยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000 การแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

ชุมชุนมีความเขมแข็ง
ปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด

121แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัด

 และอําเภอ
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
นโยบายจังหวัด และนโยบาย
อําเภอ

โครงการตามมติ คณะรัฐมนตรี
 จังหวัดและอําเภอ

      200,000       200,000       200,000       200,000  จํานวนกิจกรรมที่ดําเนิน
โครงการสนองนโยบายฯ

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
 จังหวัดและอําเภอ

สํานักปลัด

2 โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

จัดใหมีการเลือกตั้งเพื่อใหไดมาซ่ึง
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด

ไดผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น ที่มาจากเลือกตั้ง

      640,000       640,000       640,000       640,000 ไดผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น ที่มาจาก
เลือกตั้งตามกฎหมายกําหนด

ไดผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น ที่มา
จากเลือกตั้งตามกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด

3 คาใชจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ เพื่อจายเปนคารับรอง หรือเลี้ยง
รับรองของ อปท. คาใชจายใน
การพธีทางศาสนา /รัฐพิธ/ีวัน
สําคัญตางๆ

เลี้ยงรับรองคณะกรรมการ
ตางๆที่ตรวจประเมิน อปท.
และคาใชจายในงานรัฐพิธีตางๆ

        50,000         50,000         50,000         50,000 จํานวนครั้งที่ดําเนินการ เพื่อจายเปนคารับรอง
หรือเลี้ยงรับรองของ
อปท. คาใชจายใน
การพธีทางศาสนา /รัฐ
พิธี/วันสําคัญตางๆ

สํานักปลัด

122

   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ/ลูกจาง

จัดฝกอบมและสัมมนาแกคณะ
ผูบริหารและพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

        50,000         50,000         50,000         50,000  รอยละบุคลากรที่เขารับ
การอบรม มีความรู ความ

เขาใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรทองถิ่นไดรับ
การพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

5 โครงการสนับสนุนการดําเนินการ
จัดทําระบบบันทึกบัญชีของอปท.
e-laas

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของระบบ e-laas

เพื่อพัฒนาระบบบันทึกบัญชี
ของ อปท.e-laas ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

        30,000         30,000         30,000         30,000  รอยละบุคลากรที่เขารับ
การอบรม มีความรู ความ
เขาใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรทองถิ่นไดรับ
การพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

6 โครงการจางประเมินและสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

เพื่อทราบถึงปญหาและความ
ตองการของประชาชนในการ
ใหบริการในดานตางๆจากเทศบาล

สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

        40,000         40,000         40,000         40,000  รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ทําใหทราบความ
ตองการของประชาชน

และนําปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนา
ทองถิ่น

สํารวจขอมูลพื้นฐานทั้ง 7
หมูบาน

        50,000         50,000         50,000         50,000  เทศบาลมีขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจน

เทศบาลมีขอมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนและ

พัฒนาทองถิ่น

สํานักปลัด

8 โครงการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินดวยระบบ GIS

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีอยางเปน
ระบบ

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง
สามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มมาก
ขึ้น

      200,000       200,000       200,000       200,000  รอยละของเทศบาล
สามารถจัดเก็บภาษีได

ครบทุกราย

มีรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

9 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ/
เอกสารเผยแพรกิจกรรมเทศบาล

เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนและใหประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารของเทศบาล

จัดทําปายประชาสัมพันธ แผน
พับ วารสาร

      100,000       100,000       100,000       100,000  สามารถเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเทศบาลให
ประชาชนไดรับทราบ

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธให

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

123

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจาง/การ
พัสดุ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ/ลูกจาง

จัดฝกอบมและสัมมนาแกคณะ
ผูบริหารและพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

        50,000         50,000         50,000         50,000  บุคลากรที่เขารับการ
อบรม มีความรู ความ
เขาใจระเบียบ และวิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจาง มากยิ่งขึ้น

บุคลากรทองถิ่นไดรับ
การพัฒนาความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

11 โครงการจัดซ้ือวารสาร/หนังสือพิมพ
เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร

เพื่อใหประชาชนและบุคลากร
ทองถิ่นไดเขาถึงขอมูลขาวสาร

จัดซ้ือวารสาร/หนังสือพิมพ ไว
บริการใหประชาชาชนที่มา
ติดตอราชการที่สํานักงาน
เทศบาลและทุกหมูบาน

        12,000         12,000         12,000         12,000  ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร

เพื่อใหประชาชนได
เขาถึงขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

12 โครงการอินเตอรเน็ตตําบล เพื่อใหประชาชนและบุคลากร
ทองถิ่นไดเขาถึงขอมูลขาวสาร

จัดใหมีอินเตอรเน็ตตําบล
เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสาร

        50,000         50,000         50,000         50,000  ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร

ประชาชนและบุคลากร
ทองถิ่น สามารถใช
อินเตอรเน็ตในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

13 โครงการซอมแซมเคร่ืองมือครุภัณฑ
ตางๆ

เพื่อซอมแซมเคร่ืองมือครุภัณฑ
ตางๆที่ชํารุดเสียหาย

ซอมแซมทรัพยสิน เคร่ืองมือ
ครุภัณฑตางๆที่ชํารุดเสียหาย

      300,000       300,000       300,000       300,000  เคร่ืองมือและครุภัณฑ มี
อายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น

ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย
ใชงานไดตามปกติ

สํานักปลัด

14 โครงการซอมแซม เคร่ืองมือครุภัณฑ
ตางๆ

เพื่อซอมแซมเคร่ืองมือครุภัณฑ
ตางๆที่ชํารุดเสียหาย

ซอมแซมทรัพยสิน เคร่ืองมือ
ครุภัณฑตางๆที่ชํารุดเสียหาย

      100,000       100,000       100,000       100,000  เคร่ืองมือและครุภัณฑ มี
อายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น

ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย
ใชงานไดตามปกติ

กองคลัง

124

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูผูดูแลเด็กในสังกัด
เทศบาล

        26,000         26,000         26,000  พัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
เด็กใหดียิ่งขึ้น

บุคลากรมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรทางการศึกษา และผู
ที่เกี่ยวของ

บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน

      150,000       150,000       150,000       150,000  บุคลากรมีความรูเพิ่มมาก
ขึ้น

บุคลากรทองถิ่นไดรับการ
พัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาขาราชการครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่โรงเรียนในสังกัด(ร.ร.
บานหวยเปาและ ร.ร.อนุบาล
พัฒนาตนน้ําขุนคอง)

        42,000         42,000         42,000         42,000  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผูสอน

บุคลากรมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

4 โครงการซอมแซมสิ่งกอสราง
ทรัพยสิน เคร่ืองมือครุภัณฑตางๆ

เพ่ือซอมแซมทรัพยสินเครื่องมือ
ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย

ซอมแซมทรัพยสิน เครื่องมือ
ครุภัณฑตางๆที่ชํารุดเสียหาย

          30,000           30,000           30,000           30,000  สิ่งกอสรางเครื่องมือและ
ครุภัณฑ มีอายุการใชงานที่
ยาวนานขึ้น

สิ่งกอสราง ครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายใชงานไดตามปกติ

กองการศึกษา
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   7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   7.2 แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซอมแซมสิ่งกอสราง

สาธารณูปโภค เคร่ืองมือครุภัณฑตางๆ
เพื่อซอมแซมสิ่งกอสราง
สาธารณูปโภคและเคร่ืองมือ
ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย

ซอมแซมสิ่งกอสราง เคร่ืองมือ
ครุภัณฑตางๆที่ชํารุดเสียหาย

      300,000       300,000       300,000       300,000  สิ่งกอสรางเคร่ืองมือและ
ครุภัณฑ มีอายุการใชงาน
ที่ยาวนานขึ้น

