
เทศ
บา
ลต
ำบ
ลท
ุ่งข
้าว
พว
ง

1-
17

0

 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
.................................................................... 

  ด้วย เทศบาลตําบลทุ่ งข้าวพวง ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548             
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมตรงความ
ต้องการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และได้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น                    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
   เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย  
ทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62 

 
 

                                                            
                             (นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร)                                                                                                                                                                                                                                   
                      นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
 

 
 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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ค ำน ำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์                  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ การบริการสาธารณะ การพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นตามที่
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                    
ได้บัญญัติไว้ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มีความแน่นอนของกิจกรรม
แผนงาน/โครงการที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาล ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการจัดประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือรวบรวมปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 

 
 

 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
      ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
มิถุนายน 2562 
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   ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 
 

 1.1 ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลทุ่ งข้ าวพวง  ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือของอ า เภอเชี ยงดาว                               
ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  22 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107  แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เกิดขึ้นจากการยกระดับฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล                      
ทุ่งข้าวพวง ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม  
พุทธศักราช  2551  

ที่ตั้ง/อาณาเขตของต าบล 
  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้ งอยู่ เลขที่  9 หมู่ที่  7  ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว                
จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่ประมาณ 224.5  ตารางกิโลเมตรหรือ 140 ,312.5 ไร่  อยู่ทางทิศเหนือของ                 
จังหวัดเชียงใหม่และอยู่ทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  อาณาเขตติดต่อ 

  ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลเมืองนะ   อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศใต้   ติดกับ ต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ ต าบลปิงโค้ง      อ าเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันตก  ติดกับ อ าเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลทุ่งข้าวพวง เป็นพ้ืนที่ภูเขา ที่ราบลุ่มน้ าและที่ราบ  
เชิงเขามีป่าไม้ทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการเกษตร  แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญภายใน
ต าบล  คือแม่น้ าปิง แม่น้ าก๋อน และล าห้วยต่างๆ หลายสาย 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลทุ่งข้าวพวง มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ

เฉลี่ ยทั้ งปี  25.4 องศาเซล เซียส  โดยมีค่ า อุณหภูมิ สู งสุด เฉลี่ ย  31.8 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุ ด
เฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส  แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤด ูได้แก่ 

– ฤดูฝน – เดือนมิถุนายน-ตุลาคม  มีฝนตกชุก เนื่องจากมีสภาพเป็นพ้ืนที่สูง และมีป่าต้นน้ า
จ านวนมาก  ท าให้ความชุ่มชื้นในอากาศสูง โดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตกเกือบทุกวัน 

– ฤดูหนาว – ปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงได้รับความหนาวเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส 
มีแดดตลอดวัน มีหมอกลงบ้างในตอนเช้า เป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมาก อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 14 องศาเซลเซียส  แต่ถ้าบนยอดดอยอาจต่ าลงถึง 8 องศาเซลเซียส 
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– ฤดูร้อน – เดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อนมากในช่วงกลางวัน ในช่วงกลางคืน
อากาศจะเย็นลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31.8องศาเซลเซียส 

 

 1.4 ลักษณะของดิน 

  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 
  

 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลทุ่งข้าวพวงได้แยกออกจากต าบลเมืองงายมาเป็นต าบลทุ่งข้าวพวงเมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2526 มีก านันประจ าต าบลคนแรกคือ นายศรีนวล  พิณสุวรรณ ต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ในเขตท้องที่   
อ าเภอเชียงดาว  เส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ โดยมีถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย เป็นเส้นทางหลัก
ของต าบล สามารถติดต่อกับอ าเภอเวียงแหงและชายแดนพม่าซึ่งสามารถติดต่อท าการค้าขายและติดต่ออ าเภอ
เชียงดาวได้โดยสะดวก หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  พ้ืนที่ทั้งหมด  
12,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเติง  ขัตหลง 
  หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
52,250 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอินทร  บุญยศ 
  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
8,062.50 ไร่ ก านันชื่อ นายประเทือง  ประทุม 
  หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  พ้ืนที่ทั้งหมด                 
29,693.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายคาชิต อะเต๋า 
  หมู่ที่  5 บ้านห้วยทรายขาว  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จั งหวัดเชียงใหม่                     
พ้ืนที่ทั้งหมด 4,217.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนคร   บุญกองรัตน์ 
  หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด                   
28,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไตรภพ  เลิศวรพล 
  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
4,887.50 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสุจิรา  แสงปัน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต และมีหน่วยเลือกตั้งจ านวน                
5 หน่วย มีนายกเทศมตรี 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน ปัจจุบันเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 11 คน มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แยกเป็นชาย ประมาณ 2,338 คน หญิง ประมาณ                
2,291 คน รวม 4,629 คน 
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3. ประชากร 
 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  

ประชากรร้อยละ 60 สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่  ร้อยละ 20 เป็นชาวพ้ืนราบและอีกร้อยละ 
20 ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ  คือ ชนเผ่าลีซู  ลาหู่  ปะกากะญอ  ปัจจุบันต าบลทุ่งข้าวพวงมีจ านวนหมู่บ้าน 
ทั้ งสิ้น 7 หมู่บ้าน และมีหย่อมบ้านบริวารอีก 12  หย่อมบ้าน (ชนเผ่าต่างๆ) มีความหนาแน่นเฉลี่ย                    
35.93 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรชายรวม 5,093 คน  ประชากรหญิงรวม 5,029  คน รวมทั้งสิ้น 10,122 
คน 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง 

พ.ศ. 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด จ านวน

ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

 

 

 

 

2560 

  

1 ห้วยเป้า 913 814 1,727 443 

2 แม่กอน 714 643 1,357 489 

3 ทุ่งข้าวพวง 1,047 1,109 2,156 578 

4 แม่จา 981 955 1,936 599 

5 ห้วยทรายขาว 586 563 1,149 380 

6 ขุนคอง 489 559 1,048 302 

7 ห้วยตีนตั่ง 121 126 247 96 

รวม 4,851 4,769 9,620 2,887 

พ.ศ. 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด จ านวน

ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

 

 

 

 

2561 

  

1 ห้วยเป้า 919 845 1,764 446 

2 แม่กอน 715 644 1,359 494 

3 ทุ่งข้าวพวง 1,052 1,119 2,171 580 

4 แม่จา 973 946 1,919 605 

5 ห้วยทรายขาว 594 568 1,162 380 

6 ขุนคอง 484 558 1,042 309 

7 ห้วยตีนตั่ง 123 128 251 98 

รวม 4,860 4,808 9,668 2,912 
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พ.ศ. 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด จ านวน

ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

พฤษภาคม 

2562 

1 ห้วยเป้า 997 886 1,883 451 

2 แม่กอน 735 659 1,394 495 

3 ทุ่งข้าวพวง 1,133 1,207 2,340 586 

4 แม่จา 985 966 1,951 610 

5 ห้วยทรายขาว 610 600 1,210 385 

6 ขุนคอง 512 585 1,097 316 

7 ห้วยตีนตั่ง 121 126 247 98 

รวม 5,093 5,029 10,122 2941 
 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล  ข้อมูลประชากร ปี 2562  ณ  30  พฤษภาคม  2562 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ รายการ 
ชาย หญิง 

รวม หมายเหตุ 
(คน) (คน) 

1 จ านวนประชากรเยาวชน* 913 942 1,855 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

2 จ านวนประชากร* 1,955 1,935 3,890 อายุ 18  -  60  ปี 

3 จ านวนประชากรผู้สูงอายุ* 395 367 762 อายุมากกว่า 60  ปี 

รวมทั้งหมด 3,263 3,244 6,507  

* เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล  ข้อมูลประชากร ปี 2562  ณ  30 พฤษภาคม  2562 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา   
ภายในเขตต าบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วยโรงเรียน จ านวน 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

จ านวน 5 แห่ง  ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา  จ านวน 2 แห่งและการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน 1 แห่ง  ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
  1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า     

2.โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง 
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  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

  1.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน     
  2.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    

3.โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   
4.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง     
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน 

  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว   
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนคอง   

สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
  1.ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  ปางเบาะ 
  2.ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  ห้วยป่าฮ้อม 
  3.ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทุ่งข้าวพวง  
                       (กศน.ต าบลทุ่งข้าวพวง)  
 

4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งข้าวพวง จ านวน              
1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ  จ านวน 11 คน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข  จ านวน  152 คน  มีอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 สถิติที่ผ่านมามีจ านวนผู้เข้ารับการ
รักษาพยาบาล  โดยมีสาเหตุของการเจ็บป่วย  5 อันดับแรก คือ  โรคหวัด  โรคความดันโลหิตสูง  โรคระบบ
ทางเดินหายใจ    โรคเบาหวาน  โรคปวดกล้ามเนื้อ 
 

 4.3 อาชญากรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สถานีต ารวจภูธรนาหวาย กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 335  และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่  5 
ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย        
ฝ่ายพลเรือน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ ท าให้ไม่ค่อยมี
อาชญากรรมในพื้นที่มากนัก 
  

4.4 ยาเสพติด 
  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลาย
ชนเผ่า พ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมาร์ ท าให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามา
ในพ้ืนที่พอสมควร แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรนาหวาย กองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 335  และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ที่คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระท าผิดและ           
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ตั้งด่านตรวจตราอยู่เป็นประจ า ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน 
คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการท าให้ปัญหายาเสพติด เบาบางลง
ตามล าดับ    
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. จัดท าโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. จัดท าโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
6. จัดท าโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ 
 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  89 กิโลเมตร ติดต่อกับ
จังหวัดเชียงใหม่และอ าเภอใกล้เคียงได้โดยสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1178  สายแม่ข้อน-นาหวาย 
ตัดผ่าน ท าให้การคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว             
 ส าหรับถนน ภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งครอบคลุม 7 หมู่บ้าน  มีถนนสายหลัก              
1 สาย  ถนนและสะพานในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกอบด้วย  
  - ถนนคอนกรีต     จ านวน   23  สาย 
  - ถนนดินลูกรัง     จ านวน   16  สาย 
  - ถนนลาดยาง     จ านวน     6  สาย 
  - สะพานคอนกรีต    จ านวน     8  แห่ง 
  - ถนนที่ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น   จ านวน   16  สาย 
  - ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนทางหลวงชนบท  จ านวน     1  สาย 
 

5.2  การไฟฟ้า 
  หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า         
ส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชียงดาว โดยประชาชนมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน มีไฟฟ้าสาธารณะ                    
เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ 
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 5.3 การประปา 
  หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ทั้ง 7 หมู่บ้าน ใช้ประปาภูเขาและประปาบาดาล 
แบบถังสูง โดยประชาชนมีประปาใช้แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและมีการ
ขยายครัวเรือนโดยปลูกบ้านอยู่ในพื้นท่ีสูงจากถังน้ าประปาและถังน้ าบาดาล  
  

5.4 โทรศัพท์   
  หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ทั้ง 7 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์
พ้ืนฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ เนื่องจากมีสถานีส่งสัญญาณของรัฐวิสาหกิจ (บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน)               
และสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอกชนให้บริการด้วย 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีที่ ท าการ ไปรษณีย์ โทร เลข 1  แห่ ง  (ไปรษณีย์ อนุญาต เอกชน ) ตั้ ง อยู่ ที่  หมู่ ที่  3                          
ต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ส าหรับการขนส่ง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ จะมีรถรับจ้างของบริษัทเอกชนและของไปรษณีย์ 
 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
  

6.1 การเกษตร 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม             
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับกับพ้ืนที่ราบ มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอยู่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ อาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่  การท านา  ท าสวน และท าไร่ พืชที่ส าคัญ คือ ข้าว กระเทียม             
ถั่วเหลือง ข้าวโพด และพืชผักต่างๆ เช่น ผักกาดขาว  มันฝรั่ง ถั่วฝักยาว  คะน้า ฟักทอง แตงกวา ส าหรับผลไม้ 
ที่ปลูกในพ้ืนที่และท ารายได้ให้เกษตรกร เช่น มะม่วง ล าใย เสาวรส  มีแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรที่ส าคัญ คือ  
แม่น้ าปิง แม่น้ าก๋อน ล าห้วยต่างๆ คือ ห้วยแม่จา ห้วยทรายขาว ห้วยน้ าขุ่นและห้วยตีนตั่ง หนองน้ าสาธารณะ 
คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 
  

6.2 การประมง 
  ด้านการประมง ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีผู้ประกอบการด้านประมงไม่กี่ราย             
ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคก็จะน าไปขายในหมู่บ้าน 
  

6.3 การปศุสัตว์ 
  ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  ส่วนผลผลิตที่เหลือจาก
การบริโภคก็จะน าไปขาย ได้แก่ โค กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่ 
 

6.4 การบริการ 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีสถานบริการที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว  ได้แก่ ขุนคอง
โฮมสเตย์  แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าที่ควร ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปพักในตัวอ าเภอเชียงดาวและ
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ต าบลใกล้เคียงเนื่องจากอยู่ไม่ไกลมากนัก ซึ่งในตัวอ าเภอและต าบลใกล้เคียงมีที่พักและรีสอร์ทที่สวยงาม 
บรรยากาศดี สะดวกสบายและราคาไม่แพงมากนัก ไว้บริการนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรมเชียงดาวอินท์ ริมดอย 
รีสอร์ท ปิงโค้งรีสอร์ท มาริษารีสอร์ท  และเชียงดาวกู๊ดวิว   
 

 6.5 การท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ  
1.ดอยค้ าฟ้า มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,834 เมตร ปัจจุบันดอยค้ าฟ้า มีสถานะเป็นป่าที่มี

อายุเกิน 30 ปี เปิดเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ใช้การท่องเที่ยวน า เพ่ือสร้างงาน  
สร้างรายได้ในการจ้างแรงงานแก่ชุมชน จุดเด่นของพ้ืนที่ดอยค้ าฟ้า ยังมีป่าต้นน้ าที่สมบูรณ์ มีล าธารน้ าตก              
มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีป่าหลากสีเมื่อดอกนางพญาเสือโคร่งผลิบานในช่วงหน้าหนาว ทางหน่วยต้นน้ าจึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.พระธาตุดอยมอญจิ่ง เป็นพระธาตุเก่าแก่ อายุ 1,000 กว่าปี บูรณะโดยคนเฒ่าคนแก่ 
มาหลายชั่วอายุคน ต่อมาทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุเจดีย์สีทองครอบหินพระธาตุ 
องค์เดิมไว้ดั่งเห็นได้ในปัจจุบัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2550 ต่อมาทางวัดและ
ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งมีขนาดเท่าของจริงที่ เมียนมาร์ รวมทั้งพระเจดีย์ 
ชเวดากองจ าลองที่ขนาดเล็กกว่าของจริงที่เมียนร์  และได้ท าบุญฉลององค์พระธาตุอินแขวนและพระเจดีย์ 
ชเวดากองจ าลองพร้อมกัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558  ปัจจุบันพระธาตุดอยมอญจิ่งมีพระภิกษุไทยใหญ่ 
จ าพรรษาอยู่ และได้สร้างเสนาสนะขึ้นหลายหลังเพ่ือใช้ประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา โดยมีสถาปัตยกรรม
รูปทรงแบบไทยใหญ่   

3.โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยเป้า ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น ชมวิวธรรมชาติของบ้านห้วยเป้า ชมพันธุ์ไม้โครงการหลวงนานาชนิด  
พักรถ ถ่ายรูปผ่อนคลาย มีร้านกาแฟบริการ  มีห้องน้ าบริการ 

ซ่ึงทุกปีในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีเจ้าหน้าที่เทศบาลและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คอยให้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีน้ าชา กาแฟ ผ้าเย็น มีลานกางเตนท์ และห้องน้ า 
นอกจากนี้แล้วเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมากมาย เช่น น้ าตก 
ศรีสังวาล  โป่งน้ าร้อนบ้านโป่งอาง  ไร่องุ่นนิสาชล  และดอยอ่างขาง  

 

6.6 อุตสาหกรรม  
  ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีการประกอบอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  โรงกลึงขนาดเล็ก  จ านวน  1  แห่ง 

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน  4  แห่ง 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประกอบกิจการพาณิชย์อยู่หลายแห่ง เช่น ร้านขาย                 

ของช า ร้านอาหารตามสั่ง ร้านขายสินค้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และปั๊มน้ ามันแบบหัวจ่าย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพ 
ที่หลากหลาย เช่น กลุ่มหมูหลุม กลุ่มผลิตน้ ามันมะแตก กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จาก             
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ไม้ไผ่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มออมทรัพย์ และมีสถาบันการเงินไว้ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน           
ให้ชุมชน ซึ่งท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง  

6.8 แรงงาน  
  แรงงานในพ้ืนที่ส่วนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และมีแรงงานชาวไทยใหญ่ ที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านมานานซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีใบอนุญาตให้ท างาน ส าหรับการท านาและปลูกข้าว  ถั่วเหลือง และพืชผัก
อ่ืนๆ นอกจากจะจ้างแรงงานแล้ว ในบางครั้งจะใช้การลงแขก คือขอแรงเพ่ือนบ้านมาช่วยกันท างานเช่นด านา 
เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจ าเป็นของแต่ละบ้าน ส าหรับการ
รับจ้างทั่วไปก็ใช้แรงงานในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ 
 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  

7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือศาสนาคริสต์  โดยมีวัดและโบสถ์เป็น 
ศูนย์รวมจิตใจ  คือ วัดจ านวน 7 แห่งและส านักสงฆ์  จ านวน 1 แห่ง  ดังนี้ 

1.วัดห้วยเป้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
2.วัดแม่กอนพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 3.วัดนันติยาราม  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
4.วัดศรีรัฐวนาราม หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
5.วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่      
6.วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ 
7.วัดสว่างมงคล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่  
8.ส านักสงฆ์บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง  ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่  
มีโบสถ์  จ านวน 12 แห่งซึ่งกระจายอยู่แต่ละหย่อมบ้านบริวารในหมู่บ้านภายในต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 
 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีลอยกระทง  จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยได้ด าเนินกิจกรรม
ประกวดกระทง  หนูน้อยนพมาศ ขบวนกระทง  ตลอดจนกิจกรรมและมหรสพต่างๆ และส่งขบวนกระทง  
เข้าร่วมกับทางอ าเภอเชียงดาวเป็นประจ าทุกปี 

ประเพณีสงกรานต์  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประกอบด้วยพิธีรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่
และบุคคลที่ประชาชนในเขตเทศบาลให้ความเคารพนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี



เทศ
บา
ลต
ำบ
ลท
ุ่งข
้าว
พว
ง

14
-1

70

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                                           หน้า 10 
 

และหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของประชาชนในเขตชุมชน 
  ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีการ
ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อน าไปถวายวัดต่างๆในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
  ประเพณีชนเผ่า ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกอบด้วยพ่ีน้องชนเผ่าต่างๆ อาทิเช่น            
เผ่าลาหู่  เผ่าลีซู  เผ่าปกากะญอ ฯลฯ ซึ่งพ่ีน้องแต่ละชนเผ่าก็จะมีการจัดกิจกรรมประเพณีของตนเองในแต่ละ
ช่วงเวลา  เช่น   

เผ่าลาหู่  จะมีประเพณีกินข้าวใหม่  ซึ่ งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ประเพณี 
กินวอ  จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  

เผ่าลีซู  จะมีประเพณีกินวอ  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์   
เผ่าปกากะญอ จะมีประเพณีกินวอ  ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 

  ประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว  เ พ่ือท าการบรรพชาเป็นสามเณรใน
พระพุทธศาสนา  ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงสืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่ 
ซึ่งก็ได้ร่วมกันสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน เนื่องจากเป็นประเพณีที่ส าคัญทางศาสนา ซึ่งจะจัดใน
หว้งเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 
  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
 ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิธีกรรมทางศาสนาและเพ่ือเป็นการสร้างและส่งเสริมความร่วมมือสามัคคีใน
ชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นในห้วงเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี 
 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
เนื่องจากประชากรร้อยละ 60 สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่  ร้อยละ 20 เป็นชาวพ้ืนราบและอีก

ร้อยละ 20 ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ  ท าให้มีวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อนข้างหลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น
การท าไม้กวาดจากก้านมะพร้าว การรักษาโรคด้วยสมุนไพร และการการเป่าแคนส าหรับงานประเพณีกินวอ  
ของชนเผ่าลาหู่  ส าหรับภาษาท่ีใช้คือ ภาษาไทยภาคเหนือ ภาษาไทยใหญ่ และภาษาชนเผ่าต่างๆ เช่น ภาษาลีซู  
ภาษาลาหู่  ภาษาปกากะญอ 

 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่จัดจ าหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ และน้ ามันมะแตก 
ไม้กวาดที่ผลิตจากก้านมะพร้าว 
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8.ทรัพยากรธรรมชาติ  
  

8.1 น้ า 
  นอกจากน้ าฝนแล้วยังมีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคหรือบริโภคและการเกษตร ที่ส าคัญ             
คือ แม่น้ าปิง แม่น้ าก๋อนและล าห้วยต่างๆ คือ ห้วยแม่จา ห้วยทรายขาว ห้วยน้ าขุ่นและห้วยตีนตั่ง หนองน้ า
สาธารณะ คือ  หนองวังงูและหนองตึงหลวง 
 

 8.2 ป่าไม้ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม  

ซึ่งเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป  พ้ืนที่ดิน พันธุ์ไม้ชนิดส าคัญได้แก่ สัก ประดู่
แดง ไม้เหียง ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ    
  

8.3 ภูเขา 
  ลักษณะเป็นภูเขาท่ีสลับซับซ้อนและสูงชัน 
 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ ไม้ไผ่ เช่น ไผ่ป่า  
ไผ่บง  ไผ่ซาง  ไผ่รวก  ไผ่ไร่ ฯลฯ 
 
 

9. อื่นๆ 
 

 9.1  การแก้ไขปัญหาในภาพรวมระหว่างเทศบาลกับชุมชน 
1.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
และได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

2.  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีสถาบัน
การเงินชุมชนต าบลทุ่งข้าวพวง 
  3.  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  4.  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริมรณรงค์ ป้องกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน 
  5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ารวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกจิไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาล 
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กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บร รลุ
เป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
สาระของยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก าหนดเป้าหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมี ระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การน าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก าหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 

การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12  ดังนั้นเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง จาก
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ภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นต้นท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ 

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

2. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่ การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

2.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

3.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
3.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
3.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
3.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่ขงลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
3.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี    
คุณภาพ 

3.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
3.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การแพทย ์
3.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.3.1การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจก 
3.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

3.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
3.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
3.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
3.4.3 การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
3.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.5.3 การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว 
3.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
3.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
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3.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
3.6.1 การสร้างความโปร่งใส  
3.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
3.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 
3.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง  

4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”                   
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง นั้นตั้งอยู่          
ภาคเหนือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคเหนือ  

โดยภาคเหนือ เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ าของประเทศ เป็นแหล่งวัฒนธรรมศูนย์กลาง
หัตถกรรมและท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยมีคุณภาพและหลากหลายเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
เชื่อมโยง  อนุภูมิภาค  โดยมีทิศทางในการพัฒนาดังนี้ 

1.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการผลิตการค้าการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค         
ลุ่มน้ าโขงเอเชียใต้ต่างประเทศ 

2.พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร 
3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว

ให้ยั่งยืนเท่าทันกระแสตลาดสากล 
4.สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6.เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมและการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
7.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  

สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
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พันธกิจ  
  1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า การลงทุน 
  3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
  4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า  
การลงทุนระหว่างภูมิภาค 

เป้าประสงค์รวม 
1.การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2.อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือเฟ้ือต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการและมีส่วน

ร่วม ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 - 2564 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา                

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
   “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”(City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิต 

ที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงความอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
5. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
               (พ.ศ.2561 - 2564) 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์    
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ

ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 
3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์  

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ            
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสั ยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 

“อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ าคุณค่า  พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

พันธกิจการพัฒนา 
 1.มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง การเกษตรและระบบน้ าอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีการส่งเสริม/รักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
4. มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชาชน 
6. มีความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของชุมชน 
7. มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาแหล่งน้ าและการเกษตร                   
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้ในชุมชน 
  3. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. ประชาชนมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับ

บริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  
6.ประชาชนมีความสามัคคีสามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ปัญหา 

ยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 
7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สามารถให้บริการสาธารณะ                    

แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ตัวชี้วัด 
   1.  เทศบาลพัฒนาให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80 
   2.  ประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
   4. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   5. หมู่บ้านในเขตเทศบาลสามารถบริหารจัดการขยะได้ 
   6. หมู่บ้านในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   7. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60 
  

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน   150  โครงการ 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
- ค่าเป้าหมาย  จ านวน      9   โครงการ 

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเปา้หมาย  จ านวน      8   โครงการ 

4. ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ค่าเป้าหมาย  จ านวน    16   โครงการ 

5. ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
- ค่าเป้าหมาย  จ านวน    74    โครงการ 

6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
- ค่าเป้าหมาย  จ านวน      8    โครงการ 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
   - ค่าเป้าหมาย  จ านวน     43   โครงการ 
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2.6 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและระบบน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

4. พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพชุมชน  
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
7. การควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ มลภาวะในชุมชนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

และการอนุรักษ์พลังงาน 
8. พัฒนาองค์ความรู้และอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น  
9. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
10.การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
11.การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
12.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน 
13.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและแรงงานต่างด้าว 
14.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน 

และการให้บริการประชาชน 
15.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการตรวจสอบควบคุม 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4.  การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 

 



เทศ
บา
ลต
ำบ
ลท
ุ่งข
้าว
พว
ง

27
-1

70

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                                           หน้า 23 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
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    ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
   มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่ องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข107 สายแม่ข้อน – นาหวาย และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322  สายแม่จา – เวียงแหง
ถนนลาดยางเชื่อมกับอ าเภอเวียงแหง 

   มีรถโดยสารประจ าทางสายเชียงใหม่ – เวียงแหง และสายเชียงดาว – เมืองนะ – 
อรุโณทัย - ไชยปราการ ผ่านเขตเทศบาล 

   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าก๋อน และล าห้วยต่างๆ  
   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ข้าว

กระเทียม ข้าวโพด ล าไย มะม่วง ฯลฯ  
   มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษา 
   มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 2 โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห่ง    
   มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   มีความสงบไม่ค่อยมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   มีวัด 7 แห่ง ส านักสงฆ์  1 แห่ง โบสถ์  12 แห่ง 
 มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
   มีสถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ 

2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
   ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ท าให้ขาดรายได ้
  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
  เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจาก

แหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  ฯลฯ   
   ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  
   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มี โรงงาน

ในพ้ืนที ่
   เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  มีจ านวนบุคลากรยังไม่ครบตามต าแหน่ง ประกอบกับ

เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงานมีไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณทีจ่ ากัด 
   ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาล 

     ปัญหายาเสพติดเนื่องจากอยู่ใกล้ชายแดน 
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     ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างไกลจากหย่อมบ้าน 

3.โอกาส (O : Opportunity) 
   มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
   รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   การค้าการลงทุนในพ้ืนที่มีโอกาสสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ชายแดนไทย -เมียนมาร์  

(หากมีการเปิดด่านกิ่วผาวอก) 
4.ข้อจ ากัด (T : Threat) 
   ปัจจุบันเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจ ากัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืนตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

   งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
   การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน  

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
   การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 มีพ้ืนที่ด าเนินโครงการอยู่ในเขตอุทยานการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ค่อนข้างใช้เวลา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

(1.1) ถนน ในพ้ืนที่เทศบาลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ไม่ถึง
ร้อยละ 60  เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายและถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะและอยู่ ในเขตอุทยานจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับหน่วยงานประชาชนในพื้นที่    

(1.2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือ            
ที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
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(1.3) ที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรใน
พ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน   บางครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการบ้านประชารัฐแต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้
เทศบาลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขต
เทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  
แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร   

(1.4) การเกษตร จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  เช่น ข้าว ข้าวโพด กระเทียม ถั่วเหลือง  มะม่วง ล าไย ประชากร
บางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่ส าคัญ คือเรื่องภัยแล้ง น้ าอุปโภค-บริโภค 
แหล่งน้ าทางการเกษตร 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  
(2.1) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกร

ส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน 
เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก  
มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

(2.2) ด้านการศึกษา จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า เด็กๆ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
9 ปี และได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน  
ในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

(2.3) ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรม
ทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้
ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่ม
สุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  การออกก าลังกาย  งานประเพณี  
เป็นต้น 

 (2.4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  มีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  จุดเสี่ยง มีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของ
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กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี   งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ   
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก 
ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน  
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
 (2.5) ด้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่ใกล้
ชายแดนท าให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอความ
ร่วมมือกับทางผู้น าหมู่บ้าน ประชาชน  หน่วยงานในพ้ืนที่ช่วยสอดส่องดูแลและคอยแจ้งเบาะแสอยู่ การแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้ วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3.1) หมอกควันและไฟป่า ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ป่า ดังนั้นจึงต้องคอยเฝ้า

ระวังเรื่องหมอกควันและไฟป่าเป็นประจ าทุกปี โดยขอความร่วมมือกับผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่เวลาที่
เกิดเหตุ และส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์  

(3.2) ขยะ ปัญหาด้านขยะการแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่นโครงการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ  
 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้นและเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากบางพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะและอยู่ในเขตอุทยาน อีกทั้งงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้
ก็มีไม่เพียงพอ 
  1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
  1.3 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
  1.4 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค -บริโภค
และยังไม่ได้มาตรฐาน 
 

   2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
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2.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ 
 

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
  3.2 ประชาชนขาดจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

4. ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณี ถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมี 
ผู้สืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

5. ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 5.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 

 5.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร 

 5.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง
  

6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 6.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
 6.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
 

7. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 7.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
 7.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
           7.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20  ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถในด้าน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส
และเท่าเทียมทาง

สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเจริญ
เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพความ
เป็นมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ    

โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

เชียงใหม่ 

ส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
และบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและ

ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า  

การลงทุนสู่สากล 

เสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ  

คงความ 
อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

การป้องกัน บรรเทา  
สาธารณภัยและการ

รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

ด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวติ 

ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
และการจัดระเบยีบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

สร้างคุณค่าและความโดดเด่น
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และบริการ 

ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย 
การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งใน

และต่างประเทศ  

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 

ด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ด ี

เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบ

สุขของ
ประชาชน 

การบริหาร
จัดการ

บ้านเมืองทีด่ ี

การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ของประชาชน 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมี 

ส่วนร่วม ตอบสนองการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและ

การให้บริการ
ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
Strategy  Map 

“อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้้าคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

2.ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่ว 

5.ด้านการศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวติ 

3.ด้านการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
และการจัดระเบยีบ
เรียบร้อยในชุมชน 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

4.ด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7.ด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ด ี

พันธกิจ 

มีโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง 
การเกษตรและระบบ
น้ าอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธภิาพ 

 

มีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการส่งเสรมิ/รักษา
คุณภาพและ
สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

มีการส่งเสรมิ
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

มีการส่งเสรมิพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

มีความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภยัของชมุชน 

มีการพัฒนาการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองทีด่ ี

เป้าประสงค์ 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนส่ง การ
พัฒนาแหล่งน้ าและ
การเกษตร มี
ประสิทธภิาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนอย่างทัว่ถึง
ประสิทธภิาพ 

 

ประชาชนยดึถือและ
ปฏิบตัิตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วและ
ส่งเสริมอาชีพให้เกิด
รายได้ในชมุชน 
 

ประชาชนมีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการศึกษาทุก
ระดับ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดแูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้ได้รับบริการและ
สวัสดิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีความ
สามัคคีสามารถ
ป้องกันและรับมือ
จากสาธารณภยั
ต่างๆได้ปญัหา 
ยาเสพตดิและความ
ไม่ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินใน
ชุมชนลดลง 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดแีละมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน สามารถ
ให้บริการสาธารณะ                    
แก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์และ
แนวทางการ

พัฒนา 

1. พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม
ขนส่ง  
2. พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรและ
ระบบน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2. พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชมุชนและ
ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
ชุมชน 
3. ส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนที่เกิดประโยชน์ใน
ท้องถิ่นและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพชุมชน 

1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน 
2. การควบคุม 
ป้องกันแก้ไขปญัหา
ขยะ มลภาวะใน
ชุมชนและส่งเสรมิ
การใช้พลังงาน
ทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 

1. พัฒนาองค์ความรู้
และอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีท้องถิ่น  

 

1. ส่งเสริมการศึกษา
และการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 
2.การส่งเสริมสขุภาวะ
ที่ดีของคนในชุมชน 
3.การพัฒนาคุณภาพ
เด็ก เยาวชน สตร ี
คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

1.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และความ
ปลอดภยัในชุมชน 
2.การป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
อบายมขุและแรงงาน
ต่างด้าว 

 

1.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู ้
ทักษะและสมรรถนะ ในการ
ปฏิบตัิงาน และการ
ให้บริการประชาชน 
2.พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล การ
พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน   
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและการ
ตรวจสอบควบคุม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนงาน 
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

- แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

 

- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- แผนงานงบกลาง 

 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 33 
 

ตารางแสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการการ
คมนาคมขนส่งการ
พัฒนาแหล่งน้ าและ
การเกษตร                   
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนอยา่งทั่วถึง 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

2 
 

7 21 57 38 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคมขนส่ง 

125 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการการ
คมนาคมขนส่งการ
พัฒนาแหล่งน้ าและ
การเกษตร                   
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนอยา่งทั่วถึง 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

- 4 8 24 22 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทาง

การเกษตรและ
ระบบน้ าเพื่อ

การเกษตรและ
ระบบน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

58 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 34 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริม
การเกษตร การ
ผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า  
การลงทุนสู่สากล 

 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

 

ประชาชนยึดถอื
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมอาชีพให้
เกิดรายได้ในชุมชน 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

2 2 2 2 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

ส่งเสริม
การเกษตร การ
ผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า  
การลงทุนสู่สากล 

 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

 

ประชาชนยึดถอื
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมอาชีพให้
เกิดรายได้ในชุมชน 
 
 
 
 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

2 2 2 3 2 พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

11 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริม
การเกษตร การ
ผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า  
การลงทุนสู่สากล 

 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

 

ประชาชนยึดถอื
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมอาชีพให้
เกิดรายได้ในชุมชน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 1 1 4 1 ส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนที่เกิด
ประโยชน์ใน
ท้องถิ่นและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับ
ศักยภาพชุมชน 

8 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลงั 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

เสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ  
คงความ 
อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

 

การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ฟื้นฟ ูรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

15 15 15 16 15 พัฒนาองค์ความรู้
และอนุรักษ์
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

76 
โครงการ 

กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

ส่งเสริมและ  
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนมี
จิตส านึกและมีสว่น
ร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

3 4 4 4 4 การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน 

19 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริมและ  
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนมี
จิตส านึกและมีสว่น
ร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

3 3 4 4 4 การควบคุม 
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ขยะ มลภาวะใน
ชุมชนและส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

18 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

การศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

 

ส่งเสริมการศึกษา
ทุกระดับ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้ได้รับ
บริการและ
สวัสดิการจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยา่ง
ทั่วถึง 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

27 40 43 40 38 ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

188 
โครงการ 

กองการศึกษา กองคลัง 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

การศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

 

ส่งเสริมการศึกษา
ทุกระดับ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้ได้รับ
บริการและ
สวัสดิการจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยา่ง
ทั่วถึง 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

12 12 12 12 12 การส่งเสริม 
สุขภาวะที่ดีของคน
ในชุมชน 

60 
โครงการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
กองช่าง 

 

เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

การศึกษา 
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

 

ส่งเสริมการศึกษา
ทุกระดับ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้ได้รับ
บริการและ
สวัสดิการจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยา่ง
ทั่วถึง 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

16 16 16 16 16 การพัฒนาคุณภาพ
เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

80 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวดั/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

 

การป้องกัน 
บรรเทา  
 สาธารณภัยและ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 
 

การป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณะภยั
และการจัด
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

 

ประชาชนมีความ
สามัคคีสามารถ
ป้องกันและรับมือ
จากสาธารณภยั
ต่างๆได ้ปัญหา 
ยาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน
ลดลง 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

5 5 8 5 5 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย รกัษาความ
สงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภยัใน
ชุมชน 

28 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

 

การป้องกัน 
บรรเทา  
 สาธารณภัยและ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 
 

การป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณะภยั
และการจัด
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

 

ประชาชนมีความ
สามัคคีสามารถ
ป้องกันและรับมือ
จากสาธารณภยั
ต่างๆได ้ปัญหา 
ยาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน
ลดลง 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 1 1 1 1 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอบายมุข
และแรงงานต่าง
ด้าว 

5 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 39 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ให้บริการ
ประชาชนตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน สามารถ
ให้บริการ
สาธารณะ                    
แก่ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

10 11 11 10 10 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
ท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ทักษะและ
สมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ
ประชาชน 

52 
โครงการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองช่าง 
กองคลัง 

 

กองคลัง 
 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ให้บริการ
ประชาชนตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน สามารถ
ให้บริการ
สาธารณะ                    
แก่ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

7 10 9 7 7 พัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ภายใต้หลกั 
ธรรมาภิบาล การ
พัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน   

40 
โครงการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองช่าง 
กองคลัง 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 40 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ให้บริการ
ประชาชนตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน สามารถ
ให้บริการ
สาธารณะ                    
แก่ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

5 5 5 5 5 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วนและการ
ตรวจสอบควบคุม 

25 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 41 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลดั 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
-ด้านบริหารงานทั่วไป 
-ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-ด้านเศรษฐกิจ 
-ด้านบริหารงานทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลดั 
กองช่าง 
 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
สาธารณสุขและคณุภาพชีวิต 
 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
-ด้านการเศรษฐกิจ 

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

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยและ
การจัดระเบียบเรยีบร้อยใน
ชุมชน 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
-ด้านบริหารงานท่ัวไป 
 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

-ด้านบริหารงานท่ัวไป 
-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
 

กองคลัง 
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ผ  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2 1,800,000       10 7,900,000       29 15,612,000    61 58,490,000       53         43,971,800     155      127,773,800     

รวม 2 1,800,000      10      7,900,000     29      15,612,000   61      58,490,000     53        43,971,800    155      127,773,800     

2.ดำ้นเศรษฐกิจและกำรทอ่งเที่ยว -      -                 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 150,000          4        150,000         4 150,000        4 150,000           4          150,000          20       750,000           

2.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 500,000          1        500,000         1        500,000        5 2,450,000        1          500,000          9         4,450,000        

รวม 5 650,000 5 650,000        5 650,000       9 2,600,000       5          650,000        29       5,200,000        

2. บัญชโีครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน                                                                บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ (ผ 02)
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบำลต ำบลทุง่ขำ้วพวง  อ ำเภอเชยีงดำว  จังหวัดเชยีงใหม่