สิ่งกอสราง ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหายใชงานได
ตามปกติ

กองชาง

2 โครงการสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อเพิ่มทักษะงานดานกอสราง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาฝมือดาน
งานกอสรางใหกับประชาชน

บุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนทั่วไป

      100,000       100,000       100,000       100,000  รอยละบุคลากรที่เขารับ
การอบรม มีความรู ความ
เขาใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

กองชาง
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ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
   7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

   7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อใหเทศบาลมีแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยสงเสริมใหประชาชน
และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนการดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น โดย
กระบวนการรับฟงความคิดเห็น
จากชุมชน องคกร หนวยงาน
และประชาชน

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โดยจัดประชุมประชาคมระดับ
หมูบาน ระดับตําบล และ
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

        50,000         50,000         50,000         50,000  ไดแผนพัฒนาที่มาจาก
ความตองการของ
ประชาชน

1.ประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถิ่น
2.มีแผนพัฒนาเทศบาล
เปนเคร่ืองมือในการ
ดําเนินงานและจัดทํา
งบประมาณประจําป 3.
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น

สํานักปลัด

127แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

   7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องตน
สําหรับประชาชน คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
เทศบาล กํานัน-ผญบ.- ผูนําชุมชน

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชน คณะผูบริหารทองถิ่น
 สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
เทศบาล กํานัน-ผญบ.- ผูนํา
ชุมชน

        19,000         19,000         19,000         19,000  กลุมเปาหมายมีความรู
ดานกฎหมายเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน ของ
สมาชิกสภาฯ ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล  และผูนําชุมชน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

ฝอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่แกคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
จางและผูนําชุมชน

      500,000       500,000       500,000       500,000  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผูเขารับการ
อบรมและศึกษาดูงาน

เพิ่มขึ้น

บุคลากรทองถิ่นและผูนํา
ชุมชนไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดานการบริการดวยใจ

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ

บุคลากรของเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง

      200,000       200,000       200,000       200,000  รอยละบุคลากรที่เขารับ
การอบรม มีความรู ความ
เขาใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

สํานักปลัด

5 โครงการใหความรูปลูกจิตสํานึกใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ

บุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนทั่วไป

        20,000         20,000         20,000         20,000  รอยละบุคลากรที่เขารับ
การอบรม มีความรู ความ
เขาใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อปองกันการทุจริตใน
หนวยงานราชการ

สํานักปลัด

128แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ

  อปพร.
เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศลาลตําบลทุงขาวพวง

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนตําบลทุงขาวพวง

      150,000       150,000       150,000       150,000  บุคลากรมีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

สํานักปลัด

129แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

   7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   7.5 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง



ผ 05

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝายหวยเปาพรอม

ระบบสงน้ํา หมู 1 บานหวยเปา
เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภค

กอสรางฝายและระบบสงน้ํา จัดหา
น้ําสนับสนุนโครงการขยายผล
โครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบน
บานหวยเปา หมูที่ 1

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

2 โครงการกอสรางฝายแมกอน
นอยพรอมระบบสงน้ํา หมู 2
บานแมกอน

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

กอสรางฝายและระบบสงน้ํา หมูที่
2 ตําบลทุงขาวพวง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

3 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา หมู
2 บานแมกอน

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภค

กอสรางอางเก็บน้ํา หมูที่ 2 ตําบล
ทุงขาวพวง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

4 โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งลํา
น้ําปง หมู 3 บานทุงขาวพวง

เพื่อปองกันปญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง
และปองกันอุทกภัย

ผนังกั้นตลิ่งลําน้ําปง หมูที่ 3 ตําบล
ทุงขาวพวง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  ปญหาตลิ่งพังเสียหาย
ลดนอยลง

ปองกันตลิ่งพังเสียหาย
และปองกันปญหาอุทกภัย

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

142แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา หมู

3 บานทุงขาวพวง
เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภค

กอสรางอางเก็บน้ํา หมูที่ 3 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

6 โครงการกอสรางลําเหมืองหลวง
 คสล.และพนังกันตลิ่งพรอมถนน
เลียบคันคลอง  หมู 3 บานทุง
ขาวพวง

เพื่อใหน้ําระบายไดดี เกษตรกรมี
น้ําสําหรับทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป

กอสรางลําเหมืองหลวง คสล. พรอม
ถนนเลียบคันคลอง  หมูท่ี 3 บานทุง
ขาวพวง กวาง 2.00 ม. ยาว 5,000
ม. ลึก 1.50 ม.

     1,000,000      1,000,000      1,000,000 1,000,000 จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

ไมมีสิ่งกีดขวางลําน้ําและ
สามารถทําการเกษตรได
ตลอดทั้งป

กรมชลประทาน/
กรมพัฒนาที่ดิน/

กองชาง

7 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
พรอมระบบสงน้ํา หมู 4 บานแม
จา

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

กอสรางฝายและระบบสงน้ํา   หมูที่
 4 บานแมจา

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

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

8 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา หมู
6 บานขุนคอง

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภค

กอสรางอางเก็บน้ํา หมูที่ 6 บาน
ขุนคอง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

9 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา  หมู
 7 บานหวยตีนตั่ง

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภค

กอสรางอางเก็บน้ํา หมูที่ 7 บาน
หวยตีนตั่ง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

10 โครงการกอสรางฝายทากวาง
พรอมระบบสงน้ํา หมู 7 บาน
หวยตีนตั่ง

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

กอสรางฝายและระบบสงน้ํา   หมูที่
 7 บานหวยตีนตั่ง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กรมชลประทาน/
หนวยงานอื่น

143

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการกอสรางลําเหมือง คสล.

เพื่อการเกษตร  ระหวาง หวยไส
 หมู 7 ตําบลเมืองนะ - บานทุง
ขาวพวง หมู 3

เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

กอสรางลําเหมือง คสล.เพื่อ
การเกษตร ขนาดยาว 200 ม.
กวาง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
บริเวณ หมูที่ 7 บานหวยไส - ต.
เมืองนะ บานหวยเปา หมูที่ 1 -
บานทุงขาวพวง ม. 3 ต.ทุงขาวพวง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  จํานวนเกษตรกรที่มีน้ํา
เพียงพอตอการทํา
การเกษตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

อบจ.เชียงใหม/
กรมชลประทาน/

หนวยงานอื่น

12 โครงการขุดลอกลํานํ้าปง
บานหวยเปา หมู 1 - บาน
หวยทรายขาว หมู 5

เพ่ือใหนํ้าระบายไดดี
เกษตรกรมีนํ้าสําหรับทํา
การเกษตรไดตลอดท้ังป

บานหวยเปา หมูท่ี 1
บานทุงขาวพวง หมูท่ี 3
บานแมจา หมูท่ี 4
บานหวยทรายขาว หมุท่ี 5
  ลึก 2.00 ม. ยาว 7,000 ม.
กวาง 10.00 ม.

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  เกษตรกรสามารถทํา
การเกษตรและมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค ได
ตลอดท้ังป

ไมมีส่ิงกีดขวางลํานํ้า
และสามารถทํา
การเกษตรไดตลอดท้ังป
และปองกันอุทกภัย

กองชาง/กรม
สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น/
หนวยงานอื่น

144

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดไฟฟา

อยางทั่วถึง
ขยายเขตไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัย
และการเกษตร
     หมูที่ 1 บานหวยเปา
     หมูที่ 2 บานแมกอน
    หมูที่ 3 บานทุงขาวพวง
  หมูที่ 4 บานแมจา
 หมูที่ 5 บานหวยทรายขาว
หมูที่ 6 บานขุนคอง
หมูที่ 7 บานหวยตีนตั่ง

        500,000        500,000        500,000         500,000  จํานวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

กองชาง การไฟฟาสวน
ภูมิภาค สาขา
 อําเภอเชียง

ดาว
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                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

                                  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน



ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการออกรานแสดงสินคา

หัตถกรรมและผลิตภัณฑ
พื้นบาน หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ในงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม  ประจําป 2561

เพ่ือประชาสัมพันธและ
เผยแพรสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของอําเภอเชียงดาว
 และสงเสริมการทองเที่ยว
ของอําเภอเชียงดาว (อุดหนุน
ใหที่ทําการปกครองอําเภอ
เชียงดาว)

สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคา
และผลิตภัณฑชุมชนของอําเภอ
เชียงดาว  ในงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม

           5,000           5,000           5,000            5,000  สามารถจําหนาย
สินคา OTOP ได

ราษฎรของอําเภอ
เชียงดาวมีรายไดจา
การจําหนายสินคา
OTOP

สํานักปลัด อําเภอเชียงดาว

2 โครงการพัฒนากลุมพัฒนา
มะมวง เพื่อคุณภาพและการ
สงออก

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน หมูที่ 3

กลุมวิสาหกิจชุมชน  กลุมพัฒนา
มะมวงเพื่อคุณภาพบานทุงขาว
พวง

         10,000          10,000          10,000           10,000   กลุมวิสาหกิจชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเอง

สินคามีคุณภาพทํา
ใหกลุมมีรายไดเพิ่ม
ขี้น

สํานักปลัด อุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุม
กลุมพัฒนา
มะมวงเพ่ือ

คุณภาพบานทุง
ขาวพวง
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ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

   2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
   2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต อําเภอเชียงดาว
ประจําป พ.ศ.2561-2564

เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานตและให
ความสําคัญกับสวนราชการ
ในอําเภอเชียงดาว

สนับสนุนการจัดพิธีรดน้ําดําหัว
ผูวาราชการจังหวัดนายอําเภอ
และสวนราชการตางๆ

           5,000           5,000           5,000            5,000  ประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา อําเภอเชียงดาว

2 โครงการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับ ประจําป พ.ศ.
2561-2564 (อุดหนุนที่ทํา
การปกครองอําเภอเชียงดาว)

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหม

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับออกรานแสดง
สินคาและจําหนายสินคา OTOP
อําเภอเชียงดาว

           5,000           5,000           5,000            5,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยว

กองการศึกษา อําเภอเชียงดาว

132

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
   4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

                                  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดงานมหกรรมไม

ดอกไมประดับ ประจําป พ.ศ.
2561-2564 (อุดหนุนที่ทํา
การปกครองจังหวัดเชียงใหม)

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหม

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับออกรานแสดง
สินคาและจําหนายสินคา OTOP
จังหวัดเชียงใหม

           5,000           5,000           5,000            5,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยว

กองการศึกษา จังหวัดเชียงใหม

4 โครงการศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดหวยเปา
ประจําป พ.ศ.2561-2564

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาแก
ประชาชนและเยาวชน

         20,000          20,000          20,000           20,000  ผูเรียนสามารถ
เรียนรูและขาใจ

พระพุทธศาสนาเพิ่ม
มากขึ้น

เพื่อเปนการสงเสริม
พระพุทธศาสนา

กองการศึกษา วัดหวยเปา

5 โครงการศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย    วัดสวางมงคล
ประจําป พ.ศ.2561-2564

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาแก
ประชาชนและเยาวชน

         20,000          20,000          20,000           20,000  ผูเรียนสามารถ
เรียนรูและขาใจ

พระพุทธศาสนาเพิ่ม
มากขึ้น

เพื่อเปนการสงเสริม
พระพุทธศาสนา

กองการศึกษา วัดสวางมงคล

6 โครงการสรงน้ําพระธาตุดอย
มอญจิ่ง ประจําป พ.ศ.
2561-2564

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีสรงน้ําองคพระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุดอยมอญจิ่ง

         20,000          20,000          20,000           20,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงาม

กองการศึกษา วัดพระธาตุ
ดอยมอญจิ่ง

7 โครงการสรงน้ําวัดพระธาตุ
ศรีสามรักษ ประจําป พ.ศ.
2561-2564

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีสรงน้ําองคพระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุศรีสามรักษ (วัดหวยตีนตั่ง)

         20,000          20,000          20,000           20,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงาม

กองการศึกษา วัดพระธาตุศรี
สามรักษ
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วัตถุประสงค
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ

ดอยปานตาง ประจําป
พ.ศ.2561-2564

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีสรงนํ้าองคพระ
ธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงนํ้า
พระธาตุดอยปานตาง

        20,000        20,000        20,000         20,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงาม

กองการศึกษา วัดหวยเปา

9 โครงการสรงนํ้าพระธาตุวัด
สวางมงคล ประจําป พ.ศ.
2561-2564

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีสรงนํ้าองคพระ
ธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงนํ้า
พระธาตุวัดสวางมงคล

        20,000        20,000        20,000         20,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงาม

กองการศึกษา วัดสวางมงคล

134แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี

อําเภอเชียงดาว
เพ่ือแสดงความจงรักภักดี สนับสนุนอําเภอเชียงดาว ใน

การจัดงานรัฐพิธีตางๆ
          5,000          5,000          5,000           5,000  อุดหนุนใหอําเภอ

 ปละ 1 ครั้ง
ประชาชนตระหนัก
ใหความสําคัญและ
เขารวมกิจกรรมใน
วันสําคัญของงาน
รัฐพิธี

สํานักปลัด อําเภอเชียงดาว

135

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
   4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

   4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ วัตถุประสงค

                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษา

1.โรงเรียนบานแมกอนใน
 2. โรงเรียนบานทุงขาวพวง
  3. โรงเรียนบานหวยทรายขาว
  4.โรงเรียนพัฒนาตนน้ําขุนคอง
โรงเรียนละ 20,000.-บาท

80,000 80,000 80,000 80,000  โรงเรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อใหโรงเรียนมี
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา 1.โรงเรียนบาน
แมกอนใน
 2. โรงเรียน
บานทุงขาวพวง
3. โรงเรียน
บานหวย
ทรายขาว
4.โรงเรียน
พัฒนาตนน้ําขุน
คอง
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                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ

   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
   5.1 แผนงานการศึกษา

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 อุดหนุนศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตําบลทุงขาวพวง
เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษา

เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
   1.แขงขันทักษะทางวิชาการ
   2.แขงขันกีฬา/กรีฑานักเรียน
   3.กิจกรรมคายวิถีพุทธ
     4.กิจกรรมเขาคายลูกเสือ/เนตร
นารี

         50,000          50,000          50,000           50,000  ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามารถจัด

การศึกษาของศูนยใหมี
คุณภาพมากย่ิงขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการของเด็ก
ใหมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา อุดหนุนศูนย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ตําบลทุงขาวพวง

3 โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน

อุดหนุนอาหารกลางวันแกเด็ก
นักเรียน  ร.ร.สังกัด สพฐ.