ป ี2561 ป ี2563ป ี2562
ยทุธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

ป ี2565ป ี2564 รวม 4 ปี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3. ดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม

3.1 แผนงานการเกษตร 4 320,000          4        320,000         4 320,000        4 320,000           4          320,000          20        1,600,000        

3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - -                1        500,000         1 500,000        1 500,000           1          500,000          4          2,000,000        

3.3 แผนงานสาธารณสุข 2 140,000          2        140,000         3 340,000        3 340,000           3          340,000          13        1,300,000        

รวม 6 460,000         7 960,000        8 1,160,000     8 1,160,000       8          1,160,000      37       4,900,000        

4. ดำ้นกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภมูปิญัญำทอ้งถ่ิน

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 15 905,000          15       635,000         15       635,000        16       765,000           15         565,000          76        3,505,000        

รวม 15 905,000         15      635,000        15      635,000       16      765,000         15        565,000        76       3,505,000        

ป ี2561 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ป ี2562
ยทุธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

ป ี2565
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ สำธำรณสขุและคุณภำพชวีิต

5.1 แผนงานการศึกษา 27 11,142,600      40       14,762,600     43 17,462,600    40 15,612,600       38         14,562,600     188      73,543,000      

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 6 1,190,000       6        1,190,000       6 1,190,000      6 1,190,000        6          1,190,000       30        5,950,000        

5.3 แผนงานสาธารณสุข 6 690,000          6        690,000         6 690,000        6 690,000           6          690,000          30        3,450,000        

5.4 แผนงานเข้มแข็งของชุมชน 7 390,000          7        390,000         7 390,000        7 390,000           7          390,000          35        1,950,000        

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 45,000            5        45,000           5 45,000          5 45,000            5          45,000           25        225,000           

5.6 แผนงานงบกลาง 4 6,455,000       4        6,455,000       4 6,455,000      4 6,455,000        4          6,455,000       20        32,275,000      

รวม 55 19,912,600     68      23,532,600    71 26,232,600   68 24,382,600     66        23,332,600    328      117,393,000     

6. ดำ้นกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัและกำรจดัระเบยีบเรียบร้อยในชมุชน

6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - -                - -                3 2,000,000      - -                 - -                3          2,000,000        

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 420,000          4        420,000         4 420,000        4 420,000           4          420,000          20        2,100,000        

6.3 แผนงานงบกลาง 1 500,000          1        500,000         1 500,000        1 500,000           1          500,000          5          2,500,000        

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 150,000          1        150,000         1 150,000        1 150,000           1          150,000          5          750,000           

รวม 6 1,070,000      6        1,070,000     9 3,070,000     6 1,070,000       6          1,070,000      33       7,350,000        

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ
ป ี2561 ป ี2565ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปีป ี2562
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

7. ดำ้นกำรบริหำรจดักำรบำ้นเมอืงที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 1,810,000       15 2,210,000       11 1,810,000      11 1,810,000        11         1,810,000       60        9,450,000        

7.2 แผนงานการศึกษา 4 251,000          4 251,000         4 251,000        4 251,000           4          251,000          20        1,255,000        

7.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 300,000          1 300,000         2 400,000        1 300,000           1          300,000          6          1,600,000        

7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 789,000          5 789,000         5 789,000        5 789,000           5          789,000          25        3,945,000        

7.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 150,000          1 150,000         1 150,000        1 150,000           1          150,000          5          750,000           

รวม 23 3,300,000      26      3,700,000     23 3,400,000     22 3,300,000       22        3,300,000      116      17,000,000      

รวมทั้งสิ้น 112 28,097,600      137 38,447,600     160 50,759,600     190 91,767,600       175 74,049,400      774       283,121,800      

                     

ป ี2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปีป ี2562
ยทุธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

ป ี2561
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ผ  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - -                1        6,320,000       3 25,000,000 23 107,604,400     8          25,100,000     35        164,024,400 

รวม 0 -               1        6,320,000     3 25,000,000 23 107,604,400    8          25,100,000    35       138,924,400 

รวมทั้งสิ้น 0 -               1        6,320,000     3 25,000,000   23 107,604,400    8     25,100,000 35      138,924,400

ป ี2565ป ี2564 รวม 4 ปีป ี2563
ยทุธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

ป ี2561 ป ี2562

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบำลต ำบลทุง่ขำ้วพวง  อ ำเภอเชยีงดำว  จังหวัดเชยีงใหม่

                          บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ ( ผ 02/1) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ผ  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

สรุปบญัชคีรุภณัฑ์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - -                7        905,700         3 204,000        - - - -                10        1,109,700 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - -                - - 2 13,800          - - - -                2          13,800 

1.3 แผนงานการศึกษา - -                - -                4 168,100        - -                 - -                4          168,100 

รวม - -               7        905,700 9 385,900 - -                - -               16       1,291,600 

ป ี2565ป ี2562 ป ี2564 รวม 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256)

                            บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ  (บัญชคีรุภัณฑ์ ผ 03 )
      แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบำลต ำบลทุง่ขำ้วพวง  อ ำเภอเชยีงดำว  จังหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ
ป ี2561 ป ี2563
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ผ  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ผ 02 สรุปบญัชีโครงการพฒันา 116 29,447,600      139     39,897,600     160 54,581,600    187 91,317,600       171       70,979,400     773 286223800

2. ผ 02/1 สรุปบญัชีโครงการที่เกนิศักยภาพของ - - 1        6,320,000 3 25,000,000    23 107,604,400     8 25,100,000     35 138,924,400      
              องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

3. ผ 03 สรุปบญัชีครุภณัฑ์ - - 7        905,700         7 341,900        - - - - 14 1,247,600         

รวมทั้งหมด 116 29,447,600     147 47,123,300    170 79,923,500   210 198,922,000    179 96,079,400    822 451,495,800     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
                      บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ  ( ผ 02 , ผ 02/1 , ผ 03 )

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบำลต ำบลทุง่ขำ้วพวง  อ ำเภอเชยีงดำว  จังหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ
ป ี2561 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปีป ี2562 ป ี2565
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48แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
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ผ 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 1 บ้านห้วยเป้า (ซอยนายต่า  

ลุงหม่อง)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. หมู่ 1

 บ้านห้วยเป้า (ซอยนายต่า  ลุง

หม่อง) ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -         140,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 1 บ้านห้วยเป้า (ซอยนางศรี

บุตร  ไชยชนะ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. หมู่ 1

 บ้านห้วยเป้า (ซอยนางศรีบุตร 

ไชยชนะ) ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -         140,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

3 โครงการวางท่อเหล่ียมห้วยโป่ง

 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันการกัดเซาะ

พื้นที่การเกษตร

วางท่อเหล่ียมห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 

บ้านแม่กอน จ านวน 1 จุด

 -  -         300,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ าเพื่อ

การเกษตรเพิ่มขึ้น

การระบายน้ า

คล่องตัวและเพื่อ

ป้องกันการกัดเซาะ

พื้นที่การเกษตร

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

49

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
วัตถุประสงค์

                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิการพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทอ้งถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 

บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2 (ถนนเข้า

หย่อมบ้านกระเหร่ียง)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนเข้า

หย่อมบ้านกระเหร่ียง หมู่ที่ 2 

ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 990 

ม.หรือตามสภาพพื้นที่

- - 500,000 500,000 2,320,000  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5)

 ทางเข้าห้วยน้ าขุ่น

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 400 ม. หมู่

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5) 

ทางเข้าห้วยน้ าขุ่น ตามแบบแปลน

เทศบาล

- -         500,000 300,000 300,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5)

 หลัง รพสต.ทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 400 ม. หมู่

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5) 

หลัง รพสต.ทุ่งข้าวพวง ตามแบบ

แปลนเทศบาล

- -         500,000 300,000 300,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

7 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. บ้านแม่จา หมู่ 4 (ฝาย

แม่จาทุ่งใต้)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ 4  

กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 

500 ม.ตามแบบแปลนเทศบาล

- -         500,000 - - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

50

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยข้างบ้านนางสุพัตรา เย็นใจ

 - นายพงษ์พิสุทธิ์  ปุรุศักด์ิ หมู่

 4 บ้านแม่จา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู่

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -         540,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

9 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. (น้ าแม่จา) หมู่ 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ 4  

หย่อมบ้านปางเบาะ กว้าง 1.00 

ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 1,000 ม.

ตามแบบแปลนเทศบาล

- -         500,000 - - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล. แยกจากล าเหมืองใหญ่

บริเวณล าห้วยท้ายบ้าน หมู่ 4 

บ้านแม่จา (หย่อมบ้านปาง

เบาะ)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แยก

จากล าเหมืองใหญ่บริเวณล าห้วย

ท้ายบ้าน กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50

 ม. ยาว  400 ม. ตามแบบแปลน

เทศบาล

- -         400,000 400,000 -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จา

เหนือ)

เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน

ในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่

จาเหนือ) จ านวน 1 แห่ง

- -         300,000 - -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ได้รับ

ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับทราบข่าวสาร

ต่างๆอย่างทั่วถึง

กองช่าง

51แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านนายจะฟะ  แสงจันทร์ หมู่

 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จา

เหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 500 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

- -         500,000 500,000 400,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

13 โครงการเจาะน้ าบาดาล หมู่ 5

 หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม 

(บริเวณที่สระน้ าสาธารณะ

หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม)

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

บ่อบาดาล ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อกรุ 150.00 

มม. ลึกไม่น้อยกว่า 60.00 ม. 

พร้อมเดินระบบสูบน้ าดิบ ขนาด 3

 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

- -         200,000 - -  มีน้ าเพียงพอส าหรับ

การอุปโภค-บริโภค

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น/

หน่วยงานอื่น

14 โครงการก่อสร้างถนน ทางเข้า

หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม   หมู่ 5

 บ้านห้วยทรายขาว

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู่

 5  หย่อมบ้านห้วยทรายขาว 

ตามแบบแปลนเทศบาล

- -         496,000 - -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล    .

(หน้าบ้านนายสมชาย เลายี่ปา)

   หมู่ 6 บ้านขุนคอง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.

 หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. หมู่ 6

 บ้านขุนคอง ตามแบบแปลน

เทศบาล

- -         250,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

52

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

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

(ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เลาลี) 

หมู่ 6 บ้านขุนคอง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. หมู่

 6  บ้านขุนคอง  ตามแบบแปลน

เทศบาล

- -         250,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

17 โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

ห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7

เพื่อใช้เป็นสถานที่ท ากิจกรรม

ต่างๆ ในหมู่บ้าน

อาคารเอนกประสงค์ ตามแบบ

แปลนของกองช่าง  เทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

- - 400,000 -  -  จ านวนกิจกรรมที่จัด

ขึ้นโดยใช้สถานที่ของ

อาคารเอนกประสงค์

ประชาชนในหมู่บ้าน

ห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7 มี

สถานที่ท ากิจกรรม

ต่างๆ ในหมู่บ้าน

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

18 โครงการก่อสร้างห้องน้ า

สาธารณะพร้อมผนังคอนกรีต 

หมู่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง (บริเวณ

อาคารเอนกประสงค์ประจ า

หมู่บ้าน)

เพื่อให้บริการส าหรับ

นักท่องเที่ยวและประชาชน

ทั่วไปที่สัญจรไปมา

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะพร้อม

ผนังคอนกรีต หมู่ 7 บ้านห้วยตีน

ต่ัง (บริเวณอาคารเอนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน) จ านวน 1 หลัง

- - 200,000 - -  สถานที่สาธารณะมี

ห้องน้ าไว้บริการ

ประชาชน

สถานที่สาธารณะมี

ห้องน้ าไว้บริการ

นักท่องเที่ยวและ

ประชาชน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 1 บ้านห้วยเป้า (ทางขึ้นพระ

บาทรอยวัว)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 500 ม. หมู่

 1 บ้านห้วยเป้า (ทางขึ้นพระบาท

รอยวัว) ตามแบบแปลนเทศบาล

- - 500,000 500,000 300,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

53

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ที่

โครงการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 1 บ้านห้วยเป้า (ทางเข้าบ้าน

นายสมชาย  เลียบโลก)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. หมู่ 1

 บ้านห้วยเป้า(ทางเข้าบ้านนาย

สมชาย  เลียบโลก) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

- - - 140,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 1 บ้าน

ห้วยเป้า (ซอยบ้านนายปั๋น  

หีบทอง)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า (ซอย

บ้านนายปั๋น  หีบทอง) กว้าง 0.50

 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  20 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาล

- - - 40,000 -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล   

 .ภายในหมู่บ้าน -ทางไปบ่อ

ขยะ    หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู่

 1 บ้านห้วยเป้า ตามแบบแปลน

เทศบาล

 -  -  -  -         496,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

23 โครงการขุดลอกล าห้วยน้ าขุ่น 

หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ขุดลอกล าห้วยน้ าขุ่น หมู่ที่ 1กว้าง

 8.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 1,000

 ม.

 -  -  -  -         500,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

54

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
24 โครงการขุดลอกล าห้วยน้ าก๋อน

   หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ขุดลอกล าห้วยน้ าก๋อน หมู่ที่ 1   

กว้าง 8.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 

1,000 ม.

 -  -  -  -         500,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 2 บ้าน

แม่กอน (หน้าวัดแม่กอน)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 2 บ้านแม่กอน (หน้า

วัดแม่กอน) กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  100 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

 -  -  -        200,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 2 บ้าน

แม่กอน (หลังวัดแม่กอน)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 2 บ้านแม่กอน (หลัง

วัดแม่กอน) กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  80 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

 -  -  -        160,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

55

 งบประมาณที่

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 2 บ้าน

แม่กอน (บ้านใหม่พัฒนาตลอด

สาย)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 2 บ้านแม่กอน (บ้าน

ใหม่พัฒนาตลอดสาย) กว้าง 0.50

 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  1,000 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      2,000,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 2 บ้าน

แม่กอน (หน้าบ้านนายสม)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 2 บ้านแม่กอน (หน้า

บ้านนายสม) กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  100 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

 -  -  -        200,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 2 บ้าน

แม่กอน (หย่อมบ้านจะลอ)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 2 บ้านแม่กอน (หย่อม

บ้านจะลอ) กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  150 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

 -  -  -        300,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

56

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 2 บ้าน

แม่กอน (หย่อมบ้านท่าสุด)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 2 บ้านแม่กอน  

(หย่อมบ้านท่าสุด) กว้าง 0.50 ม. 

ลึก 0.50 ม. ยาว  130 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        260,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 2 บ้านแม่กอน (ซอยนายแดง 

 สุรินทร์)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม.  หมู่

 2 บ้านแม่กอน (ซอยนายแดง  

สุรินทร์) ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        270,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 2 บ้านแม่กอน (ซอยนายมาด)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 70 ม.  หมู่ 

2 บ้านแม่กอน  (ซอยนายมาด) 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        200,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 2 บ้านแม่กอน (ซอยข้างวัด)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 70 ม.  หมู่ 

2 บ้านแม่กอน  (ซอยข้างวัด)ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         200,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

57

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 2 บ้านแม่กอน (ซอยนายบุญ

ช่วย  เอกเร่ือง)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 80 ม.  หมู่ 

2 บ้านแม่กอน   (ซอยนายบุญ

ช่วย  เอกเร่ือง)ตามแบบแปลน

เทศบาล

 -  -  -  -         220,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

35 โครงการวางท่อ คสล.ข้ามล า

เหมือง หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน 

(ข้างบ้านนายสายัญ)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และสะดวกต่อการสัญจร

วางท่อ คสล.ข้ามล าเหมือง ขนาด

ท่อ 1 ม. จ านวน 6 ท่อ หมู่ที่ 2 

บ้านแม่กอน (ข้างบ้านนายสายัญ)

 -  -  -  -           50,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

การระบายน้ า

คล่องตัวและสะดวก

ต่อการสัญจร

กองช่าง

36 โครงการวางท่อ คสล.ข้ามล า

เหมือง หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน 

(ข้างบ้านนายมาด)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และสะดวกต่อการสัญจร

วางท่อ คสล.ข้ามล าเหมือง ขนาด

ท่อ 1 ม. จ านวน 6 ท่อ หมู่ที่ 2 

บ้านแม่กอน (ข้างบ้านนายมาด)

 -  -  -  -           50,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

การระบายน้ า

คล่องตัวและสะดวก

ต่อการสัญจร

กองช่าง

37 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ

กระพริบ หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน

เพื่อความปลอดภัยต่อการ

สัญจร ป้องกันอุบัติเหตุ

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 2

 บ้านแม่กอน (บ้านลีซอ) จ านวน 

2 จุด

 -  -  -  -           15,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ปลอดภัยต่อการ

สัญจร ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

58แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
38 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทาง

ถนนสายหลัก หมู่ 2 บ้านแม่

กอน

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

เสริมไหล่ทางถนนสายหลัก   หมู่ 

 2 บ้านแม่กอน กว้าง 1.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม.  

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -       500,000         500,000        500,000         500,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

39 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง ประจ าหมู่บ้าน

 หมู่ 2 บ้านแม่กอน (ฝายต้น

ไร่-ฝายต้นตุ้ม)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. หมู่ 2  

กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 

2,800 ม.ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         500,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีคลองส่งน้ า ป้องกัน

น้ าร่ัวซึมและสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล  

ทางชึ้นหย่อมบ้านสันต้นเปา 

หมู่ 2 บ้านแม่กอน

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู่

 2  หย่อมบ้านสันต้นเปา ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         496,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5)

 ทางขึ้นไปบ้านนายค า

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู่

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5)  

ทางขึ้นไปบ้านนายค า ตามแบบ

แปลนเทศบาล

 -  -  -        550,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

59

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5)

 ข้างร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. หมู่ 3

 บ้านทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5)  

ข้างร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        140,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

43 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ า 

เพื่อรองรับโครงการร้อยใจรักษ์

 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างบ่อพักน้ า เพื่อรองรับ

โครงการร้อยใจรักษ์ จ านวน 2 บ่อ

                                  (1) 

บริเวณดอยขี้ควาย           (2) 

บริเวณดอยธาตุ

 -  -  -        500,000  -  ประชาชนในพื้นที่มี

แหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

 ปัญหาการขาด

แคลนน้ าเพื่อ

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภคลดลง

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ 3 บ้าน

ทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.

 ยาว  2,000 ม. หมู่ 3 บริเวณ

หลังหมู่บ้าน-บ้านพ่อโพธิ  นันติยะ

  ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      4,000,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

60

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
45 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 

(สายล าเหมืองกลาง)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง (สายล าเหมือง

กลาง) กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.

 ยาว 1,500 ม.ตามแบบแปลน

เทศบาล

 -  -  -      3,800,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า และ

สามารถท าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 

(สายข้างบ้านนายวิเชียร กรอง

ทอง - หน้าวัด)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง (สายข้างบ้าน

นายวิเชียร กรองทอง - หน้าวัด) 

กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 

500 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      1,300,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า และ

สามารถท าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง (สายถนนทาง

ไปบ้านแม่กอน)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. พร้อมฝา

ปิด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (สาย

ถนนทางไปบ้านแม่กอน) กว้าง 

1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 2,000 

ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      5,000,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า และ

สามารถท าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

61

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
48 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 

(สายหลังวัดต่อจากจุดเดิม)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง (สายหลังวัดต่อ

จากจุดเดิม) กว้าง 1.00 ม. ลึก 

1.00 ม. ยาว 700 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

 -  -  -      1,800,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า และ

สามารถท าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้าน

ทุ่งข้าวพวง (สายเลียบหลังป่า

ช้า)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.พร้อมฝา

ปิด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (สาย

เลียบหลังป่าช้า) กว้าง 1.00 ม. 