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000  นักเรียนได
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกายที่
แข็งแรงและไดรับ

สารอาหารครบถวน

กองการศึกษา 1.โรงเรียนบาน
แมกอนใน
 2. โรงเรียน
บานทุงขาวพวง
 3. โรงเรียน
บานหวย
ทรายขาว
4.โรงเรียน
พัฒนาตนน้ําขุน
คอง

137แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ



ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ
2561-2564 ศูนยปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
เสี่ยง

สนับสนุนการดําเนินงานแกไข
ปญหายาเสพติดใหแกศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติด อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม

           5,000           5,000           5,000            5,000  ปญหายาเสพติดลด
นอยลง

การแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

สํานักปลัด อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง

อําเภอเชียงดาว

138

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

   6. ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
   6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน



ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดตั้งสถานที่กลาง

สําหรับเปนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือหรือจัดจาง
 ของหนวยการบริหาร
ราชการทองถิ่น อําเภอเชียง
ดาว ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561-2564

เพื่อเปนสถานที่กลางและ
สถานที่เผยแพรขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง

จัดตั้งสถานที่กลางสําหรับเปน
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ
หรือจัดจาง

         15,000          15,000          15,000           15,000  เพื่อใหองคกรมีความ
โปรงใสและ
ตรวจสอบได

อปท.สามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือ/
จัดจาง ไดถูกตอง
เรียบรอย

สํานักปลัด เทศบาลตําบล
แมนะ

139แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

หนวยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ



ผ 03

เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อม

ระหวางบานหวยทรายขาว หมู 5
ตําบลทุงขาวพวง ถึง บานสบงาย
หมู 5 ตําบลเมืองงาย

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 1,775 ม.
เชื่อมระหวางบานหวยทรายขาว หมู
 5 ตําบลทุงขาวพวง ถึง บานสบงาย
 หมู 5 ตําบลเมืองงาย

6,320,000 6,320,000 6,320,000 6,320,000  รอยละของ
ประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทางสัญจร
ไปมา สะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น

อบจ.เชียงใหม

2 โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อม
ระหวางบานแมกอน หมู 2 ตําบล
ทุงขาวพวง ถึง บานโปงอาง  หมู 5
ตําบลเมืองนะ

เพื่อใหประชาชาชนมีถนนสําหรับ
การคมนาคมไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 2,000 ม.
เชื่อมระหวางบานแมกอน หมู 2
ตําบลทุงขาวพวง ถึง บานโปงอาง
หมู 5 ตําบลเมืองนะ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  รอยละของ
ประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใชเสนทางสัญจร
ไปมา สะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น

อบจ.เชียงใหม
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                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



เปาหมาย ตัวชี้วัด
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขุดลอกลํานํ้าปง บาน

หวยไส หมู 7 ตําบลเมืองนะ -
บานหวยทรายขาว หมู 5 ตําบล
ทุงขาวพวง บานปงโคง ม. 13
ตําบลปงโคง

เพ่ือใหนํ้าระบายไดดี
เกษตรกรมีนํ้าสําหรับทํา
การเกษตรไดตลอดท้ังป

บานหวยไส หมู 7 ตําบลเมืองนะ
 - บานหวยเปา หมูท่ี 1 บานทุง
ขาวพวง หมูท่ี 3 บานแมจา หมูท่ี
 4 บานหวยทรายขาว หมุท่ี 5
ตําบลทุงขาวพวง บานปงโคง หมู
 13 ตําบลปงโคง กวาง 10.00 ม.
 ลึก 2.00 ม. ยาว 7,000 ม.

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  เกษตรกรสามารถ
ทําการเกษตรและ
มีนํ้าอุปโภค-บริโภค
 ไดตลอดท้ังป

ไมมีส่ิงกีดขวางลํานํ้าและ
สามารถทําการเกษตรได
ตลอดท้ังปและปองกัน
อุทกภัย

อบจ.เชียงใหม

รวม 3 โครงการ - 17,320,000 17,320,000 17,320,000 17,320,000

141แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ



ผ 06

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลทุงขาวพวง
เพื่อใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทํา
รวมกัน

ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง - - - -  ผูสูงอายุมีสุขภาพที่
จิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น

ผูสูงอายุมีกิจกรรม
ทํารวมกัน

สํานักปลัด

2 โครงการตั้งชมรมผูสูงอาย/ุ
ศูนยบริการผูสูงอายุตําบลทุง
ขาวพวง

เพื่อเปนศูนยประสานงาน/
ศูนยบริการของชมรม
ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง

ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง - - - -  ชมรมผูสูงอายุมี
ความเขมแข็งขึ้น/
ผูสูงอายุไดรับความ
สะดวกสบายเพิ่ม

มากขึ้น

กลุมผูสูงอายุมีความ
เขมแข็งและมี

ศูนยบริการผูสูงอายุ
ในตําบลทุงขาวพวง

สํานักปลัด

3 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เพื่อเปนศูนยประสานงาน
ประชาชน

เด็กแรกเกิด/มารดา - - - -  ประชาชาชนไดรับ
สวัสดิการจากภาครัฐ

เด็กแรกเกิดไดรับ
เงินอุดหนุนทุกคน

สํานักปลัด

145แผนพัฒนาทองถ่ินสีป (พ.ศ.2561-2564)

                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

   5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ



ผ 08

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน
 จัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล ลําดับที่ 8 แบบที่ 1
จํานวน 1 เคร่ือง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

          22,000  -  -  - กองการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

 จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล  ลําดับที่
11 จํานวนน 1 เคร่ือง ตาม
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

          21,000  -  -  - กองการศึกษา

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด
4 ฟุต จํานวน 3 ตัวๆละ 3,800.-
บาท

          11,400  -  -  - กองการศึกษา

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซ้ือเกาอี้ทํางานแบบมีแขน
และพนักพิง ปรับระดับได  จํานวน
 4 ตัวๆละ 2,000 บาท

           8,000  -  -  - กองการศึกษา
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                         บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อจัดเก็บเอกสาร  จัดซ้ือตูเหล็กชนิดบานเลื่อน

กระจก  จํานวน 6 ใบๆละ
3,100.- บาท

          18,600  -  -  - กองการศึกษา

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กอนุบาลกอนวัย
เรียน

 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเลนสนาม
กลางแจง ชุด อนุบาล 02

          89,000          89,000          89,000          89,000 กองการศึกษา

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซ้ือรถเข็นตัดหญาลอจักรยาน
จํานวน 2 คันๆละ 20,000.-บาท

          40,000  -  -  - สํานักปลัด

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อจัดเก็บเอกสาร  จัดซ้ือตูเหล็กชนิดบานเลื่อน
กระจก  จํานวน 2 ใบๆละ
3,100.- บาท

           6,200  -  -  - สํานักปลัด

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซ้ือรถกระบะตอนเดียว 4x4
เคร่ืองยนต 2,500 จํานวน 1 คัน

        680,000  -  -  - กองชาง

10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด
4 ฟุต จํานวน 1 ตัวๆละ 3,800.-
บาท

           3,800  -  -  - กองชาง

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซ้ือเกาอี้ทํางานแบบมีแขน
และพนักพิง  จํานวน 5 ตัว ตัวละ
 2,000 บาท

          10,000  -  -  - กองชาง
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หมวด ประเภท
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วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี แผนงาน



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซ้ือเกาอี้ทํางานแบบมีแขน

และพนักพิง  จํานวน 5 ตัว ตัวละ
 2,000 บาท

          10,000  -  -  - กองชาง

13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครภัณฑกอสราง  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  เคร่ืองตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 9 แรงมา  ใบตัด 14 นิ้ว

          60,000  -  -  - กองชาง

14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  เคร่ืองสกัดคอนกรีต  จํานวน 1 ตัว           25,000  -  -  - กองชาง

15 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  ไมสตาฟแบบพับ ยาว 4 เมตร
จํานวน 1 อัน

           5,000  -  -  - กองชาง

16 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

 เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซ้ือรถบรรทุก ชนิด 6 ลอ
ขนาดไมเกิน 210 แรงมา

      2,400,000  -  -  - กองชาง

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  จัดซ้ือเกาอี้ทํางานแบบมีแขน
และพนักพิง  จํานวน 3 ตัว ตัวละ
 2,000 บาท

           6,000  -  -  - กองคลัง

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

 เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  รถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี
ตามมาตรฐานครุภัณฑ

          60,000  -  -  - กองคลัง
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วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน
 จัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล ลําดับที่ 8 แบบที่ 1
จํานวน 1 เคร่ือง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

          22,000  -  -  - สํานักปลัด

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

 เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 6,000.-บาท

           6,000  -  -  - สํานักปลัด

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

 จัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน ลําดับที่ 7 จํานวน 2
เคร่ืองๆละ 16,000.-บาท  ตาม
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

          32,000  -  -  - กองคลัง

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

 เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 6,000.-บาท

          12,000  -  -  - กองคลัง

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

 จัดซ้ือรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
แบบมีชองวางดานหลังคนขับ
(cap) จํานวน 1 คัน

 -         657,000  -  - กองคลัง

3,548,000 746,000 89,000 89,000
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รวมท้ังหมด

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนา 150 
 

  
สวนที่ สวนที่ 55  

 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ขอ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797    
ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป                  
(พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ขอ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่  
10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

 
 
 
 
 

 
 
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให
บรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา

การติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  
22  พฤศจิกายน  2556  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มตีอการใหบรกิาร 
 
 
 

 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพฒันาพฒันาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกบักระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและ

บางเรื่องอาจทําไมได   
 
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
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 1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ควรพจิารณาใชแผนยุทธศาสตรการพฒันามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   

2)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  

3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 
 
 

*********************** 



                                                                                

ภาคผนวก 
 
 

 
 

ปญหาและความ
ตองการของหมูบาน 

(แผนชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปญหาและความตองการบานหวยเปา หมูที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) 
1.โครงการกอสรางถนน คสล.เขาพื้นที่การเกษตร 
 - โครงการกอสรางถนน คสล.เลียบลําเหมือง 
2.โครงการยายเสาไฟขยายเขตไฟฟา (ไฟกิ่ง) 
3.โครงการกอสรางถนนลูกรังเขาพื้นที่การเกษตร 
 - โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบลําน้ําซุม 
 - โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบลําน้ําปง 
4.โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปดในหมูบาน 
5.โครงการขุดลอกลําน้ํากอน 
6.โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 
7.โครงการทําพนังเรียงหินบนฝายน้ําซุม 
8.โครงการกอสรางพนังเรียงหินแมน้ําปง (Gobion) 
9.โครงการปรับปรุงบอขยะ 
10.โครงการติดตั้งกลอง CCTV จุดเสี่ยง 
11.โครงการจัดหาครูสอนพิเศษใหเด็กนักเรียนและเยาวชน (ภาษาอังกฤษ) 
12.โครงการจัดสรางฝายชะลอน้ําไวเพื่อการเกษตร 
13.ขอรับงบประมาณสนับสนุนและอนุรักษประเพณีพื้นบาน 
14.ขอรับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนสายหลัก 
15.ขอรับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศนอาคารหอประชุม 
16.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อชะลอความเร็วตามทางแยก 
17.โครงการจัดหาที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
18.โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุประจําป 
19.โครงการพัฒนาที่ดิน 
20.โครงการกอสรางถนน Over ray ภายในหมูบาน 
21.โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามน้ําซุม 
22.โครงการกอสรางคลองสงน้ําไสไก ลําเหมืองน้ํากอน 
23.โครงการติดตั้งกระจกสัญญาณบริเวณทางแยก 
24.โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน 
 - โครงการกอสรางถนน คสล.ไปบอขยะ 
 - โครงการกอสรางถนน คสล.รอบดอยปานตาง (เสนลาง) 
 - โครงการสรางถนนคสล.ขึ้นพระธาตุดอยปานตาง 
25.โครงการผลิตปุยชีวภาพ – แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
26.โครงการขุดลอกหวยน้ําขุน 
27.โครงการกําหนดแนวเขตลําน้ําสาธารณะ 
28.โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอร ขนาดบรรจุ 4,000 ลิตร จํานวน 10 ถัง 
29.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
30.โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร 
31.โครงการขุดลอกลําหวยเปา บริเวณหนาฝายวัดใน 
32.โครงการขุดบอบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
33.โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
34.โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยปานตาง 
35.โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย 

 



ปญหาความตองการดานแหลงนํ้าและการเกษตร 

1.ทําการเกษตรทางเลือกแบบเกษตรธรรมชาติ/เกษตรผสมผสาน 
2.จัดสรรที่ดินทํากินใหชาวบาน 
3.ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไขปญหาราคาตนทุนการผลิต 
4.ตอยอดเงินกองทุนหมูบาน/สนับสนุนวงเงินกูปลอดดอกเบี้ย 
5.เจาะบาดาลน้ําสําหรับอปุโภค-บริโภค 
6.กอสรางถังน้ําอปุโภค-บริโภค 
7.ขุดลอกลําหวย/ล้ําน้ําปง 
8.เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร 
9.ติดตั้งเครื่องสบูน้ําไฟฟา 

เรียงลําดับความสําคัญโครงการ 
1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยนายยี่  จองแกว 
2.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ภายในหมูบาน – ทางไปบอขยะ 
3.โครงการสงเสรมิและพัฒนาอาชีพ                                          
4.โครงการเจาะบอบาดาล 
5.โครงการขุดลอกลําน้ําปงพรอมพนงัคันดิน                                                 
                                                              
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            



ปญหาและความตองการบานแมกอน หมูท่ี 2 (พ.ศ.2561-2564) 
1.โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบานและหยอมบาน 
2.โครงการขุดลอกลําน้ํากอนพรอมพนังคันดิน 
3.โครงการวางทอลําเหมืองภายในหมูบาน 
4.โครงการกอสรางรางสงน้ํา คสล.เขาพื้นที่การเกษตร 
5.โครงการซอมแซมปรบัปรุงเสริมไหลทางถนนสายหลกัในหมูบาน/หยอมบาน 
6.โครงการปรับปรงุซอมแซมฝายตนตุม 
7.โครงการจัดหาที่อานหนังสือพมิพประจําหมูบาน/หยอมบาน 
8.โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.(ติดที่นานางบานเย็น) 
9.โครงการปรับปรงุลานกีฬาภายในหมูบาน/หยอมบาน 
10.โครงการจัดทําระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน/หยอมบาน 
11.โครงการกอสรางถนน Over lay ภายในหมูบาน/หยอมบาน 
12.โครงการสนบัสนุนกลุม Otop และชวยเหลือจัดหาตลาด 
13.โครงการขยายไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิง่) ในหมูบานและหยอมบาน 
14.โครงการกอสรางลาน คสล.เอนกประสงคเพื่อทํากจิกรรมชนเผา 
15.โครงการปรับปรงุถนนลูกรังภายในหมูบาน/หยอมบาน 
16.โครงการขยายไฟฟาเพื่อการเกษตร 
17.โครงการปรับปรงุซอมแซมระบบประปาภเูขาพรอมติดตั้งถังกรอง 
18.โครงการกอสรางปอมยามหมูบาน/หยอมบานพรอมหองน้ํา 
19.โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/หยอมบาน 
20.โครงการกอสรางระบบชลประทาน(ฝายน้ําลน/อางเก็บน้าํ) 
21.โครงการจัดทําแหลงเรียนรูธรรมชาติ 
22.โครงการขยายเขตไฟฟา (ดอยนาหลวง)  
23.โครงการกอสรางศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน (ศพด.) 
24.โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายปุระจําป 
25.โครงการวางทอ คสล.ซอยขามลําเหมองหมูบาน(ขางบานนางโสภา สิงหคํา) 
26.โครงการวางทอลอดถนน หยอมบานลซีอและหนาบานนายออน สรวยงาม 
27.โครงการปรับปรงุบอขยะ 
28.โครงการสงเสรมิและพฒันาอาชีพ กลุมตางๆ  
29.โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อกอสราง ศพด.บานแมกอน 
30.โครงการปรับปรงุซอมแซมถนนลูกรงัทางไปพระธาตุแสงกา 
31.โครงการปรับปรงุซอมแซมถนนลูกรงัทางไปสสุานหยอมบานกระเหรี่ยง 
32.โครงการจัดทําปายบอกทาง 
33.โครงการฝกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานกึของคนในชุมชน 
 