ลึก 1.00 ม. ยาว 2,000 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -       5,000,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า และ

สามารถท าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 

(สายล าห้วยผ่านป่าช้า)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง (สายล าห้วยผ่าน

ป่าช้า) กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.

 ยาว 700 ม. ตามแบบแปลน

เทศบาล

 -  -  -  -       1,800,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า และ

สามารถท าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

51 โครงการเปิดล าเหมืองจากฝาย

หลวงทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 บ้าน

ทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

เปิดล าเหมืองจากฝายหลวงทุ่ง

ข้าวพวง หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 

ระยะทาง 150 ม.

 -  -  -  -         150,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

สามารถท าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 - 

บ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7 

(บริเวณข้างบ้านนางจินดา แข็ง

ธัญกิจ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. 

จากบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 - 

บ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7 (บริเวณ

ข้างบ้านนางจินดา แข็งธัญกิจ)  

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         540,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

53 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก 

ป่าช้าทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 บ้าน

ทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้ประชาชนมีที่พักและมี

สถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม

ในงานศพ

ศาลาที่พัก ป่าช้าทุ่งข้าวพวง 

จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลน

เทศบาล

 -  -  -  -       1,000,000  ร้อยละของ

ประชาชนมีความพอใจ

ประชาชนมีที่พักและ

มีสถานที่ใช้ประกอบ

พิธีกรรมในงานศพ

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิดสองข้างทาง

 หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 3 บริเวณสองข้างทาง 

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  

200 ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         600,000  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า

ขนาดใหญ่พร้อมเคร่ืองสูบน้ า 

(ขึ้นดอยธาตุ) หมู่ 3 บ้านทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

เพียงพอ และมีคุณภาพ

ก่อสร้างถังเก็บน้ าขนาดใหญ่พร้อม

เคร่ืองสูบน้ า กว้าง 5.00 ม. ยาว 

10.00 ม. ลึก 2.00 ม. บริเวณ

ทางขึ้นดอยธาตุ หมู่ 3 บ้านทุ่ง

ข้าวพวง ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         200,000  ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค-บริโภค ที่

เพียงพอและสะอาด

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ าสะอาด

ไว้อุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

63

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
57 โครงการก่อสร้างโรงเก็บ

ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้มีโรงเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร

ก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

 กว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม.   

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -        800,000 มีโรงเก็บผลิตทาง

การเกษตร 1 แห่ง

มีโรงเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร ท าให้ผล

ผลิตได้รับความ

เสียหายน้อยลง

กองช่าง/

หน่วยงานอื่น

58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 - บ้าน

แม่ก๋อน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลาดยาง 

ถนนสายทางบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่

 3 - บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2  ขนาด 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 598 ม. หรือ

ตามสภาพพื้นที่ (ช่วงที่ 2) และ

ปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสาย

ทางบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 - 

บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2  ขนาด กว้าง

 4.00 ม. ยาว 470 ม. หรือตาม

สภาพพื้นที่

 -  - - - 1,708,800  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยหลังโรงเรียน หมู่ 4 บ้าน

แม่จา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู่

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        540,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

64

วัตถุประสงค์

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ที่

โครงการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยข้างบ้านนางบัวเงา  ตาล่ี 

หมู่ 4 บ้านแม่จา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. หมู่

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        140,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยข้างสวนนนายอ านาจ  

แสนมา หมู่ 4 บ้านแม่จา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หมู่

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         810,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านนายสมศักด์ิ - นายปอดี 

แสนติ หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150 ม. หมู่

 4 หย่อมบ้านปางเบาะ  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        410,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

63 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนายคาชิต 

 อะเต๋า หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 600 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      1,500,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

65

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
64 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนายใส  

อากู่ หมู่ 4 บ้านแม่จา (หย่อม

บ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 214 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        540,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนายไอไพร

 ปอใจ หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 408 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      1,100,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนายโมเซ 

แสขา หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 520 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      1,300,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนาย   

ค าก๋อง  แสนค า หมู่ 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 1,000 

ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      2,500,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

66

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
68 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนาย    ไอ่

หลา  แซ่โต๊ะ หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 430 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      1,100,000  - จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนาย      สี

โบ  แสนต่อ หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 260 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         650,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนาย      

ทรงพล  แซ่โต๊ะ หมู่ 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 360 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         900,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 

คสล. ล าเหมือง สายนาย      

จงรัก  ปอใจ หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. กว้าง 

1.00 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 500 ม.

 ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -       1,300,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า ป้องกันน้ า

ร่ัวซึม และสามารถ

ท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น/

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ   

 หมู่ 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้าน

ปางเบาะ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หมู่

 4 หย่อมบ้านปางเบาะ  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         496,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านนายอุทัย  จะลอ - นาย

เต็ม หมู่ 4 บ้านแม่จา (หย่อม

บ้านปางเบาะ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 500 ม. หมู่

 4 หย่อมบ้านปางเบาะ  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -       1,400,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านนายดอมวย  พอใจ - นาง

เสาวนีย์ หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150 ม. หมู่

 4 หย่อมบ้านปางเบาะ  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         410,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

75 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล. สองข้างทาง จากบ้าน

นายประวิทย์  แสนใหม่ - นาย

สมศักด์ิ  แสนค า หมู่ 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สอง

ข้างทาง กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.50 

ม. ยาว  300 ม. ตามแบบแปลน

เทศบาล

 -  -  -  -         600,000  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

68
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โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ศพด.แม่จาเหนือ หมู่ 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 80 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        220,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากบ้านนายอะเล อมรวิวัฒน์ -

 นายอะโวผะ เล่าย่า หมู่ 4 

บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จา

เหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        810,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากบ้านนายอะเลผะ เลายี่ปา

 - ศาลพระภูมิ หมู่ 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -        810,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากหอประชุมหมู่บ้าน - นาย

สมชาติ เลิศวรพล หมู่ 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         270,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากบ้านแม่จาเหนือ - บ้านแม่

จาน้อย หมู่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 2,000 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -       5,400,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 4 บ้าน

แม่จา (หน่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  500 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

 -  -  -  -       1,000,000  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

82 โครงการปรับปรุง ระบบ

น้ าประปา หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพื่อให้มีน้ าที่มีคุณภาพใช้

อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา (เสริมท่อ

เหล็ก) ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         500,000   มีน้ าอุปโภค-บริโภค

 ที่เพียงพอและสะอาด

เพิ่มมากขึ้น

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค อย่าง

เพียงพอ

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล. หมู่ 5 บ้านห้วย

ทรายขาว (บริเวณข้างวัด)

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 5

 บ้านห้วยทรายขาว (บริเวณข้าง

วัด)  กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว  300 ม. ตามแบบแปลน

เทศบาล

 -  -  -        600,000  -  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
84 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 - บ้าน

สบงาย ต าบลเมืองงาย

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านห้วยทรายขาว - 

บ้านสบงาย ต าบลเมืองงาย ขนาด

 กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม.

 -  - - 420,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

85 โครงการซ่อมสร้างถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก (ลูกรัง

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก)   หมู่

ที่ 5

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านห้วยทรายขาว ต าบลทุ่งข้าว

พวง - บ้านสบงาย ต าบลเมืองงาย

 กว้าง 5.00 ม. ยาว 200  ม.

 -  - - - 560,000  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

86 โครงการก่อสร้าง เมรุเผาศพ 

หมู่ 6 บ้านขุนคอง

เพื่อให้มีสถานที่ท าพิธี

ฌาปนกิจศพ

ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาดเล็ก หมู่

 6 บ้านขุนคอง ตามแบบมาตรฐาน

 -  -  -        500,000  -  มีเมรุเผาศพ จ านวน 

1 แห่ง

มีสถานที่ส าหรับท า

พิธีฌาปนกิจศพ

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างห้องน้ า

สาธารณะ หมู่ 6 บ้านขุนคอง

เพื่อให้บริการส าหรับ

นักท่องเที่ยวและประชาชน

ทั่วไปที่สัญจรไปมา

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ 6 

บ้านขุนคอง จ านวน 1 หลัง ขนาด

 กว้าง 2.00 ม.ยาว 8.00 ม.

 -  -  -        100,000  -  สถานที่สาธารณะมี

ห้องน้ าไว้บริการ

ประชาชน

สถานที่สาธารณะมี

ห้องน้ าไว้บริการ

นักท่องเที่ยวและ

ประชาชน

กองช่าง

71

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
88 โครงการก่อสร้างทางล้อรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านขุน

คอง หมู่ที่ 6 (หย่อมบ้านปาง

กาง)

เพื่อให้ประชาชาชนทั่วไป มี

ถนนส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทางล้อรถคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สอง

แนวทางล้อ หนา 0.15 เมตร 

จ านวน  2  ช่วง คือ ช่วงที่ 1 

สามต้าว  และช่วงที่ 2 น้ าแม่แต๊ะ 

 ยาวช่วงละ 250 เมตร (ตามแบบ

แปลนของกองช่าง  เทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง )

- - - - 390,000  ร้อยละของ

ประชาชนทั่วไป ที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชาชนทั่วไป ใช้

เส้นทางสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภัย

มากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

89 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า

ขนาดใหญ่พร้อมระบบประปา

เพื่อการเกษตรต่อจากแหล่งน้ า

เดิมข้างวัด (ดอยมะเขือหม)ู หมู่

 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

เพียงพอ และมีคุณภาพ

ก่อสร้างถังเก็บน้ าขนาดใหญ่

พร้อมระบบประปาเพื่อการเกษตร

 ต่อจากแหล่งน้ าเดิมข้างวัด (ดอย

มะเขือหมู) หมู่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 

2.00 ม.  ตามแบบแปลนเทศบาล

- - -        500,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค-บริโภค ที่

เพียงพอและสะอาด

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ าสะอาด

ไว้อุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

90 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน

หลังอาคารเอนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้านห้วยตีนต่ัง   

หมู่ที่ 7

เพื่อกันดินไหลเข้าอาคาร

เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

หากเกิดฝนตกหนักหรือภัย

พิบัติอื่นๆ

พนังกันดินหลังอาคาร

เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านห้วย

ตีนต่ัง จ านวน 1 จุด

- - -        500,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ลดการเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นกับอาคาร

เอนกประสงค์ประจ า

หมู่บ้านจากการไหล

ของดิน

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

72

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
91 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ า 

เพื่อรองรับโครงการร้อยใจรักษ์

 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างบ่อพักน้ า เพื่อรองรับ

โครงการร้อยใจรักษ์ จ านวน 1 บ่อ

 บริเวณดอยมะเขือหมู

- - -        500,000  -  ประชาชนในพื้นที่มี

แหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

 ปัญหาการขาด

แคลนน้ าเพื่อ

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภคลดลง

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7 - 

บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 

(บริเวณข้างบ้านนางจินดา แข็ง

ธัญกิจ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. 

จากบ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7 - 

บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (บริเวณ

ข้างบ้านนางจินดา แข็งธัญกิจ)  

ตามแบบแปลนเทศบาล

- - -        540,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 7 บ้าน

ห้วยตีนต่ัง

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 7 บริเวณซอยบ้านนาย

ค า เชียงจันทร์ กว้าง 0.50 ม. ลึก

 0.50 ม. ยาว  100 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

- -  -  -         280,000  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

73แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั



เทศ
บา
ลต
ำบ
ลท
ุ่งข
้าว
พว
ง

79
-1

70

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 7 บ้าน

ห้วยตีนต่ัง

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 7 บริเวณซอยบ้านนาง

สาธิต  ทองยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  100 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

- -  -  -         280,000  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

 คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 7 บ้าน

ห้วยตีนต่ัง

เพื่อให้การระบายน้ าคล่องตัว

และเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาปิด หมู่ 7 บริเวณซอยบ้านนาย

แดง-นายค า กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  100 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

- -  -  -         280,000  ท าให้ระบายน้ าได้ดี

และไม่มีน้ าท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

กัดเซาะถนนและน้ า

ท่วมขัง

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

บ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7  จาก

บ้านนายค า - บ่อขยะ

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 500 ม. 

บ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7  จากบ้าน

นายค า - บ่อขยะ  ตามแบบแปลน

เทศบาล

- - -      1,400,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

97 โครงการจัดท าระบบผังเมือง

ต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสะดวกต่อการ

บริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ในเขตต าบลทุ่งข้าวพวง - -  -        100,000  -  มีข้อมูลในการ

บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

พื้นที่ต าบลทุ่งข้าวพวง

เกิดความระเบียบ

เรียบร้อย และสะดวก

ต่อการบริหารจัดการ

พื้นที่ใช้สอย

กองช่าง

74

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
98 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าส่อง

สว่างในช่วงเวลากลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ             

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า             

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน            

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (พระธาตุ

ดอยมอญจิ่ง)                หมู่ที่ 4

 บ้านแม่จา (ติดต้ังไฟกิ่งหย่อม

บ้านแม่จาเหนือ)           หมู่ที่ 5

 บ้านห้วยทรายขาว      หมู่ที่ 6 

บ้านขุนคอง              หมู่ที่ 7 

บ้านห้วยตีนต่ัง

      300,000       300,000         300,000        300,000         300,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนใช้เส้นทาง

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/

หน่วยงานอื่น

99 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อใช้ส าหรับจัดการแข่งขัน

กีฬาต่างๆ และส าหรับ

กิจกรรมทั่วไป

สนามกีฬาเทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง

- - - - 1,500,000  มีสนามกีฬาที่ได้

มาตรฐาน

มีสนามกีฬาใช้ส าหรับ

จัดการแข่งขันกีฬา

ต่างๆ และส าหรับ

กิจกรรมทั่วไป

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ

100 โครงการก่อสร้าง/จัดท า ป้าย

บอกชื่อซอยต่างๆ ในเขต

เทศบาล

เพื่อให้มีป้ายซ่ือซอยต่างๆ ใน

เขตเทศบาล เพื่อสะดวกต่อ

การค้นหาและรวดเร็วในการ

เดินทาง

ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

- -  -        200,000  -  เพื่อความสะดวกใน

การค้นหาและการ

เดินทางให้ง่ายขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและรวดเร็วใน

การเดินทางเพิ่มมาก

ขึ้น

กองช่าง

75แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
101 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์  ใน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง กว้าง 

8.00 ม. ยาว 20.00 ม.ตามแบบ

แปลนเทศบาล

- - - 8,000,000 -  ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ จ านวน

 1 แห่ง

 มีอาคารเก็บอุปกรณ์

และอาคาร

เอนกประสงค์

กองช่าง

102 โครงการปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

เพื่อพัฒนาปรับปรุง/ซ่อมแซม

โครงสร้างพื้นฐานและ

ครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาล

เพื่อบ ารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆของ

เทศบาล

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  เพื่อให้ทรัพย์สิน

ต่างๆมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

เพื่อซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้างต่างๆให้

สามารถใช้งานได้

ตามปกติ

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บริเวณส านักงานเทศบาล

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ

ส านักงานเทศบาล กว้าง 4.00 ม.

 หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 -  -         496,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกและ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น

104 โครงการปรับปรุง ระบบ

น้ าประปาเทศบาล

เพื่อให้มีน้ าที่มีคุณภาพใช้

อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา             

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง         

 ตามแบบแปลนเทศบาล

- - - 1,000,000 -   มีน้ าอุปโภค-บริโภค

 ที่เพียงพอและสะอาด

เพิ่มมากขึ้น

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค อย่าง

เพียงพอ

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

105 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบเทศบาล เพื่อความปลอดภัยของ

สถานที่ราชการ

ก่อสร้างร้ัวรอบเทศบาลต าบล     

 ทุ่งข้าวพวง ยาว 500.00 ม. สูง 

2.00 ม.

 -  -  -        500,000  -  เพื่อให้มีปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

ก่อสร้างร้ัวรอบ

เทศบาล เพื่อความ

ปลอดภัยของสถานที่

ราชการ

กองช่าง

76

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
106 โครงการปรับปรุงร้ัวรอบ

เทศบาล

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวให้ดี

เหมือนเดิม และความ

ปลอดภัยของสถานที่ราชการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ร้ัวรอบ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

 -  -  -  -         500,000  เพื่อให้มีปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซม ร้ัวรอบ

เทศบาลให้มีสภาพ

เหมือนเดิมเพื่อความ

ปลอดภัยของสถานที่

ราชการ

กองช่าง

107 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า

ด่ืมสะอาดส าหรับชุมชน

เพื่อให้มีน้ าที่สะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมส าหรับ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7

 -  -         500,000        500,000         500,000  น้ าด่ืมสะอาดและมี

คุณภาพ

เพื่อให้มีน้ าที่สะอาด

ไว้อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

108 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและ

ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ไปมา และใช้ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่

การเกษตร                       

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า             

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน             

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง          

หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา                

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว      

หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง              

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง           

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.30 ม.

 -       700,000         700,000        700,000         700,000 ร้อยละของประชาชน

มีการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

77แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
109 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย

และการเกษตร จ านวน 7 หมู่บ้าน

                           หมู่ที่ 1 

บ้านห้วยเป้า             หมู่ที่ 2 

บ้านแม่กอน             หมู่ที่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง          หมู่ที่ 4 

บ้านแม่จา                   - นาย

จะฟะ  แสงจันทร์ (หย่อมบ้านแม่

จาเหนือ)           หมู่ที่ 5 บ้าน

ห้วยทรายขาว      หมู่ที่ 6 บ้าน

ขุนคอง              หมู่ที่ 7 บ้าน

ห้วยตีนต่ัง

      500,000         500,000        500,000         500,000  จ านวนครัวเรือนที่มี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างเพียงพอ

(กองช่าง)

อุดหนุนให้ 

การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค สาขา

 อ าเภอเชียง

ดาว

110 โครงการก่อสร้างระบบประปา

เพื่อการเกษตร ภายในเขต

เทศบาล

เพื่อให้มีน้ าส าหรับท า

การเกษตรที่เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาเพื่อ

การเกษตร จ านวน 7 หมู่บ้าน คือ

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  เกษตรกรสามารถท า

การเกษตรและมีน้ า

อุปโภค-บริโภค ได้

 เกษตรกรมีน้ าใช้ใน

การท าการเกษตร

และอุปโภค-บริโภค

กองช่าง/

หน่วยงานอื่น

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า จากแหล่ง

น้ าห้วยจะแว ระยะทาง 6,000 ม.

 ตลอดทั้งปี อย่างเพียงพอ

 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน จากแหล่ง

น้ าก๋อนหลวง ระยะทาง 5,000 ม.

78แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง จาก

แหล่งน้ าก๋อนน้อย ระยะทาง 

7,000 ม.

หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา(หย่อมบ้าน

ปางกาง) จากแหล่งน้ าห้วยน้ ากัด 

ระยะทาง 6,000 ม./(หย่อมบ้าน

แม่จาเหนือ) จากแหล่งน้ าห้วยน้ า

กัด ระยะทาง 10,000 ม.

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว จาก

แหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาว

 ระยะทาง 5,000 ม.

หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง จากแหล่ง

น้ าคอง ระยะทาง 15,000 ม.

 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง จาก

แหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาว

 ระยะทาง 10,000 ม.

79แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ขุดลอกหน้าฝาย ในเขตเทศบาล

จ านวน 6 หมู่บ้าน ตามแบบแปลน

เทศบาล ดังนี้

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า จ านวน 2 

ฝาย คือ ฝายน้ าซุ้ม/ฝายน้ าก๋อน

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน จ านวน 3 

ฝาย คือ ฝายต้นไร่/ฝายต้นตุ้ม/

ฝายต้นซ่าน

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง จ านวน 1

 ฝาย คือ ฝายทุ่งข้าวพวง

หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา จ านวน 3 ฝาย

 คือฝายทุ่งเหนือ/ฝายทุ่งใต้/ฝาย

ปางเบาะ

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว 

จ านวน 2 ฝาย คือ ฝายห้วย

ทรายขาว/ฝายทุ่งยาว

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง จ านวน 1

 ฝาย คือ ฝายท่ากว้าง

80

โครงการขุดลอกหน้าฝาย 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

      400,000         400,000111

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 -        400,000         400,000

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร  ขนาด

กว้าง 10.00 ม. ยาว 20.00 ม. ใน

เขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า บริเวณที่

สาธารณะวัดห้วยเป้า

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว 

บริเวณที่สาธารณะจ าปาอ้อ 

หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง บริเวณ

ห้วยตีนต่ังและห้วยตองกาย

113 โครงการขุดลอกหนองน้ า

สาธารณะและล าห้วยต่างๆ

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะและล า

ห้วยต่างๆ ในเขตเทศบาล  

จ านวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

 -       100,000         100,000        100,000         100,000 จ านวนเกษตรกรที่มี

น้ าเพียงพอต่อการท า

การเกษตร

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า หนองน้ า

สาธารณะบริเวณวัดใน

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเป้า บริเวณ

หนองตึงหลวงและหนอง

สาธารณะศูนย์การเรียนรู้ฯ

81

 เกษตรมีน้ าส าหรับ

ท าการเกษตรเพิ่ม

มากขึ้น

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ 

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กรมพัฒนา

ที่ดิน/กองช่าง

        500,000      500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

112 โครงการขุดสระน้ าเพื่อ

การเกษตร ภายในเขตเทศบาล

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ

       500,000         500,000 - 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา บริเวณหนอง

สาธารณะอ่างพาแคและอ่าวห้วย

ผักหละ

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว 

บริเวณหนองสาธารณะข้างวัด

สว่างมงคล

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง บริเวณ

หนองสาธารณะข้างวัดห้วยตีนต่ัง

 ,หนองสาธารณะข้างหอเจ้าเมือง

และห้วยฮูง

114 โครงการก่อสร้างอาคาร

ส านักงาน

เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน 

เนื่องจากปัจจุบันอาคาร

ส านักงานที่มีอยู่คับแคบ ไม่

สะดวกต่อการท างานเท่าที่ควร

อาคารส านักงาน ขนาด 2 ชั้น 

จ านวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน

อาคารส านักงานของเทศบาล)

- - - 1,000,000 - อาคารส านักงาน 

ขนาด 2 ชั้น จ านวน 1

 หลัง

มีอาคารส านักงานที่มี

ความเหมาะสม และ

สะดวกสบายต่อการ

ปฏิบัติงาน

กองคลัง/  

กองช่าง

115 โครงการตกแต่งปรับปรุงห้อง

ประชุมเล็กเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อตกแต่งปรับปรุงห้อง

ประชุมเล็กเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงส าหรับใช้ประชุม

สภาและการประชุมต่างๆ

ตกแต่งปรับปรุงห้องประชุมเล็ก

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

- 400,000      - - - ตกแต่งปรับปรุงห้อง

ประชุมเล็กเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน 1 ห้อง

มีห้องประชุมสภา

เทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวงที่มีความพร้อมใน

การรองรับการ

ประชุมสภาฯและการ

ประชุมต่างๆ

ส านักปลัด/

กองช่าง

82

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้

ให้กับกลุ่มต่างๆสนับสนุนการ

เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน

ของกลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่ง

ข้าวพวง ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจ

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง                  

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า              

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน             

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง           

หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา                

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว      

หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง               

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ผลิตภัณฑ์มี

คุณภาพและสร้าง

รายได้ให้กับกลุ่ม

อาชีพ เพิ่มขึ้น

สร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มอาชีพต่างๆ

ส านักปลัด/

โครงการขยาย

ผลโครงการ

หลวง

2 โครงการจัดงานนิทรรศการ

ผลผลิตทางการเกษตรอ าเภอ

เชียงดาว

เพื่อจัดงานนิทรรศการผลผลิต

ทางการเกษตร และส่งเสริมให้

เกษตรกรพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตร  ให้กับเกษตรกร ต าบล

ทุ่งข้าวพวง

        20,000         20,000         20,000         20,000        20,000  ผลิตภัณฑ์มีตลาด

รองรับ

 เกษตรกรมีรายได้

จากการจ าหน่าย

ผลผลิตทาง

การเกษตร

ส านักปลัด

3 โครงการจัดหาสถานที่ตลาดกลาง

เพื่อจ าหน่ายสินค้าทางการ

เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP)

มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าและ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน

จัดหาสถานที่ตลาดกลางเพื่อ

จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

        20,000         20,000         20,000         20,000        20,000  มีที่จ าหน่ายสินค้า

ทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สามารถจ าหน่าย

สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส านักปลัด

83

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทนุสู่สากล

 งบประมาณ

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

   2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนามะม่วง

 เพื่อคุณภาพและการส่งออก

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

หมู่ที่ 3

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มพัฒนา

มะม่วงเพื่อคุณภาพบ้านทุ่งข้าวพวง

        10,000         10,000         10,000         10,000        10,000   กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเอง

สินค้ามีคุณภาพท า

ให้กลุ่มมีรายได้

เพิ่มขี้น

(ส านักปลัด) 

อุดหนุนกลุ่ม

วิสาหกิจชุม 

กลุ่มพัฒนา

มะม่วงเพื่อ

คุณภาพบ้าน

ทุ่งข้าวพวง

84

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสาย

หลักให้ดูสวยงาม

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับต าบล

ทุ่งข้าวพวง

ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก

- - -       300,000  -  ต้นไม้ที่ปลูก

เจริญเติบโตและ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภายในต าบล

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ให้กับชุมชน และ

สร้างความ

ประทับใจให้กับผู้

ที่สัญจร ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่

ท่องเที่ยวภายในต าบลให้สวยงาม

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภายใน

ต าบลทุ่งข้าวพวง

500,000 500,000 500,000       500,000      500,000  มีสถานที่ท่องเที่ยว

ภายในต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

ให้ชุมชนเป็น

แหล่งท่องเที่ยว 

และสร้างรายได้

ให้กับชุมชน

กองช่าง

3 โครงการจัดท าห้องน้ าเพื่อบริการ

ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เพื่อไว้บริการประชาชนและ

นักท่องเที่ยว

สร้างห้องน้ า จ านวน  1 หลัง 

จ านวน 5 ห้อง

- - -       250,000  -  นักท่องเที่ยวที่

สัญจรไป-มา ได้รับ

ความสะดวกสบาย

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยว

ประทับใจในการ

ให้บริการ

กองช่าง

85

โครงการ

   2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รบั

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

 งบประมาณ

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทนุสู่สากล
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว

เพื่อไว้บริการประชาชนและ

นักท่องเที่ยว

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

จ านวน 2 แห่ง คือ สามแยกแม่จา-

เวียงแหง และ บ้านเลาวู

- - -       700,000  -  นักท่องเที่ยวที่

สัญจรไป-มา ได้รับ

ความสะดวกสบาย

เพิ่มมากขึ้น

 นักท่องเที่ยวที่

สัญจรไป-มา ได้รับ

ความสะดวกสบาย

และมีข้อมูล

ส าหรับการเดินทาง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีประจ าต าบล

เป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจ าต าบล

ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประจ าต าบล จ านวน 1 หลัง

- - -       700,000  -  ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีทาง

การเกษตรเพิ่มมาก

ขึ้น

 มีศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีประจ า

ต าบล 1 หลัง

กองช่าง

86แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าและ

ทรัพยากรป่าไม้

อนุรักษ์ป่าต้นน ้า ทรัพยากรป่า

ไม้ ในเขตเทศบาลต้าบลทุ่งข้าว

พวง

เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน ้า ทรัพยากรป่า

ไม้ ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล

ต้าบลทุ่งข้าวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ป่าไม้มีความอุดม

สมบูรณ์เพิ่มมากขึ น

พื นที่ป่าเพิ่มมากขึ น 

ป่าไม้มีความอุดม

สมบูรณ์

ส้านักปลัด

2 โครงการป้องกันปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน

สร้างจิตส้านึกให้ประชาชน    

งดการเผาป่า เพื่อแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควัน

ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต้าบล

ทุ่งข้าวพวง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   ปัญหาไฟป่าและ

หมอกควันลดลง

สร้างจิตส้านึกให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาไฟ

ป่าและหมอกควัน

ส้านักปลัด/

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น

3 โครงการประชาอาสาปลูกป่า   

 "รักน ้า รักป่า รักแผ่นดิน"

เพื่อเพิ่มพื นที่ป่าของต้าบลทุ่ง

ข้าวพวง

ปลูกต้นไม้ในพื นที่สาธารณะ 

อนุรักษ์แหล่งน ้า ปลูกป่า ในเขต

พื นที่เทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  มีพื นที่ป่าเพิ่มมาก

ขึ นและเพิ่มความ

ชุ่มชื นให้ผืนป่า

ได้ความสามัคคี ของ

คนในชุมชน และมี

พื นที่สีเขียวเพิ่มขึ น

ส้านักปลัด

4 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริสมเด็จพระเทพฯ

ด้าเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรชีวภาพและ

ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา

 พื นที่ในเขตเทศบาลต้าบลทุ่งข้าว

พวง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

จิตส้านึกในการ

อนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรของ

ประเทศ

สร้างจิตส้านึกให้

ประชาชนมีการ

อนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรของประเทศ

ส้านักปลัด
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 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า

เพื่อการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพื่อ

การเกษตร

สร้างฝายชะลอน ้า ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง

- 500,000 500,000 500,000 500,000  ท้าให้กักเก็บน ้า

เพิ่มมากขึ น

ชะลอการไหลของน ้า

ท้าให้กักเก็บน ้าเพิ่ม

มากขึ น

กองช่าง

88

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 งบประมาณ

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมโดย

ชุมชน  (Big Cleaning Day)

เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล

ให้สะอาด และสวยงามเรียบร้อย

พัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชนในเขต

เทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง

        40,000         40,000         40,000         40,000        40,000  ชุมชนมีความ

สะอาดเรียบร้อย

 ชุมชนมีความสะอาด

เรียบร้อย เพิ่มมากขึ น

ส้านักปลัด

2 โครงการขุดบ่อขยะและ

ปรับปรุงบ่อขยะ

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและ

มลภาวะในชุมชน

ขุดบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ  -  -       200,000       200,000

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน

หมู่ที่ 3 ทุ่งข้าวพวง

หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง

หมู่ที่ 7 ห้วยตีนต่ัง

3 โครงการบริหารจัดการขยะโดย

ชุมชน

เพื่อบริหารจัดการขยะและ

สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลทุ่งข้าวพวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละของชุมชน

มีปัญหาเร่ืองขยะ

ลดน้อยลง

ประชาชนมีสามารถ

บริหารจัดการขยะ

และสร้างรายได้ให้

ครัวเรือน

ส้านักปลัด

89แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 ร้อยละของปัญหา

เร่ืองขยะลดน้อยลง

ชุมชนมีบ่อขยะ ลด

ปัญหาการทิ งขยะไม่

เป็นที่

กองช่าง      200,000

   3.3 แผนงานสาธารณสุข

   3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน

ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง

- - - 200,000 -  จ านวน 1 แห่ง เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป มี

สถานที่เรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก

นักเรียนและประชาชน ได้

อนุรักษ์ฟื้นฟูศิปลวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

โรงเรียนและชุมชน

สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน

ให้เด็กนักเรียนและประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

200,000         30,000         30,000         30,000         30,000  เด็กนักเรียน เยาวชน

 สามารถอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีเพิ่มขึ้น

อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

3 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ต าบลทุ่งข้าว

พวง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์และให้

ความส าคัญกับผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

ส่วนราชการในพื้นที่

200,000 100,000 100,000         30,000         30,000  ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

90

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  เสรมิสรา้งสังคมใหม้ีคุณภาพคงความอัตลักษณท์างวัฒนธรรม

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 4 การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

 งบประมาณ

   4. ยุทธศาสตรด์้านการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรม ประเพณี

เข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียน

พรรษา จ านวน 9 วัด

        80,000         80,000         80,000         80,000         80,000  ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

 วันลอยกระทง

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง ได้ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง

ประจ าหมู่บ้าน

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณียี่เป็ง ของหมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง  มีกิจกรรม

ประเพณียี่เป็งของหมู่บ้าน เพื่อ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

        90,000         90,000         90,000         90,000         90,000  ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

7 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีชนเผ่า

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

  ชนเผ่า

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณี

ชนเผ่าต่างๆ ในหมู่บ้าน/หย่อม

บ้าน ภายในเขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

91

 งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

8 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ อ าเภอเชียงดาว  

ประจ าปี พ.ศ.2561-2565

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์และให้

ความส าคัญกับส่วนราชการใน

อ าเภอเชียงดาว

สนับสนุนการจัดพิธีรดน้ าด าหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอ าเภอ 

และส่วนราชการต่างๆ

          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000  ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี

(กอง

การศึกษา)

อุดหนุนให้

อ าเภอเชียงดาว

9 โครงการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ ประจ าปี พ.ศ.

2561-2565 (อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอเชียงดาว)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในจังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง

สินค้าและจ าหน่ายสินค้า OTOP

 อ าเภอเชียงดาว

          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยว

(กอง

การศึกษา)

อุดหนุนให้

อ าเภอเชียงดาว

10 โครงการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ ประจ าปี พ.ศ.

2561-2565 (อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองจังหวัดเชียงใหม)่

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในจังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง

สินค้าและจ าหน่ายสินค้า OTOP

 จังหวัดเชียงใหม่

          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยว

(กอง

การศึกษา)

อุดหนุนให้

จังหวัดเชียงใหม่

11 โครงการศึกษาพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์วัดห้วยเป้า  ประจ าปี 

พ.ศ.2561-2564

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการการเรียนการ

สอนพระพุทธศาสนาแก่

ประชาชนและเยาวชน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้และข้าใจ

พระพุทธศาสนาเพิ่ม

มากขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริม

พระพุทธศาสนา

กองการศึกษา

อุดหนุนวัดห้วย

เป้า

92

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

12 โครงการศึกษาพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์    วัดสว่างมงคล  

ประจ าปี พ.ศ.2561-2564

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการการเรียนการ

สอนพระพุทธศาสนาแก่

ประชาชนและเยาวชน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้และข้าใจ

พระพุทธศาสนาเพิ่ม

มากขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริม

พระพุทธศาสนา

กองการศึกษา

อุดหนุนวัด

สว่างมงคล

13 โครงการสรงน้ าพระธาตุดอย

มอญจิ่ง ประจ าปี พ.ศ.

2561-2564

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุดอยมอญจิ่ง

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

อุดหนุนวัด

พระธาตุดอย

มอญจิ่ง

14 โครงการสรงน้ าวัดพระธาตุศรี

สามรักษ์ ประจ าปี พ.ศ.

2561-2564

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุศรีสามรักษ์ (วัดห้วยตีนต่ัง)

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

อุดหนุนวัด

พระธาตุศรี

สามรักษ์ (วัด

ห้วยตีนต่ัง)

15 โครงการสรงน้ าพระธาตุดอย

ปานต่าง ประจ าปี พ.ศ.

2561-2564

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุดอยปานต่าง

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

อุดหนุนวัด

พระธาตุดอย

ปานต่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

16 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดสว่าง

มงคล ประจ าปี พ.ศ.2561-2564

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีสรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุวัดสว่างมงคล

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงาม

กองการศึกษา

94แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการประกวดและแสดง

ผลงานทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาล

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดมี มีศักยภาพเพิม่ขึ้น

การจดัการศึกษาของ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี

คุณภาพมากยิง่ขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็ก สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับ

เด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็ก

แห่งชาติ

เด็กๆในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงและต าบลใกล้เคียง

        80,000         80,000         80,000         80,000         80,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กได้รับการส่งเสริม

ให้แสดงออกในทางที่

สร้างสรรค์

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กนักเรียน

เพื่อให้เด็กได้รับประทาน

อาหารกลางวัน ครบ 5 หมู่

สถานศึกษาในสังกัด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันครบทุก

คน

เด็กได้รับประทาน

อาหารกลางวัน ครบ 

5 หมู่

กอง

การศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

4 โครงการอาหารเสริม (นม) 

ส าหรับเด็กนักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารเสริม (นม)

(1) สถานศึกษาในสังกัด            

(2) ร.ร.สพฐ. ในพืน้ที่
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  นักเรียนได้รับประทาน

อาหารเสริม (นม)  

ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและ

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน

กอง

การศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

95

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   5.  ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 งบประมาณ

   5.1 แผนงานการศึกษา

ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการส่งเสริมทักษะและ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วง

ปิดภาคเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล         25,000         25,000         25,000         25,000         25,000  นักเรียนมีทักษะการ

เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอนรายหัว

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

ศพด.ในสังกัดเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ศพด.ในสังกัดเทศบาล

ได้รับการจัดสรรค่าการ

เรียนการสอนรายหัว

นักเรียน ศพด.ใน

สังกัดเทศบาลได้

พัฒนาศักยภาพการ

เรียนการสอน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

7 โครงการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของ ศพด.ในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

ศพด.ในสังกัดเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  นักเรียนมีทักษะการ

เรียนเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมการด าเนิน

กิจการ ศพด.ในสังกัดเทศบาล

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

ศพด.ในสังกัดเทศบาล         75,000         75,000         75,000         75,000         75,000  พัฒนาทักษะการเรียน

ของเด็กนักเรียน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

กิจการลูกเสือ เนตรนารี       

ยุวกาชาด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

10 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล         40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

96แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

11 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกีฬาหมู่บ้าน

เพื่อสนับสนุนการออกก าลัง

กายและการเล่นกีฬาของ

เยาวชน

จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน

 จ านวน 7 หมู่บ้าน

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

แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น

มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับ

ให้เยาวชนได้เล่นออก

ก าลังกาย

กองการศึกษา

12 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล         33,600         33,600         33,600         33,600         33,600  สามารถติดต่อส่ือสาร

และสืบค้นข้อมูลได้

เพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

13 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการ

ติดต่อส่ือสารและสืบค้นต่างๆ

ศพด.ในสังกัดเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  สามารถติดต่อส่ือสาร

และสืบค้นข้อมูลได้

เพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

14 โครงการพัฒนาปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วย

เป้าและโรงเรียนอนุบาล

พัฒนาต้นน้ าขุนคอง

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ให้กับเด็กๆและบุคคล

ทั่วไป

เด็กนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  เด็กนักเรียนมีแหล่ง

ศึกษาหาความรู้ เพิ่มขึ้น

มีแหล่งศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ให้กับเด็ก

นักเรียน ครู และ

บุคคลทั่วไป

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

15 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์

ต่อต้านการใช้สารเสพติดใน

โรงเรียนในสังกัด

เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

        39,000         39,000         39,000         39,000         39,000 นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด

นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

16 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  พัฒนาศักยภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

17 โครงการปัจจัยพื้นฐานเด็ก

ยากจนโรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

(โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 

30,000.-บาท และโรงเรียน

อนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

10,000.-บาท)

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

18 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษา (SBMLD)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

โรงเรียนละ 750,000.-บาท

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

19 โครงการพัฒนาการ

ด าเนินงานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาล

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

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

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

98

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัด                

(1) ร.ร.บ้านห้วยเป้า          (2)

 ร.ร.อนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

การศึกษา

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

21 โครงการติดต้ังผ้าม่าน เพื่อป้องกันแสงแดด เป็น

สัดส่วนและความสวยงาม

ห้องท างานกองการศึกษา  -  -  -         50,000  -  จ านวน 1 ห้อง  ป้องกันแสงแดด เป็น

สัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

22 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก

การอ่าน ในสถานศึกษาใน

สังกัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

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

การจัดการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

23 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนในสังกัด

เพื่อเอื้ออ านวยต่อการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ของ

นักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่

สวยงามเอื้อต่อการเรียน

เพิ่มขึ้น

เพื่อให้มี

สภาพแวดล้อมที่ดู

สวยงาม

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

24 โครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

บ้านห้วยทรายขาว

- - 1,000,000 - -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

ได้มาตรฐาน

เพื่อใช้เป็นอาคาร

เรียนของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

99แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของสถานศึกษาใน

สังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ในสังกัด

        70,000         70,000         70,000         70,000         70,000  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่

สวยงามเอื้อต่อการเรียน

เพิ่มขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนในสังกัด

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่

เอื้อต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

26 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนให้มี

สภาพที่ดี และปลอดภัยส าหรับ

เด็กนักเรียน

ศพด.สังกัดเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

ได้มาตรฐาน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

ดียิ่งขึ้น

กองการศึกษา

27 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้มีร้ัวรอบเป็นสัดส่วน 

และความปลอดภัยของเด็ก

นักเรียน

ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง - - 200,000 - -  มีความปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

 มีร้ัวรอบเป็นสัดส่วน 

เพื่อความปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

28 อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

เพือ่ส่งเสริมการจดักิจกรรมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดังนี้             

 1.แข่งขันทักษะทางวชิาการ       

 2.แข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน      

 3.กิจกรรมค่ายวถิีพุทธ              

  4.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตร

นารี

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถจดั

การศึกษาของศูนยใ์ห้มี

คุณภาพมากยิง่ขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะทาง

วิชาการของเด็กให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

(กองการศึกษา)

อุดหนุนให้ศูนย์

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต าบล

ทุ่งข้าวพวง

100แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

1.โรงเรียนบ้านแม่กอนใน    2. 