 

 

 

 

 



ปญหาความตองการดานแหลงนํ้าและการเกษตร 

1.ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
2.อบรมกลุมอาชีพเสริม ผูสูงอายุ/กลุมสตรี  
3.จัดตั้งกลุมอาชีพ (กลุมจักสาน-กลุมอาชีพแมบาน-การทําปุยหมัก ) 
5.อบรมวิธีการหมักสารกําจัดศัตรูพืช 
6.ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อรองรับการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 
7.กอสรางประปาหอสูง 
8.กอสรางบอกักเก็บน้ํา 
9.ขุดลอกลําน้ํากอน 
10.กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายตนสาน ฝายกอนนอย ฝายดอยนาหลวง                 
11.กอสรางคลองไสไก ฝายตนไร ฝายตนตุม 
12.ขุดสระ/บอบาดาล น้ําเพื่อการเกษตร 
     
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

1.โครงการปรับปรงุเสรมิไหลทาง ถนนสายหลกัขางละ 50 เมตร 
2.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานลซีอทาสุด ซอยโบสถ 
3.โครงการกอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. (ลําเหมืองประจําหมูบาน) 
4.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางขึ้นหยอมสันตนเปา 
5.โครงการขุดลอกลําน้ํากอน 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    
                                                          

                                                      
    

 
 
 
 
 
 
 



ปญหาและความตองการบานทุงขาวพวง หมูท่ี 3 (พ.ศ.2561-2564) 
1.โครงการกอสรางระบบน้ําประปาจากบอบาดาลพรอมถังกรองน้ํา 
2.โครงการกอสรางคลองสงน้ํา/ลําเหมืองหลวง คสล. พรอมถนนเลียบคันคลอง 
3.โครงการกอสรางระบายน้ํา พรอมฝาปดภายในหมูบาน (หมวด1) 
4.โครงการกอสรางถนนคสล.ทุกซอยในหมูบาน 
 - ถนน คสล.หลังรานนิยมพานิช  - ถนน คสล.หมวดที่ 5 (หอเจาเมือง)   

- ถนน คสล.ซอยบานนางน ุ  - ถนน คสล.ทางไปสวนสม 
 -ถนน คสล. หมวด 5 (ซอยหลังอนามัย) - ถนน คสล.ซอยบานอุยมี 
 - โครงการเชื่อมตอถนน คสล.ปากซอยกับทางหลวง 3 จุด  
 - ถนน คสล.ขางรานทุงขาวพวงวัสดุกอสราง    
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดนันติยาราม 
6.ขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
7.โครงการจัดหาถังขยะประจําจุดหนาบาน 
8.โครงการสอนพิเศษภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหเด็กนักเรียนและเยาวชน 
9.โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ (สุสาน) 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองฝงแมน้ําปง 
11.โรงการจัดทําศูนย ชรบ./ตํารวจชุมชน/อปพร. 
12.โครงการกอสรางที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร 
13.โครงการกอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร 
14.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหอเจาเมือง 
15.โครงการขยายไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  
16.โครงการกอสรางประปาเพื่อการเกษตร   
17.โครงการจัดหาตลาดสินคาเพื่อการเกษตร 
18.โครงการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาเพื่อการเกษตร 
19.โครงการจัดตั้งกลุมดนตรีไทย-ดนตรีสากล 
20.โครงการขุดลอกลําน้ําปง 
21.โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร 
22.โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุประจําป 
23.โครงการกอสรางทางลงน้ําปง 
24.โครงการเทลาน คสล.สุสานทุงขาวพวง 
25.โครงการสรางสวนสุขภาพประจําหมูบาน 
26.โครงกอสรางศาลาที่พักบริเวณฝายทุงขาวพวง 
27.ขยายระบบเสียงตามสายหมวด 5,6,7,8,9, 
28.เพิ่มเติมงบประมาณในกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ 
 
 
 
29.โครงการปรับปรุงศูนยชมรมผูสูงอายุ ประจําตําบล (อนามัยเกา) 
30.โครงการปรับปรุงแนวเขตไฟฟาทางไปพระธาตุดอยมอญจิ่ง.(ตามถนน) 
31.โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งขางบานนายบุญศรี ขันคํา 
32.โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ/โครงกาสรสงเสริมการแปรรูปผลไมภายในชุมชน 
33.โครงการกอสรางพนังลําเหมืองบริเวณที่ทําการชมรมผูสูงอายุ 
34.ถนนซอยนายแสวงลงในหวย 



35.โครงการปลูกอะโวคาโด 
36.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขางบานนายสมบรูณ  วิทธิกุล 
37.โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยมอญจิง่ 
38.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. นายเสารแกว  แปงเสาร 
39.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เขาบานนายจํารัส  เรือแกว 
40.โครงการน้ําประปาทุกครัวเรือน พรอมทอ 
41.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเขาบานนายสมบูรณ  ไชยวุฒิ พรอมไฟกิ่ง 
 

ปญหาความตองการดานแหลงนํ้าและการเกษตร 
1.สงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบาน แปรรูปผลไมภายในชุมเพื่อจําหนาย 
2.ผลิตปุยอินทรีย ปุยหมัก เพื่อใชในการเกษตร 
3.จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4.อบรมวิธีการกําจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติ 
5.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน ขยายเขตประปาหมูบาน หมวด 8-9 
6.ขุดลอกแหลงน้ํา คลองหมูบาน ฝายทุงขาวพวง 
7.กอสรางคลองไสไก เพื่อใหมีน้ําใชทางเกษตรอยางเพียงพอ 
8.ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร 

 
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตอจากบานนางวิภา  คนครอง – สะพาน 
2.โครงการปรับปรงุผนงัปองกันน้ําทวมสูงขึ้นจากเดมิ 2.00 เมตร                                   
3.โครงการรางระบายน้ํา 2 ขางทาง 
4.โครงการทําแทงคเกบ็น้ําขนาดใหญพรอมเครื่องสบูน้ําทางขึ้นพระธาตุ                 
5.โครงการทําโรงเรือนเพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตร                                        