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   3. 

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  4.

โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

โรงเรียนละ 20,000.-บาท

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  โรงเรียนสามารถ

พัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้โรงเรียนมีการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษามากยิ่งขึ้น

(กองการศึกษา)

อุดหนุนให้       

1.โรงเรียนบ้าน

แม่กอนใน       

2. โรงเรียนบ้าน

ทุ่งข้าวพวง      

3. โรงเรียนบ้าน

ห้วยทรายขาว   

4.โรงเรียน

พัฒนาต้นน้ าขุน

คอง

30 โครงการก่อสร้างอาคาร

ประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแม่จาเหนือ

เพื่อให้มีอาคารประกอบ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ

อาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านแม่จาเหนือ (ตามแบบ

แปลนของกองช่าง  เทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง )

 -       200,000  -  -  -  มีอาคารประกอบ

ส าหรับใช้งาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแม่จาเหนือมี

อาคารประกอบ

กองการศึกษา

31 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ

เพื่อให้มีร้ัวรอบเป็นสัดส่วน 

และความปลอดภัยของเด็ก

นักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จา

เหนือ ตามแบบแปลนของกอง

ช่าง  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

- - 200,000 -  -  มีความปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

 มีร้ัวรอบเป็นสัดส่วน 

เพื่อความปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

101แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

32 โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กนักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันที่มี

ประโยชน์

อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก

นักเรียน  ร.ร.สังกัด สพฐ.  คือ 

(1) ร.ร.บ้านแม่กอนใน          

(2) ร.ร.บ้านทุ่งข้าวพวง         

(3) ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว     

(4) ร.ร.พัฒนาต้นน้ าขุนคอง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันครบทุก

คน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและ

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน

(กองการศึกษา)

อุดหนุนให้      

1.โรงเรียนบ้าน

แม่กอนใน       

2. โรงเรียนบ้าน

ทุ่งข้าวพวง      

3. โรงเรียนบ้าน

ห้วยทรายขาว   

4.โรงเรียน

พัฒนาต้นน้ าขุน

คอง

33 โครงการก่อสร้างอาคาร

บ้านพักครูโรงเรียนอนุบาล

พัฒนาต้นน้ าขุนคอง

เพื่อให้มีอาคารบ้านพักครู

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ า

ขุนคอง

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ า

ขุนคอง(ตามแบบแปลนของ

กองช่าง  เทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง )

 -  -     1,000,000  -  -  มีอาคารบ้านพักครูที่

ได้มาตรฐาน

เพื่อให้ครูโรงเรียน

พัฒนาต้นน้ าขุนคองมี

ที่พัก

กองการศึกษา

34 โครงการก่อสร้างอาคาร

บ้านพักครูโรงเรียนบ้านห้วย

เป้า

เพื่อให้มีอาคารบ้านพักครู

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า (ตาม

แบบแปลนของกองช่าง  

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง )

 -  -  -     1,000,000  -  มีอาคารบ้านพักครูที่

ได้มาตรฐาน

เพื่อให้ครูโรงเรียน

บ้านห้วยเป้า

กองการศึกษา

102แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาท้องถิ่น

การจัดการศึกษาท้องถิ่น  -       200,000       200,000       200,000       200,000  สถานศึกษามี

ประสิทธิภาพในการจัด

การศึกษา

การจัดการศึกษา

ท้องถิ่นมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

36 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา

(1) เพื่อจัดประชุมผู้ประเมิน

การประกันคุณภาพภายใน 

และการประกันคุณภาพ

ภายนอก(สมศ) ของสถานศึกษา

ในสังกัด           (2) เพื่อ

ด าเนินการ การประกัน

คุณภาพภายใน และการ

ประกันคุณภาพภายนอก(สมศ)

 ของสถานศึกษาในสังกัด(3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายนอก(สมศ.)ของสถานศึกษา

ในสังกัด           (4) เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน

ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

 ด้านที่ 4 ฯ

สถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๗ แห่ง

คือ 1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

     2.โรงเรียนอนุบาลพัฒนา

ต้นน้ า    ขุนคอง

     3.ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง

     4.ศพด.ต้นแบบ ทต.ทุ่งข้าว

พวง

     5.ศพด.บ้านห้วยทรายขาว

     6.ศพด.บ้านแม่กอนใน

     7.ศพด.บ้านแม่จาเหนือ

- 20,000 20,000 20,000 20,000  สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง ทั้ง 7 แห่ง ผ่าน

การประเมิน ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป

 (1) สถานศึกษาใน

สังกัดผ่านการประกัน

คุณภาพการจัด

การศึกษาทั้งภายใน 

และการประกัน

คุณภาพภายนอก(สม

ศ.)(2)  ทต.ทุ่งข้าวพวง

 มีประสิทธิภาพใน

การจัดการศึกษาตาม

แนวทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)

กองการศึกษา

103แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

37 โครงการประชุม อบรม/

สัมมนา เชิงปฎิบัติการ 

คณะกรรมการส่งเสริม 

สนับสนุนงานวิชาการ 

สถานศึกษาในสังกัด

(1) เพื่อจัดประชุม อบรม/

สัมมนา คณะกรรมการศึกษา

ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง ระดับต่างๆ

(2)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน

วิชาการสถานศึกษาในสังกัด

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการ

ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ระดับต่างๆ  (4) เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน

ประสิทธิภาพของ อปท. 

(LPAด้านที่ 4 การบริการ

สาธารณะฯ         

(1) คณะกรรมการการจัด

การศึกษาเทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง

(2) คณะกรรมการประสานงาน

วิชาการระดับต าบลสถานศึกษา

ในสังกัด

(3) คณะกรรมการสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

 ทั้ง 7 แห่ง ฯลฯ

- 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวน กิจกรรมการ

จัดการประชุม อบรม/

สัมมนา เชิงปฎิบัติการ 

ของคณะกรรมการ

การศึกษา ต่างๆ

(1) สถานศึกษาใน

สังกัดได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษา

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตามแนว

ทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)

กองการศึกษา

104แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

38 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ชุมชนรักการอ่านในเขตต าบล

ทุ่งข้าวพวง

(1) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรัก

การอ่านเกี่ยวกับที่อ่านหนังสือ

ประจ าหมู่บ้าน

(2) เพื่อจัดกิจกรรมที่

หลากหลายในการด าเนินการ

เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน

ของคนในชุมชนต าบลทุ่งข้าว

พวง

(3) เพื่อให้มีที่อ่านหนังสือใน

หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นของ อปท.

เอง 

(4) เพื่อจัดหาหนังสือที่

หลากหลายและเพียงพอ      

(5) เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านที่ 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดที่ 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หมวดย่อยที่ 3 ด้านการศึกษา 

กลุ่มที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย

มีที่อ่านหนังสือ “บ้านรักการ

อ่าน” ในชุมชน มากกว่า ๓ แห่ง

 -         50,000         50,000         50,000         50,000  มีจ านวนที่อ่านหนังสือ

 “บ้านรักการอ่าน” 

จ านวน 3 แห่งขึ้นไป

(1) ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย และสนอง

ต่อนโยบายของรัฐ

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตามแนว

ทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

105แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

39 โครงการโรงเรียนพอเพียง (1) เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ

(2) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใน

สังกัดตามแนวทางและตาม

นโยบายของรัฐ

(3) เพื่อด าเนินโครงการ

โรงเรียนพอเพียง ก ากับ ติดตาม

 สรุปประเมินผลโครงการ (4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง

คณะกรรมการ ก ากับ ตรวจ 

ติดตาม และคณะกรรมการ

ประเมินโครงการฯ และอื่นๆ  

(5) เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านที่ 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดที่ 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ

คณะกรรมการประเมินโครงการ

ระดับต่างๆ

(1) โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

(2) โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้น

น้ าขุนคอง

- 20,000 20,000 20,000 20,000  (1) โรงเรียนบ้านห้วย

เป้า

(2) โรงเรียนอนุบาล

พัฒนาต้นน้ าขุนคอง

(1) สถานศึกษาใน

สังกัดได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาตาม

โครงการโรงเรียน

พอเพียงของรัฐ

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตาม

กองการศึกษา

106แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

40 โครงการพัฒนา การจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

(1) เพื่อสมทบค่าพัฒนาการจัด

การศึกษา ตามหนังสือด่วนที่สุด

 ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลว.

๑๙ มิ.ย.๒๕๖๑

(2) เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันทักษะทางวิชาการของ

กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นระดับต่างๆ

(3) เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา กรีฑาระดับต่างๆ

(4) เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านที่ 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดที่ 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หมวดย่อยที่ 1 ด้านการศึกษา 

กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ 

กลุ่มย่อยที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนการสอน

สมทบค่าพัฒนา การจัดการ

ศึกษา 

(1) โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

(200,000บาท)

(2) โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้น

น้ าขุนคอง(100,000บาท)

-       300,000       300,000       300,000       300,000 สถานศึกษาได้รับค่า

พัฒนาการจัด

การศึกษาครบทุก

กิจกรรมตามโครงการ

(1) สถานศึกษาใน

สังกัดได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุน ค่า

พัฒนาการจัด

การศึกษา

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตามแนว

ทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)

กองการศึกษา

107แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

41 โครงการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรสนับสนุนการ

สอน สถานศึกษาในสังกัด

(1) เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาข้าราชการครูของ

สถานศึกษาในสังกัด ตาม

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.

๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลว.๑๙ 

มิ.ย.๒๕๖๑

(2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ

พัฒนาศักยภาพ ครูและ

บุคลากรสนับสนุนการสอนให้ได้

เข้าร่วม การประชุม การอบรม

 สัมมนา หลักสูตรต่างๆ

(3) เพื่อลดขั้นตอนการ

ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพครู

และบุคลากรสนับสนุนการสอน

 ให้ทันต่อโครงการพัฒนาการ

จัดการการศึกษา หลักสูตรต่างๆ

สมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการครูของสถานศึกษา

ในสังกัดสถานศึกษาในสังกัด คือ 

1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

(110,000บาท)

2.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ า

ขุนคอง(40,000บาท)

- 150,000      150,000      150,000      150,000      ครูและบุคลากร

สนับสนุนการสอนใน

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง ได้รับการพัฒนา

คนละไม่น้อยกว่า ๑๒ 

ชั่วโมง /ปี แต่ไม่เกิน 

๒๐ ชั่วโมง

(1) ครูและบุคลากร

สนับสนุนการสอนได้

เข้าร่วม การประชุม 

การอบรม สัมมนา 

หลักสูตรต่างๆ

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตามแนว

ทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

(4) เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการหรือพนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ที่ มท.

๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลว.๙ มิ.ย.

๒๕๖๑

42 โครงการพัฒนาศักยภาพใน

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก(เงินอุดหนุนทั่วไป 

กรมฯ)

(5) เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านที่ 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดที่ 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หมวดย่อยที่ 1 ด้านการศึกษา 

กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ 

กลุ่มย่อยที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน ๕ ศูนย์ฯ ดังนี้

(1) ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง

(2) ศพด.ต้นแบบเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

(3) ศพด.บ้านห้วยทรายขาว

(4) ศพด.บ้านแม่กอนใน

(5) ศพด.บ้านแม่จาเหนือ

- 200,000      200,000      200,000            200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงได้รับ

งบอุดหนุนในการจัด

การศึกษาตามรายการ

ต่างๆครบทั้ง ๕ แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวงได้รับ

งบอุดหนุนในการจัด

การศึกษา(ค่าหนังสือ

เรียน ค่าอุปกรณ์การ

เรียน ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน และค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

กองการศึกษา

109

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

43 โครงการก่อสร้างอาคาร

เรียน/อาคารประกอบและ

อาคารอื่นๆในสถานศึกษาใน

สังกัด

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน/

อาคารประกอบ และอาคาร

อื่นๆในสถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

2.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ า

ขุนคอง

3.ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง

4.ศพด.ต้นแบบ ทต.ทุ่งข้าวพวง

5.ศพด.บ้านห้วยทรายขาว

6.ศพด.บ้านแม่กอนใน

7.ศพด.บ้านแม่จาเหนือ

- 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    มีการก่อสร้างอาคาร

เรียน/อาคารประกอบ 

และอาคารอื่นๆใน

สถานศึกษาในสังกัด 

อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง

สถานศึกษาในสังกัด 

มีอาคารเรียน/อาคาร

ประกอบ และอาคาร

อื่นๆพร้อมใช้งาน

กองการศึกษา

/กรมฯ

44 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 

อาคารเรียน อาคารประกอบ 

สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร

เรียน อาคารประกอบ โรงเรียน

 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

2.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ า

ขุนคอง

3.ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง

4.ศพด.ต้นแบบ ทต.ทุ่งข้าวพวง

5.ศพด.บ้านห้วยทรายขาว

6.ศพด.บ้านแม่กอนใน

7.ศพด.บ้านแม่จาเหนือ

- 400,000      400,000      400,000      400,000      สถานศึกษาในสังกัดทุก

แห่งได้รับการปรับปรุง 

ซ่อมแซม

สถานศึกษาในสังกัด

ได้รับการปรับปรุง 

ซ่อมแซมทันท่วงที 

เมื่อประสบปัญหา 

และพร้อมใช้งาน

กองการศึกษา

110แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

45 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

ตามแนวทางของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(1) เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

ตามแนวทางของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(2) เพื่อจัดการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัยส าหรับ เด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไปของต าบล

ทุ่งข้าวพวง

(3) เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านที่ 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดที่ 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หมวดย่อยที่ 1 ด้านการศึกษา 

กลุ่มที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป

ของต าบลทุ่งข้าวพวง

- 60,000        60,000        60,000        60,000        จ านวน เด็ก เยาวชน 

และประชาชน ที่เข้า

ร่วมโครงการเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย และสนองต่อ

นโยบายของรัฐ

(1) ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย และสนอง

ต่อนโยบายของรัฐ

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตามแนว

ทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

111

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

46 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน

การเล่น

(1) เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น

สร้างปัญญา  (2) เพื่อปรับปรุง

สถานที่ในการสร้างสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญา  (3) เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

เพื่อสร้างและปรับปรุงสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญาในสถานศึกษา

ในสังกัด จ านวน 3 แห่ง คือ     

                    (1) ร.ร.บ้าน

ห้วยเป้า งบประมาณ 200,000

 บาท  (2) ร.ร.อนุบาลพัฒนา

ต้นน้ าขุนคอง งบประมาณ 

150,000 บาท                    

         (3) ศพด.ต้นแบบบ้าน

ทุ่งข้าวพวง งบประมาณ 

150,000 บาท

- - 500,000      - - มีสนามเด็กเล่นที่ได้

มาตรฐานและส่งเสริม

การเรียนรู้

สถานศึกษาในสังกัดมี

สนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญาและนักเรียน

ได้รับการส่งเสริมการ

เรียนรู้

กองการศึกษา

112แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาสาน

สัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

 และสติปัญญา

เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  เด็กนักเรียนได้รับการ

พัฒนาทางด้านทักษะ

เพิ่มขึ้น

 เด็กนักเรียนได้รับ

การพัฒนาทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา 

เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ

กีฬา/กรีฑา ของประชาชนหรือ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันในระดับต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร่างกายมีสุขภาพที่

แข็งแรงเพิ่มขึ้น

เสริมสร้างความ

สามัคคีและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

กองการศึกษา/

อบจ.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

กีฬาของชุมชน ต.ทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ประชาชนต าบลทุ่งข้าวพวง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ชุมชนมีศักยภาพด้าน

การเล่นกีฬา

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬารวมพล

คนท้องถิ่น กีฬาสหมิตร

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ

กีฬาอื่นๆในกลุ่มอปท.และส่วน

ราชการต่างๆ

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

มากขึ้น

เชื่อมความสามัคคี

ระหว่างอปท.และ

หน่วยงานต่างๆ

กองการศึกษา/

อบจ.