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ปญหาและความตองการบานแมจา หมูที่ 4 (พ.ศ.2561-2564) 
1.โครงการกอสรางแท็งคเก็บน้ําขนาดใหญหยอมบานแมจาเหนือ 
2.โครงการกอสราง ถนน คสล. ภายในหมูบานและหยอมบาน 
3.โครงการกอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตรภายในหมูบานและหยอมบาน 
4.โครงการกอสรางหอประชุมประจําหมูบานและหยอมบาน 
5.โครงการกอสรางระบบประปาเพื่อการอุปโภค-และบรโิภค  
6.โครงการขุดลอกลําน้ําจา 
7.โครงการกอสรางเทตาด คสล.ลําเหมือง/คลองสงน้ําเขาพืน้ที่การเกษตร 
8.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดภายในหมูบานและหยอมบาน 
9.โครงการขยายเขตไฟฟาเพือ่การเกษตร 
10.โครงการปรับปรงุซอมแซมหอกระจายขาวในหมูบานและหยอมบาน 
11.โครงการติดตั้งปายสัญญาณจราจรภายในหมูบาน 
12.โครงการปรับปรงุฌาปนสถานหยอมบานปางเบาะ 
13.โครงการกอสรางอาคารเก็บอปุกรณ 
14.โครงการกอสรางสถานพยาบาลเบื้องตนพรอมเวชภัณฑใหหยอมบาน 
15.โครงการกอสรางอางเก็บน้ําบานแมจา 
16.โครงการสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา 
17.โครงการกอสรางฝายน้ําลนภายในหมูบาน/หยอมบาน 
18.โครงการพลงังานแสงอาทิตย 
19.โครงการขุดบอขยะ/ปรบัปรุงบอขยะ หมูบาน/หยอมบาน 
20.โครงการพัฒนาที่ดินหมูบาน/หยอมบาน 
21.โครงการตรวจสุขภาพประจําปผูสูงอาย ุ
22.โครงการกอสรางรางน้ําเพื่อการเกษตร – ที่ระบายน้ํา 
23.โครงการกอสรางทอลอด (ปางเบาะ) 
24.โครงการขุดลอกหนาฝายในหมูบานและหยอมบาน 
25.โครงการกอสรางลานกีฬาประจําหมูบานและหยอมบาน 
26.โครงการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
27.โครงการสงเสรมิพัฒนาแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนแมจา 
28.โครงการเพิม่เติมขยายผลโครงการหลวง/โครงการสงเสรมิและพฒันาอาชีพ 
29.โครงการจัดหาถังขยะประจําจุดหนาบาน (รถขนขยะ) 
30.โครงการกอสราง ศพด. (อาคารเรียน,หองน้ํา,หองครัว,รั้ว,เสาธง) 
31.โครงการขยายเขตไฟฟา ที่อยูอาศัย 
32.โครงการจัดหาเครือ่งกรองน้ํา 
33.โครงการขยายไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิง่) 
34.โครงการอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน (ประเพณีชนเผา) 
35.โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
36.โครงการทอสงน้ําเพื่อการเกษตร 
37.โครงการปรับปรงุทอประปาภูเขาและทอประปาภายในหมูบาน 
38.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เขาพื้นที่การเกษตร หัวดอยทางขึ้นไปทุงใน 
39.โครงการปรังปรุงเสียงตามสาย 
40.โครงการกอสรางเทตาด ค.ส.ล.ลําเหมอืง/คลองสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตร 
41.โครงการขอเอกสารสทิธิ์ที่ดิน 
42.โครงการปลูกอะโวคาโด 



43.โครงการปรับปรงุศาลเจาทีห่มูบาน บานแมจาเหนือ 
44.โครงการขอตะขายกั้นขอบสนาม 200 เมตร (เหล็ก) 
 

ปญหาความตองการดานแหลงนํ้าและการเกษตร 

ของหมูบานแมจา    
1.จัดสรรที่ดินทํากิน 
2.ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไขปญหาราคาตนทุนการผลิต 
3.สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร (วัสดุอุปกรณ พันธสัตว เมล็ดพันธ) 
4.กองทุนเพื่อการผลิต 
5.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน/สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
6.ขุดลอกแหลงน้ํา/สระเก็บน้ํา 
7.สรางฝายกักเก็บน้ํา/ขุดคลองซอย คลองไสไก/สรางระบบทอสงน้ํา 
หยอมบานปางเบาะ 
1.ปลูกมะมวง/อะโวคาโด/เสาวรส 
2.ขอรับการสนับสนุนตนทุนในการผลิต 
3.ทําปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
4.สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
5.ที่ทํากินไมเพียงพอ 
5.ผลิตยาฆาแมลง/ศัตรูพืช จากธรรมชาติ 
7.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซื้อปจจัยในการผลิต/ทุนการผลิต 
8.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
9.สรางถังเก็บน้ําฝนในที่สาธารณะ/สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
10.สร างฝายกัก เก็บน้ํา /ขุดสระน้ํ า/สรางระบบทอสงน้ํ าเพื่ อเกษตร/ฝนหลวงของหมูบานแมจา                             
หยอมแมจาเหนือ 
1.กองทุนเพื่อการเกษตร 
2.กอสรางประปาหมูบาน/ปรับปรุงประปาหมูบาน/ขยายเขตประปาหมูบาน 
3.สรางถังกักเก็บน้ําลางประจําหมูบาน/ซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ํา 
4.สรางฝายกักเก็บน้ํา/สรางระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตร 
 
 

จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
-บานแมจา 
1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเขาอางเกบ็น้ําบานแมจา 
2.โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากวัดลงมาซอยบานนางสาวพนม  แกวปุด 
3.โครงการกอสรางรางสงน้ํา คสล.หมูบาน       
-หยอมบานแมจาปางเบาะ 
1.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาหมูบาน 
2.โครงการกอสรางรางสงน้ํา คสล.หมูบาน/หยอมบาน 
-หยอมบานแมจาเหนือ 
1.โครงการเครื่องกรองน้ําบานแมจาเหนือ 
2.โครงการขยายหอประชุมหมูบาน บานแมจาเหนอื 
3.โครงการกอสรางรางสงน้ํา คสล.หมูบาน/หยอมบาน 



 
ปญหาและความตองการบานหวยทรายขาว หมูท่ี 5 (พ.ศ.2561-2564) 

1.โครงการจัดหาเครื่องตะบันน้ําเพือ่ใชในการเกษตร 
2.โครงการกอสราง/ปรับปรงุระบบประปาพรอมถังเกบ็น้ํา 
3.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดภายในหมูบาน/หยอมบาน 
4.โครงการกอสรางถนน คสล ภายในหมูบาน/หวยปาฮอม 
5.โครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล.ฝายทุงขาวหลวง/ฝายทุงยาว 
6.โครงการซอมแซมถนนสายแมจา-ปงโคง 
7.โครงการกอสรางพนังคอนกรีตขางลําหวย (ขางบานนายจรีะ) 
8.โครงการกอสรางรางเหล็กขางลําเหมือง (หนาวัด) 
9.โครงการกอสรางทอเหลี่ยมหนาวัดสวางมงคล 
10.โครงการกอสรางสนามฟุตซอล/สนามฟุตบอล(ปรบัปรุง/กอสราง) 
11.โครงการจัดหาเครือ่งดนตรสีากล 
12.โครงการกอสรางถนนลูกรังเขาพื้นที่การเกษตร. 
13.โครงการกอสรางศาลาที่พกัขางหอประชุมบานหวยปาฮอม 
14.โครงการสนบัสนุนงบประมาณดานกีฬาและจัดหาเครื่องออกกําลงักาย 
15.โครงการติดตั้งระบบเครือ่งเสียงในหอประชุมบานหวยปาฮอม 
16.โครงการขยายไฟฟาเพื่อการเกษตร 
17.โครงการขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
18.โครงการกอสรางรางสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตร 
19.โครงการสงเสรมิอาชีพ 
20.โครงการขุดลอกหนาฝาย 
21.โครงการจัดเก็บขยะและขุดบอขยะหวยปาฮอม 
22.โครงการขุดลอกลําน้ําปง 
23.โครงการขุดบอบาดาลหมูบาน 
24.โครงการอางเก็บน้ําเพื่อการเกษตร 
25.โครงการซอมแซมสะพานขามลําหวยทรายขาว 
26.โครงการซอมแซมศูนยการเรียน 
27.โครงการกอสรางลูกรังเขาพื้นทีห่วยปาฮอม(ปาชา) 
28.โครงการขุดบอน้ําเพื่อการเกษตรบานหวยทรายขาว/หวยปาฮอม 
29.โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายปุระจําป 
30.โครงการเทลาน คสล.หนาหอประชุมหวยปาฮอม 
31.โครงการขุดบอขยะหมูบาน 
32.โครงการขุดลองน้ําถนน 2 ขางทาง 
33.โครงการกอสราง ศพด.บานหวยทรายขาวและหยอมบานหวยปาฮอม 
34.โครงการกอสรางน้ําประปา 
35.สนับสนุนงบประมาณกีฬา 
36.โครงการจัดซื้อเตนท, เกาอี,้พัดลม 
37.โครงการสงเสรมิและพฒันาอาชีพ 
38.โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดสวางมงคล 
39.โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย 
40.โครงการเชื่อมถนนระหวางตําบล  (บานหวยทรายขาว ตําบลทุงขาวพวง – บานสบงาย ตําบลพระธาตุปูก่ํา) 
 