113

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ

 งบประมาณ

ที่ วัตถุประสงค์

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

   5.  ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

   5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก

ก าลังกายและมีสุขภาพที่ดี 

ห่างไกลยาเสพติด

ปรับปรุงลานกีฬา หมู่บ้านใน

เขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละของประชาชน

มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น

 ประชาชนมีสุขภาพที่

ดีและห่างไกลจากยา

เสพติด

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

กลางของเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงและ

หน่วยงานต่างๆในการจัดการ

แข่งขันกีฬา และปรับปรุงให้ได้

มาตรฐาน

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าววพวง

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  มีสนามกีฬาที่ได้

มาตรฐาน

มีสนามในการแข่งขัน

กีฬาชนิดต่างๆและใช้

ในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

114แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ(โรคพิษ

สุนัขบ้า)

ส ารวจและขึ้นทะเบียน รวมทั้ง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับสุนัขและแมวทุกหมู่บ้าน

และส่งเสริมให้ประชาชนเล้ียง

สุนัขและแมวอย่างถูกวิธี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  อัตราความเส่ียงของ

โรคพิษสุนัขบ้าลดลง

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้าและดูแลสุนัข

และแมวอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ฉีดพ่นหมอกควันและแจกจ่าย

ทรายอะเบทให้กับประชาชน

ทุกหมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  อัตราการป่วงของโรค

ไข้เลือดออกลดลง

อัตราการป่วยด้วย

ไข้เลือดออกลดลง

ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและระงับ

โรคติดต่อและไม่ติดต่อและค่า

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เพื่อป้องกันโรคติดต่อและไม่

ติดต่อ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  อัตราการป่วยของ

โรคติดต่อลดลง

อัตราการป่วยด้วย

โรคติดต่อลดลง

ส านักปลัด

4 โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อตรวจสอบและคุ้มครองและ

เผ้าระวังด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

      100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ส านักปลัด

115

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
วัตถุประสงค์โครงการ

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   5.  ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

   5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการจัดระบบการแพทย์

ฉุกเฉินประจ าต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน

ด้านสาธารณสุข

ด าเนินการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินต าบลทุ่งข้าวพวง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  สามารถช่วยเหลือผู้

ประสบเหตุฉุกเฉินได้

ทันท่วงที

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสามารถ

ให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนเมื่อเกิดเหตุ

ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด

6 โครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

เพื่อด าเนินโครงการตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

หมู่บ้านละ 3 โครงการ โดยใช้

งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000

 บาทจ านวน 7 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  ด าเนินโครงการตาม

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่บ้านละ

 3 โครงการ

ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวงมีความรู้ด้าน

สุขภาพและดูแล

สุขภาพตัวเอง อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม

ส านักปลัด

116แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ

ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล

        50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จ านวนคร้ังในในการ

ท ากิจกรรมร่วมกัน

สร้างความสามัคคีและ

ให้เยาวชนมีกิจกรรม

ท าร่วมกัน

ส านักปลัด

2 โครงการจ้างนักเรียน

นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค

เรียน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ในช่วงปิดภาคเรียน

จ้างนักเรียน นักศึกษา ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ปีละ 

1 คร้ัง

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  นักเรียนมีรายได้

ระหว่างการท างาน

เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา มีรายได้ 

แบ่งเบาภาระ

ผู้ปกครอง

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

สถาบันครอบครัว ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว

มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000  จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมสนับสนุนให้

ครอบครัวมีความ

เข้าใจที่ดีต่อกัน

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  สามารถน ามาพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มได้

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

117

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

   5.  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

 งบประมาณ

   5.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการด าเนินกิจกรรมวัน

สตรีสากลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดท ากิจกรรมต่างๆ

ของกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  ด าเนินกิจกรรมปีละ 1

 คร้ัง

กลุ่มสตรีมีความ

สามัคคีและมี

กิจกรรมท าร่วมกัน

ส านักปลัด

6 โครงการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดท ากิจกรรมต่างๆ

ของกลุ่มผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าว

พวง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่

ดีเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงมี

กิจกรรมท าร่วมกัน

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

กลุ่มสตรีต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

ต าบลทุ่งข้าวพวง

กลุ่มสตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  สามารถน ามาพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มได้

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มสตรีต าบลทุ่งข้าว

พวง

ส านักปลัด

118

วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือเด็กและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อช่วยเหลือเด็กและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม ในเขตเทศบาล

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

ดูแลและช่วยเหลือตาม 

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนกลุ่มต่างๆ

ได้รับบริการและ

สวัสดิการจาก  อปท.

 อย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม

ส านักปลัด

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ าเภอเชียงดาว

สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์ฯ 

จ านวน 1 แห่ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สถานที่กลางส าหรับ

เป็นศูนย์ฯ จ านวน 1 

แห่ง

ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอเชียงดาวได้รับ

ความช่วยเหลือด้าน

ต่างๆ จาก อปท. 

อย่างทันท่วงที 

สะดวกรวดเร็วและ

ทั่วถึง

ส านักปลัด

3 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท า

ร่วมกัน

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง - - - - -  ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่จิต

ที่ดีเพิ่มมากขึ้น

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท า

ร่วมกัน

ส านักปลัด

119

 งบประมาณ

   5.  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
โครงการ

   5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

4 โครงการต้ังชมรมผู้สูงอาย/ุ

ศูนย์บริการผู้สูงอายุต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน/

ศูนย์บริการของชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลทุ่งข้าวพวง

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง - - - - -  ชมรมผู้สูงอายุมีความ

เข้มแข็งขึ้น/ผู้สูงอายุ

ได้รับความสะดวกสบาย

เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มผู้สูงอายุมีความ

เข้มแข็งและมี

ศูนย์บริการผู้สูงอายุ

ในต าบลทุ่งข้าวพวง

ส านักปลัด

5 โครงการรับลงทะเบียนเงิน

อุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรก

เกิด

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน

ประชาชน

เด็กแรกเกิด/มารดา - - - - -  ประชาชาชนได้รับ

สวัสดิการจากภาครัฐ

เด็กแรกเกิดได้รับเงิน

อุดหนุนทุกคน

ส านักปลัด

120

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงมี

สุขภาพที่ดี

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

205,000 205,000 205,000 205,000 205,000  ประชาชนได้รับการ

ดูแลอย่างทั่วถึง

เพื่อดูแลสุขภาพของ

ประชาชน

ส านักปลัด

2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  ผู้สูงอายุได้รับเงิน

สงเคราะห์ตาม

หลักเกณฑ์

ผู้สูงอายุได้รับเงิน

สงเคราะห์ในการ

ด ารงชีพ

ส านักปลัด/กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ

สงเคราะห์ผู้พิการ

ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

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

สงเคราะห์ตาม

หลักเกณฑ์

ผู้พิการได้รับเงิน

สงเคราะห์ในการ

ด ารงชีพ

ส านักปลัด/กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

4 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ

สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้ติดป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน

สงเคราะห์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อยู่ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ

การสงเคราะห์ตาม

หลักเกณฑ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ

เงินสงเคราะห์ในการ

ด ารงชีพ

ส านักปลัด/กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

121แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
ที่

   5.6 แผนงานงบกลาง

 งบประมาณ

   5.  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร

 และป้ายจราจร บริเวณทางแยก

ในชุมชน

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ติดต้ังป้ายสัญญาณไฟจราจร 

และป้ายสัญญาณจราจร 

บริเวณทางแยกในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

- - 200,000 - -  ประชาชน

ปลอดภัยและลด

การเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบกล้อง 

CCTV ในพื้นที่เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อปรับปรุงระบบกล้อง CCTV 

ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

เผ้าระวังและสังเกตการณ์

เหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน

พื้นที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

ระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

- - 800,000 -  -  ระบบกล้อง CCTV

 ในพื้นที่เทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

สามารถใช้งานได้ 

100 เปอร์เซ็นต์

ประชาชนทั่วไปได้รับ

ความปลอดภัยจาก

เหตุการณ์ร้ายต่างๆ ที่

อาจเกิดขึ้นในชุมชน

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงให้มี

ความพร้อมต่อการใช้งาน

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน 1 หลัง

- - 1,000,000 -  -  ร้อยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจต่อการ

ด าเนินงาน

การด าเนินงาน

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย มีความ

สะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

122

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  6 การปอ้งกัน บรรเทา  สาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

   6. ยุทธศาสตรด์้านการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการด าเนินกิจกรรมของศูนย์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนต าบลทุ่งข้าวพวง  โครงการ

ฝึกอบรมทวบทวน อปพร.

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของ อปพร.

จัดกิจกรรม และฝึกอบรม

ทบทวนของอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

      150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  สมาชิกอปพร.มี

ความเข้าใจและมี

ทักษะในการท างาน

เพิ่มมากขึ้น

 สมาชิกอปพร.มีความ

เข้าใจและมีทักษะใน

การท างานเพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ได้ทันเหตุการณ์

บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

        70,000         70,000         70,000         70,000         70,000  ร้อยละบุคลากรที่

เข้ารับการอบรม มี

ความรู้ ความเข้าใจ

 มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้

มีประสิทธิภาพในการ

ท างาน

ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาล ในที่สาธารณะและ

ชุมชน

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  ร้อยละของจ านวน

อุบัติเหตุลดลง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลง

ส านักปลัด

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาล ในที่สาธารณะและ

ชุมชน

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  ร้อยละของจ านวน

อุบัติเหตุลดลง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลง

ส านักปลัด

123

ที่

 งบประมาณ

   6. ยุทธศาสตรด์้านการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

   6.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  6 การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

และส าหรับช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และสาธารณภัยต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสา

ธารณภัยต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสา

ธารณภัยต่างๆ และเหตุการณ์

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000   ผู้ประสบภัยได้รับ

ความช่วยเหลือ

ตามหลักเกณฑ์

ผู้ประสบภัยได้รับการ

ช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงที

ส านักปลัด

124

 งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   6.3 แผนงานงบกลาง

   6. ยุทธศาสตรด์้านการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  6 การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด/ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพื่อสกัดกั้นและลดการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

เส่ียง

หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล   

 ทุ่งข้าวพวง และเด็กนักเรียน

ในสถานศึกษา (โครงการ 

D.R.A.E)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดลดลง

ชุมชน/โรงเรียน 

เข้มแข็งห่างไกลยา

เสพติด

ส านักปลัด

125

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่  6 การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 งบประมาณ

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่

   6. ยุทธศาสตรด์้านการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชุมชน

   6.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 

จังหวัด และอ าเภอ

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายจังหวัด และนโยบาย

อ าเภอ

โครงการตามมติ 

คณะรัฐมนตรี จังหวัดและ

อ าเภอ

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  จ านวนกิจกรรมที่

ด าเนินโครงการสนอง

นโยบายฯ

เพื่อสนองนโยบาย

รัฐบาล จังหวัดและ

อ าเภอ

ส านักปลัด

2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร

ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

จัดให้มีการเลือกต้ังเพื่อให้ได้มา

ซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก

สภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมาย

ก าหนด

ได้ผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มาจาก

เลือกต้ัง

      640,000       640,000       640,000       640,000       640,000 ได้ผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ที่มาจากเลือกต้ังตาม

กฎหมายก าหนด

ได้ผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภา

ท้องถิ่น ที่มาจาก

เลือกต้ังตาม

กฎหมายก าหนด

ส านักปลัด

3 โครงการค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อ

ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 

พธีทางศาสนา /รัฐพิธี/วันส าคัญ

ต่างๆ

การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อ

ถวายความจงรักภักดี ต่อชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตริย์

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ เป็นการถวายความ

จงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบมและสัมมนาแก่

คณะผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่น

ได้รับการพัฒนา

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง

126แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ยุทธศาสตร์ ที ่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

   7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ที่

   7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการสนับสนุนการ

ด าเนินการจัดท าระบบบันทึก

บัญชีของอปท. e-laas

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของระบบ e-laas

เพื่อพัฒนาระบบบันทึกบัญชี

ของ อปท.e-laas ให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่น

ได้รับการพัฒนา

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง

6 โครงการจ้างประเมินและ

ส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อทราบถึงปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในการ

ให้บริการในด้านต่างๆจาก

เทศบาล

ส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ท าให้ทราบความ

ต้องการของ

ประชาชนและน า

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ส านักปลัด

7 โครงการจัดท าทะเบียนแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ด้วยระบบ GIS

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็น

ระบบ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม

มากขึ้น

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  ร้อยละของเทศบาล

สามารถจัดเก็บภาษีได้

ครบทุกราย

มีรายได้จากการ

จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

8 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน

การเงินการคลัง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง

จัดฝึกอบรมและสัมมนาแก่

คณะผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง

      150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

บุคลากรท้องถิ่น

ได้รับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

9 โครงการจัดท าวารสาร/ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่

ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร

ท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จัดท าวารสาร/ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่

ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร อย่างน้อย 300 ชุด

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนได้

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ส านักปลัด

127

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

10 โครงการซ่อมแซมเคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆ

เพื่อซ่อมแซมเคร่ืองมือครุภัณฑ์

ต่างๆที่ช ารุดเสียหาย

ซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆที่ช ารุดเสียหาย

      300,000       300,000       300,000       300,000       300,000  เคร่ืองมือและครุภัณฑ์

 มีอายุการใช้งานที่

ยาวนานขึ้น

ครุภัณฑ์ที่ช ารุด

เสียหายใช้งานได้

ตามปกติ

ส านักปลัด

11 โครงการซ่อมแซม เคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆ

เพื่อซ่อมแซมเคร่ืองมือครุภัณฑ์

ต่างๆที่ช ารุดเสียหาย

ซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆที่ช ารุดเสียหาย

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  เคร่ืองมือและครุภัณฑ์

 มีอายุการใช้งานที่

ยาวนานขึ้น

ครุภัณฑ์ที่ช ารุด

เสียหายใช้งานได้

ตามปกติ

กองคลัง

12 โครงการติดต้ังระบบมัลติมีเดีย

ห้องประชุมเล็กเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

ติดต้ังระบบมัลติมีเดียห้อง

ประชุมเล็กเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง ส าหรับใช้ในการ

ประชุมสภาและการประชุมต่างๆ

ติดต้ังระบบมัลติมีเดียห้อง

ประชุมเล็กเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง จ านวน  1  ห้อง

- 120,000      - - - ระบบมัลติมีเดียห้อง

ประชุมเล็กเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน  1  ห้อง

มีห้องประชุมสภา

เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงที่มีความ

พร้อมในการรองรับ

การประชุมสภาฯ

และการประชุมต่างๆ

ส านักปลัด

128

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

13 โครงการศึกษาดูงานและ

ฝึกปฏิบัติ ณ โครงการร้อยใจ

รักษ์ บ้านห้วยส้าน ต าบล

ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่

(1) เพื่อเรียนรู้การพัฒนา

ทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา

ในสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึง

กัน เช่น ภูเขา ป่า น้ า ดิน 

หัตถกรรม เป็นต้น

(2) เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการกับ

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

(3) เพื่อน าส่ิงที่เรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้พัฒนาในพื้นที่ของ

ตนเองต่อไป

กลุ่มข้าราชการแต่ละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 , กลุ่มผู้บริหารและ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ และกลุ่ม

ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และ

ประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 จ านวนรวมทั้งส้ิน  60  คน 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -         80,000  -  -  -  มีกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมโครงการไม่น้อย

กว่า 60 คน

กลุ่มเป้าหมายได้

เรียนรู้ประสบการณ์

การประยุกต์ใช้แนว

พระราชด าริในการ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ใน

พื้นที่ของตนเองต่อไป

ส านักปลัด

14 โครงการ 1 อปท. 1 ถนน

ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม ของ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ประจ าปี 2562

(1) เพื่อส่งเสริมให้ อปท. และ

ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษา

ความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ความสวยงามใน

บริเวณถนน 

(2) ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล

ในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกันรักษาความสะอาด ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

 จ านวน 1 สาย ความยาวไม่

น้อยกว่า 500 เมตร กว้าง 3

 – 6 เมตร

 -         50,000  -  -  -  ถนนที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน 1 สาย ได้รับ

การพัฒนาและรักษา

ความสะอาด

มีถนนในพื้นที่ที่มี

ภูมิทัศน์สวยงาม 

สะท้อนวัฒนธรรม

วิถีชุมชน ประชาชน

เดินทางได้สะดวก 

ปลอดภัย

ส านักปลัด

129

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

15 โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาด

และปลอดภัย ของเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง ประจ าปี 

2562

(1) เพื่อพัฒนาห้องน้ าสาธารณะ

ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงให้

อยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐานและ

มีการดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

(2) ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล

ในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกันรักษาความสะอาด ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ห้องน้ าสาธารณะทุกแห่งที่อยู่

ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

 -       150,000  -  -  -  ประชาชนมีความพึง

พอใจต่อการใช้บริการ

ห้องน้ าสาธารณะของ

เทศบาล

ห้องน้ าสาธารณะทุก

แห่งที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงได้รับการ

พัฒนาและดูแล

รักษาอย่างสม่ าเสมอ

ส านักปลัด

130แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดเทศบาล

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กใน

สังกัดเทศบาล

        26,000         26,000         26,000         26,000         26,000  พัฒนาศักยภาพครู

ผู้ดูแลเด็กให้ดียิ่งขึ้น

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

พนักงานครูเทศบาลและ

บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

      150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  บุคลากรมีความรู้เพิ่ม

มากขึ้น

บุคลากรท้องถิ่น

ได้รับการพัฒนา

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาข้าราชการครู

โรงเรียนในสังกัด

เพื่อพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน

ในสังกัด

ข้าราชการครูโรงเรียนใน

สังกัด (1) ร.ร.บ้านห้วยเป้า   

        (2) ร.ร.อนุบาลพัฒนา

ต้นน้ าขุนคอง

        45,000         45,000         45,000         45,000         45,000  พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรผู้สอน

ข้าราชการครู

โรงเรียนในสังกัด

ได้รับการพัฒนา

กองการศึกษา

4 โครงการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 

ทรัพย์สิน เคร่ืองมือครุภัณฑ์

ต่างๆ

เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินเคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย

ซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆที่ช ารุดเสียหาย

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ส่ิงก่อสร้างเคร่ืองมือ

และครุภัณฑ์ มีอายุการ

ใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์

ที่ช ารุดเสียหายใช้

งานได้ตามปกติ

กองการศึกษา

131

 งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์

   7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

   7.2 แผนงานการศึกษา

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ยุทธศาสตร์ ที ่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

สาธารณูปโภค เคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆ

เพื่อซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

สาธารณูปโภคและเคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย

ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 

เคร่ืองมือครุภัณฑ์ต่างๆที่

ช ารุดเสียหาย

      300,000       300,000       300,000       300,000       300,000  ส่ิงก่อสร้างเคร่ืองมือ

และครุภัณฑ์ มีอายุการ

ใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์

ที่ช ารุดเสียหายใช้

งานได้ตามปกติ

กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะงาน

ด้านก่อสร้าง

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาฝีมือด้าน

งานก่อสร้างให้กับประชาชน

บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

 -  -       100,000  -  -  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพใน

การท างาน

กองช่าง

132

   7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

   7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ยุทธศาสตร์ ที ่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 งบประมาณ
ที่
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการประชุมสัมนารับฟัง

ความคิดเห็นผู้แทนชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ

ด าเนินงาน และการติตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ,

แผนการด าเนินงาน ,การ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง  ตามระเบียบฯ

 โดยผ่านการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ,แผนการ

ด าเนินงาน ,การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง

มีความพอใจต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ,

แผนการด าเนินงาน ,

การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ของเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชน

ผู้เกี่ยวข้องมีความ

พอใจต่อแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ,แผนการ

ด าเนินงาน ,การ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมกฎหมาย

เบื้องต้นส าหรับประชาชน 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก

สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล

 ก านัน-ผญบ.- ผู้น าชุมชน

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชน คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานเทศบาล ก านัน-

ผญบ.- ผู้น าชุมชน

        19,000         19,000         19,000         19,000         19,000  กลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ด้านกฎหมาย

เพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

133

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   7.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ยุทธศาสตร์ ที ่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

   7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ที่
 งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

3 โครงการฝึกอบเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

และศึกษาดูงาน ของสมาชิก

สภาฯ ผู้บริหาร พนักงาน

เทศบาล  และผู้น าชุมชน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

ฝึอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานที่แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน

      500,000       500,000       500,000       500,000       500,000  พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมและศึกษาดูงาน

เพิ่มขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นและ

ผู้น าชุมชนได้รับการ

พัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการ

ด้วยใจ

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรของเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพใน

การท างาน

ส านักปลัด

5 โครงการให้ความรู้ปลูก

จิตส านึกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

เพื่อป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงาน

ราชการ

ส านักปลัด

134

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานของ  อปพร.