ปญหาความตองการดานแหลงนํ้าและการเกษตร 

1.สรางลานตากขาวกลางประจําหมูบาน 
2.จัดสรรที่ดินทํากิน 
3.ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไขปญหาราคาตนทุนการผลิต 
4.ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
5.กอสรางประปาหมูบาน/ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
6.ขุดลอกแหลงน้ํา 
7.สรางระบบทอสงน้ํา/สรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

1.โครงการกอสรางพนังคอนกรีตขางลําหวย (ขางบานนายจรีะ) 
2.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานหวยทรายขาว ซอยขางหอเจาบาน 
3.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขาบานหวยปาฮอม 
4.โครงการเจาะน้ําบาดาลบานหวยปาฮอม 
5.โครงการสงเสรมิและพัฒนาอาชีพ 
 

 
ปญหาและความตองการบานขุนคอง หมูท่ี 6 (พ.ศ.2561-2564) 

1.จัดหาเจาหนาที่สาธารณสุขและเวชภัณฑ 
2.โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบานและหยอมบาน 
 - โครงการกอสรางถนน คสล.บานนายสมชาย  
 - โครงการกอสรางถนน คสล.ทางลอเขาพื้นที่การเกษตร 
3.โครงการจัดหาครูผูสอนภาษาจีน 
4.โครงการกอสรางระบบน้ําเพื่อการเกษตร(ฝายกั้นน้ํา) 
5.โครงการจัดหาครูสอนดนตรีงานประเพณีกินวอ (สนับสนุนงบประมาณโรงเรียน) 
6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร 
7.โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณหยอมบานปางกาง 
8.โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง 
9.โครงการขุดลอกรางระบายน้ําสองขางทาง 
10.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด 
11.โครงการจัดตั้งรานคาสหกรณหมูบาน 
12.โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามน้ําคอง 
13.โครงการกอสรางเมรุเผาศพ 
14.โครงการสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
15.โครงการพัฒนาที่ดิน 
16.โครงการปรับปรุงหอประชุม 
17.โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุประจําป 
18.โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง 
19.โครงการจัดหาตลาดสินคาและแปรรูปสินคาทางการเกษตร 
20.โครงการจัดหาถังกรองน้ําโรงเรียน 
21.โครงการแขงขันกีฬาประเพณีชนเผา 
22.โครงการขอรับสนับสนุนทอน้ําเพื่อการเกษตร 
23.โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามลําน้ํา(แมคองซาย) 



24.โครงการกอสราง ศพด.บานขุนคอง 
25.โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
26.โครงการจัดหาเครื่องกรองน้ําใหโรงเรียน 
 
 

ปญหาความตองการดานแหลงนํ้าและการเกษตร 

1.จัดสรรที่ดินทํากิน 
2.ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแกไขปญหาราคาคนทุนการผลิต 
3.สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร (เมล็ดพันธ) 
4.สงเสริมแหลงทองเที่ยวดอยค้ําฟา 
5.ซอมแซมระบบประปา 
6.ขยายเขตประปาหมูบาน/สรางถังเก็บน้ํา 
7.สรางถังเก็บน้ํากลางประจําหมูบาน 
8.ขุดลอกแหลงน้ํา (น้ําคอง นํ้าปางกลาง) 
9.กอสรางฝายกักเก็บน้ํา/อางเก็บน้ํา (ฝายกักเก็บน้ําขุนคอง ,น้ําคอง) 

จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 4 เมตร ซอยบานนายสมชาย เลายี่ปา 
2.โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 
3.โครงการกอสรางเมรเุผาศพ ขนาดเลก็ ซอยโบสถ 
4.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 2 เมตร ซอยบานนายสมสาม  เลาหมี ่
5.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 3 เมตร ซอยบานนายอภินันท  หลีจา 

 
ปญหาและความตองการบานหวยตีนตั่ง หมูท่ี 7 (พ.ศ.2561-2564) 

1.โครงการกอสราง คสล.รอบวงแหวนถึงทางเขาบอขยะ 
2.โครงการขยายเขตไฟฟา(ไฟกิง่) 
3.โครงการขอรบังบประมาณจัดกิจกรรมอนรุักษวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน 
4.โครงการกอสรางลานกีฬาพรอมอุปกรณออกกําลงักาย 
5.โครงการทําราวกั้นถนนจุดเสี่ยง 
6.โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนาศาลเจาเมือง 
7.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ในหมูบาน 
8.โครงการปรับปรงุขยายเขตเสียงตามสาย 
9.โครงการขุดลอกลําหวยตีนตั่ง 
10.โครงการตั้งศูนยเรียนรูประจําหมูบาน 
11.โครงการซอมแซมปรบัปรุงถนนดินลกูรงัพื้นที่การเกษตร 
12.โครงการจัดหาหนงัสือพิมพ-วารสารไวประจําหมูบาน 
13.โครงการปรับปรงุบอขยะ 
14.โครงการขุดสระน้ํา/บอบาดาลเพื่อการเกษตร 
15.โครงการขยายไฟฟาเพื่อการเกษตร 
16.โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร 
17.โครงการขอรบัเงินอุดหนุนจัดงานบวงสรวงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
18.โครงการสรงน้ําพระธาตุศรสีามรกัษ 
19.โครงการหอกระจายเสียงประจําหมูบาน 



20.โครงการสงเสรมิอาชีพ ผลิตปุยชีวภาพ 
21.ขยายเขตไฟฟาหมวด 4 
22.โครงการขุดลอกบอน้ําใชในหมูบาน 
23.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.รอบหอประชุม 
24.โครงการกอสรางถนน คสล.(ซอยบานนายคํา-นายสายัณห) 
25.ขยายรางระบายนํ้าหมวด 3 
26.โครงการสงเสรมิและพฒันาอาชีพ 
27.โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
 

ปญหาความตองการดานแหลงนํ้าและการเกษตร 

1.การทําเกษตรทางเลือกแบบธรรมชาติ/เกษตรแบบผสมผสาน/เกษตรอินทรีย 
2.โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ (กลุมผูสูงอายุ) 
3.จัดตั้งกลุมอาชีพ/จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย (กลุมจักสาน/กลุมอาชีพสตรี) 
4.จัดสรรที่ดินทํากิน 
5.จัดหาแหลงตลาด รองรับผลิตทางการเกษตร 
6.จัดตั้งศูนยเรียนรูประจําหมูบาน/สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร 
7.ซอมแซมประปาหมูบาน/ขยายเขตประปาหมูบาน/สรางถังเก็บน้ําฝนสาธารณะ  
8.ขุดลอกแหงน้ํา/สรางฝายกักเก็บน้ํา/ขุดลอกคลองซอย คลองไสไก 
9.ขุดสระน้ํา/ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร/สรางระบบทอสงน้ํา  

 

จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

1.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4 เมตร จากบานนายคํา – บอขยะ 
2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ซอยบานนายแดง เขื่อนแกว – บานนายสายัญ 
3.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ซอยบานนายคํา   เชียงจันทร 
4.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ซอยบานนางสาธิยา  ทองย ู
5.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหอเจาเมอืง 
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