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนเทศลาลต าบลทุ่งข้าวพวง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนต าบลทุ่งข้าวพวง

      150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  บุคลากรมีความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพใน

การท างาน

ส านักปลัด

135แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   7. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

   7.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ วัตถุประสงค์

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ยุทธศาสตร์ ที ่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 งบประมาณ
ที่
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ผ 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม

 ระหว่างบ้านห้วยทรายขาว หมู่ 

5 ต าบลทุ่งข้าวพวง ถึง บ้านสบ

งาย  หมู่ 5 ต าบลเมืองงาย

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 6.00

 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 1,775 ม.

   เชื่อมระหว่างบ้านห้วย

ทรายขาว หมู่ 5 ต าบลทุ่งข้าว

พวง ถึง บ้านสบงาย หมู่ 5 

ต าบลเมืองงาย

- 6,320,000 - - -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

อบจ.เชียงใหม่

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม

 ระหว่างบ้านแม่กอน หมู่ 2 

ต าบลทุ่งข้าวพวง ถึง บ้านโป่งอาง

  หมู่ 5 ต าบลเมืองนะ

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00

 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 2,000 ม.

   เชื่อมระหว่างบ้านแม่กอน หมู่

 2 ต าบลทุ่งข้าวพวง ถึง บ้าน

โป่งอาง หมู่ 5 ต าบลเมืองนะ

- - - 4,000,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

อบจ.เชียงใหม่

136แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

 งบประมาณ

ที่

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิการพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทอ้งถ่ิน

ข ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

3 โครงการก่อสร้างฝายห้วยเป้า

พร้อมระบบส่งน้ า หมู่ 1 บ้าน

ห้วยเป้า

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ า 

จัดหาน้ าสนับสนุนโครงการ

ขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปิง

ตอนบน บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1  

(แหล่งน้ าซุ้ม)

- - 10,000,000 - -  จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น

4 โครงการก่อสร้างฝายแม่ก๋อน

น้อยพร้อมระบบส่งน้ า หมู่ 2 

บ้านแม่กอน

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ า 

หมู่ที่ 2  บ้านแม่กอน (แหล่งน้ า

ก๋อนน้อย)

- - 10,000,000 - -  จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 

บ้านแม่กอน จ านวน 4 แห่ง คือ

 จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

กรม  

ชลประทาน/

(1) อ่างเก็บน้ าขนาดกลางน้ า

ก๋อนหลวง

 การท าการเกษตร การเกษตร หน่วยงานอื่น

(2) อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กห้วย

ดอยโตน
(3)  อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กน้ า   

ก๋อนกลาง

(4)  อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กน้ า

ก๋อนน้อย

6 โครงการก่อสร้างพนังกั้นตล่ิงล า

น้ าปิง หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ ากัดเซาะ

ตล่ิงและป้องกันอุทกภัย

ผนังกั้นตล่ิงล าน้ าปิง ระยะทาง 

1,000 ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าว

พวง (บริเวณหลังวัดทุ่งข้าวพวง)

- - 5,000,000 - -  ปัญหาตล่ิงพัง

เสียหายลดน้อยลง

ป้องกันตล่ิงพัง

เสียหายและป้องกัน

ปัญหาอุทกภัย

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น

137

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

- - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ

5,000,000 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

-5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ 

2 บ้านแม่กอน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 1 

บ้านห้วยเป้า จ านวน 2 แห่ง คือ

 จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

กรม 

ชลประทาน/

(1) อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กห้วย

มะม่วง

 การท าการเกษตร การเกษตร หน่วยงานอื่น

(2) อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กห้วย

จะแว

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง จ านวน 3 แห่ง 

คือ
(1) อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กห้วยไร่

(2) อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กห้วยน้ า

ฮาก
(3) อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กห้วย

ไม้แดง

9 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ 

5 บ้านห้วยทรายขาว

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก

ห้วยผาแดง หมู่ที่ 5 บ้านห้วย

ทรายขาว (หย่อมบ้านห้วยป่า

ฮ้อม)

- - - 5,000,000 -  จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น

10 โครงการก่อสร้างล าเหมืองหลวง 

คสล.และพนังกันตล่ิงพร้อมถนน

เลียบคันคลอง  หมู่ 3 บ้านทุ่ง

ข้าวพวง

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี เกษตรกร

มีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างล าเหมืองหลวง คสล. 

พร้อมถนนเลียบคันคลอง  หมู่ที่ 3

 บ้านทุ่งข้าวพวง กว้าง 2.00 ม. 

ยาว 5,000 ม. ลึก 1.50 ม.

 -  -  - -     1,000,000 จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปี

กรม

ชลประทาน/

กรมพัฒนา

ที่ดิน/กองช่าง

138แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

8 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ 

3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

5,000,000 

-

 จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น

- -

5,000,000 

- -

-เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

- -

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
ที่

7 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ 

1 บ้านห้วยเป้า
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11 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น

พร้อมระบบส่งน้ า หมู่ 2 บ้าน

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ า   

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน ดังนี้

- - - 10,000,000 -  เกษตรมีน้ า

ส าหรับท า

การเกษตรเพิ่ม

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

 การเกษตรอย่าง

กรม  

ชลประทาน/

แม่กอน (1) ฝายต้นส้าน  มากขึ้น เพียงพอ หน่วยงานอื่น

(2) ฝายนายปอลุ  ไอ่จาง

(3) ฝายนายใจ๋  ปินตา

12 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น

พร้อมระบบส่งน้ า หมู่ 4 บ้าน

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ า   

หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา ดังนี้

- - - 10,000,000 -  เกษตรมีน้ า

ส าหรับท า

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

 การเกษตรอย่าง

กรม  

ชลประทาน/
แม่จา (1) ฝายทุ่งเหนือ  มากขึ้น เพียงพอ หน่วยงานอื่น

(2) ฝายทุ่งใต้

(3) ฝายน้ าจาหย่อมบ้านปางเบาะ

13 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ 

6 บ้านขุนคอง

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 6 

บ้านขุนคอง

- - - - 5,000,000  จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น

14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  หมู่

 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก

ห้วยตีนต่ัง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีน

ต่ัง

- - - - 5,000,000  จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

15 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.

เพื่อการเกษตร  ระหว่าง ห้วยไส้

 หมู่ 7 ต าบลเมืองนะ - บ้านทุ่ง

ข้าวพวง หมู่ 3

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค-

บริโภคและการเกษตร

ก่อสร้างล าเหมือง คสล.เพื่อ

การเกษตร ขนาดยาว 200 ม. 

กว้าง 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.

 บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไส้ - 

ต.เมืองนะ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1

 - บ้านทุ่งข้าวพวง ม. 3 ต.ทุ่ง

ข้าวพวง

- - - 10,000,000 -  จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

อบจ.เชียงใหม่/

กรม

ชลประทาน/

หน่วยงานอื่น

16 โครงการขุดลอกล าน้ าปิง บ้าน

ห้วยเป้า หมู่ 1 - บ้านห้วย

ทรายขาว หมู่ 5

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี เกษตรกร

มีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1          

บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3       

บ้านแม่จา หมู่ที่ 4             

บ้านห้วยทรายขาว หมุ่ที่ 5      

ลึก 2.00 ม. ยาว 7,000 ม. 

กว้าง 10.00 ม.

- - - - 7,000,000  เกษตรกรสามารถ

ท าการเกษตรและ

มีน้ าอุปโภค-บริโภค

 ได้ตลอดทั้งปี

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น/

หน่วยงานอื่น

17 โครงการขุดลอกแม่น้ าปิงพร้อม

ท าพนังคันดิน หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี เกษตรกร

มีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปีและป้องกันปัญหาน้ า

ท่วม

ขุดลอกแม่น้ าปิง หมู่ที่ 1 บ้าน

ห้วยเป้า  กว้าง 15.00 ม. ลึก 

2.00 ม. ยาว 2,000 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาล

- - - 2,000,000 - ลดปัญหาน้ าท่วม

พื้นที่การเกษตรและ

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปี

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น/

หน่วยงานอื่น
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18 โครงการขุดลอกล าน้ าก๋อน 

พร้อมท าพนังคันดิน หมู่ 2 บ้าน

แม่กอน

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี เกษตรกร

มีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปีและป้องกันปัญหาน้ า

ท่วม

ขุดลอกล าน้ าก๋อน หมู่ที่ 2 บ้าน

แม่กอน กว้าง 8.00 ม. ลึก 1.50

 ม. ยาว 3,000 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

- 1,500,000 ลดปัญหาน้ าท่วม

พื้นที่การเกษตรและ

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปี

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น/

หน่วยงานอื่น

19 โครงการขุดลอกล าน้ าจา หมู่ 4 

บ้านแม่จา

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี เกษตรกร

มีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี

ขุดลอกล าน้ าจา  หมู่ที่ 4   กว้าง

 8.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 

3,000 ม.

- - - - 1,500,000 จ านวนเกษตรกรที่

มีน้ าเพียงพอต่อ

การท าการเกษตร

ไม่มีส่ิงกีดขวางล าน้ า

และสามารถท า

การเกษตรได้ตลอด

ทั้งปีและป้องกัน

อุทกภัย

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

20 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริม

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน

แม่ก๋อน หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 

4.00 ม. ยาว 3,980 ม. หนา 

0.05 ม.

- - - 6,500,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

141แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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21 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงเสริม

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ 1 ดังนี้      

1.เข้าวัดห้วยเป้า - ทางเข้าพื้นที่

การเกษตรบ้านห้วยเป้า  ขนาด 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 785 ม. ง/ป

 1,256,000 บ.          2.บ้าน

ห้วยเป้า - วัดพระธาตุดอยปาน

ต่าง ขนาด 5.00 ม. ยาว 1,194

 ม. ง/ป 1,910,400 บ.

- - - 3,166,400 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

22 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงเสริม

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง

ข้าวพวง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านทุ่งข้าวพวง  - วัดพระธาตุ

ดอยมอญจิ่ง ขนาด กว้าง 5.00 

ม. ยาว 1,455 ม.

- - - 2,328,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

23 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย

ทรายขาว - หย่อมบ้านห้วยป่า

ฮ้อม หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านห้วยทรายขาว - 

หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม ขนาด 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,120 ม.

- - - 3,136,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

142แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
ที่ โครงการ

 งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

24 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

โครงการหลวง-ทางเข้าพื้นที่

การเกษตรบ่อกระต่าย หมู่ที่ 1 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,610 ม.

- - - 4,508,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

25 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ห้วยตะเคียน-ทางเข้าฝายน้ าซุ้ม 

  หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 

580 ม.

- - - 1,624,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

26 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านแม่ก๋อน-หย่อมบ้านดอยนา

หลวง หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 ม. 

ยาว 1,500 ม.

- - - 4,200,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

27 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านทุ่งข้าวพวง-พื้นที่การเกษตร

เด่นป่าห้า หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 ม.

 ยาว 1,745 ม.

- - - 4,886,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

143แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

28 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านแม่จา-พื้นที่การเกษตรบ้าน

ใน หมู่ที่ 4 กว้าง 5.00 ม. ยาว 

1,350 ม.

- - - 3,780,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

29 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านแม่จา-อ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 4 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,270 ม.

- - - 3,556,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

30 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านห้วยทรายขาว-ห้วยป่าฮ้อม

 หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 ม. ยาว 

2,700  ม.

- - - 7,560,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

31 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก) หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านห้วยตีนต่ัง - บ่อขยะ หมู่ที่ 

7 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200  ม.

- - - 3,360,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

144แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

32 โครงการก่อสร้างระบบประปา 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 

บ้านแม่กอน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ

 และมีคุณภาพ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง

 ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมระบบ

ท่อส่งน้ า บริเวณป่าช้า บ้านแม่

กอน หมู่ที่ 2

- - - - 2,500,000  ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค-บริโภค ที่

เพียงพอและสะอาด

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ า

สะอาดไว้อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

33 โครงการก่อสร้างระบบประปา 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ

 และมีคุณภาพ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง

 ขนาด 15 ลบ.ม. พร้อมระบบ

ท่อส่งน้ า บริเวณป่าช้า บ้านทุ่ง

ข้าวพวง หมู่ที่ 2

- - - - 1,600,000  ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค-บริโภค ที่

เพียงพอและสะอาด

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ า

สะอาดไว้อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

34 โครงการก่อสร้างระบบประปา 

แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ 5 

บ้านห้วยทรายขาว

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ

 และมีคุณภาพ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง

 ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมระบบ

ท่อส่งน้ า บริเวณป่าช้า บ้าน

ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 2

- - - 2,500,000 -  ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค-บริโภค ที่

เพียงพอและสะอาด

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีน้ า

สะอาดไว้อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

กองช่าง/กรม

ส่งเสริมฯ/

หน่วยงานอื่น

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม

 ระหว่างหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม -

 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 

ต าบลทุ่งข้าวพวง ถึง บ้านปิงโค้ง

 หมู่ 13 ต าบลปิงโค้ง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 6.00

 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 140 ม.   

เชื่อม ระหว่างหย่อมบ้านห้วย

ป่าฮ้อม - บ้านห้วยทรายขาว 

หมู่ 5 ต าบลทุ่งข้าวพวง ถึง 

บ้านปิงโค้ง หมู่ 13 ต าบลปิงโค้ง

- - - 500,000  -  ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น

อบจ.เชียงใหม่

145แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รบั
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ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 

ชุด อนุบาล 02

 -  -          89,000  -  - กองการศึกษา

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างานเหล็ก 4 ล้ินชัก ขนาด 4 

ฟุต จ านวน 1 ตัวๆละ 3,800.-บาท

 -  -            3,800  -  - กองช่าง

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบมีแขนและ

พนักพิง  จ านวน 5 ตัว ตัวละ 2,000 

บาท

 -  -          10,000  -  - กองช่าง

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

 จัดซ้ือรถบรรทุกขนาด 1 ตัน  

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 

ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง

ด้านหลังคนขับ (cap) จ านวน 1 คัน 

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

 -         652,000                -    -  - กองคลัง

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างานแบบมีแขนและพนักพิง 

ปรับระดับได้ ขนาด 58x65x90 ซม. 

จ านวน  23  ตัว ๆ ละ 1,400.- บาท

 -          32,200  -  -  - ส านักปลัด

146แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ หมวดแผนงาน

งบประมาณ

                                         บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง

ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  

24000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 3  

เคร่ือง ๆ ละ 28,000.- บาท (ตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ หน้า 19 ข้อ 10.8.2)

 -          84,000  -  -  - ส านักปลัด

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างานแบบมีแขนและพนักพิง 

ปรับระดับได้ ขนาด 67x74x120 ซม.

 จ านวน  3  ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท

 -            9,000  -  -  - ส านักปลัด

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด (ตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ หน้า 20 ข้อ 10.15)

 -            8,500  -  -  - ส านักปลัด

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร ขนาด 2.00

 * 3.30 เมตร ตามแบบที่ก าหนด

 -          70,000  -  -  - ส านักปลัด

147แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 7 เคร่ืองๆละ 4,300.- บาท 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 ล าดับที่ 

42)

 -  -          30,100  -  - กองการศึกษา

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 

เคร่ือง ราคาเร่ืองละ 22,000 บาท 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 ล าดับที่ 8)

 -  -          44,000  -  - กองการศึกษา

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,500 

บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 ล าดับที่ 

61)

 -  -            5,000  -  - กองการศึกษา

148แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/

นาที)ราคา 8,900 บาท (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 

ล าดับที่ 45)

 -  -            8,900  -  - กองการศึกษา

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เอกสารแบบรางเล่ือน CPT-6 ขนาด

 254*91*198 ซม. จ านวน 2 ใบ ใบ

ละ 80,000 บาท

 -  -        160,000  -  - กองคลัง

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ชุดโต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหาร  -          50,000  -  -  - ส านักปลัด

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร (ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

 หน้า 21 ข้อ 10.10.2)

 -  -          14,000  -  - ส านักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ

ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 

 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 

2561 หน้า 21 ข้อ 10.1.2)

 -  -          30,000  -  - ส านักปลัด

-           905,700    394,800    -          -          

149แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด

รวมทั้งหมด

ประเภท
งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 151 
 

  
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 , ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมิ นผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว 2931    ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 ,  
ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล  
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 , ข้อ 13  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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 แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสาม
ปีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ข้อ 7 การวั ดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามนัยหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

*********************** 

http://www.dla.go.th/
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ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
ในการประชาคมระดับต าบล 

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
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ปัญหาและความต้องการบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1  

 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
2.โครงการย้ายเสาไฟขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) 
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน 
5.โครงการขุดลอกล้าน้้าก๋อน 
6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
7.โครงการท้าพนังเรียงหินบนฝายน้้าซุ้ม 
8.โครงการก่อสร้างพนังเรียงหินแม่น้้าปิง (Gobion) 
9.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
10.โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้้าไว้เพ่ือการเกษตร 
11.ขอรับงบประมาณสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้าน 
12.ขอรับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลัก 
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปบ่อขยะ 
14.โครงการขุดลอกห้วยน้้าขุ่น 
15.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
16.โครงการสรงน้้าพระธาตุดอยปานต่าง 
17.โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายต่า  ลุงหม่อง 
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายศรีบุตร  ไชยชนะ 
20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางข้ึนพระบาทรอยวัว 
21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายสมชาย  เลียบโลก 
22.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด ซอยบ้านนายปั๋น  หีบทอง 
23.โครงการก่อสร้างฝายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้้า 
24.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า  
25.โครงการขุดลอกล้าน้้าปิง บ้านห้วยเป้า หมู่ 1 - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 
26.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 
27.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) โครงการหลวง-ทางเข้าพ้ืนที่ 

การเกษตรบ่อกระต่าย 
28.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) ห้วยตะเคียน-ทางเข้าฝายน้้าซุ้ม 
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เรียงล าดับความส าคัญโครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายต่า  ลุงหม่อง 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายศรีบุตร  ไชยชนะ 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางข้ึนพระบาทรอยวัว                                         
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายสมชาย  เลียบโลก 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด ซอยบ้านนายปั๋น  หีบทอง 
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ปัญหาและความต้องการบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2  

 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.พร้อมฝาปิด หลังวัดแม่กอน 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.พร้อมฝาปิด หน้าวัดแม่กอน 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านใหม่พัฒนาตลอดสาย 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายสม 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด หย่อมบ้านจะลอ 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด หย่อมบ้านท่าสุด 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแดง  สุรินทร์ 
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมาด 
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัด 
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายบุญช่วย  เอกเรื่อง 
10.โครงการวางท่อ คสล.ข้ามล้าเหมือง ข้างบ้านนายสายัญ 
11.โครงการวางท่อ คสล.ข้ามล้าเหมือง ข้างบ้านนายมาด 
12.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บ้านลีซอ 
13.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า คสล. ล้าเหมือง ประจ้าหมู่บ้าน (ฝายต้นไร่-ฝายต้นตุ้ม) 
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล  ทางชึ้นหย่อมบ้านสันต้นเปา  
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านแม่กอน หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง ถึง บ้านโป่งอาง  หมู่ 5 ต.เมืองนะ 
16.โครงการก่อสร้างฝายแม่ก๋อนน้อยพร้อมระบบส่งน้้า  
17.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า  
18.โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นพร้อมระบบส่งน้้า  
19.โครงการขุดลอกล้าน้้าก๋อน พร้อมท้าพนังคันดิน  
20.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ก๋อน  
21.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. (ลูกรังเปน็คอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านแม่ก๋อน-หย่อมบ้านดอยนาหลวง 
22.โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ 
23.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตร 
24.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
25.โครงการสนับสนุนกลุ่ม Otop และช่วยเหลือจัดหาตลาด 
26.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้านและหย่อมบ้าน 
27.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
28.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
29.โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ดอยนาหลวง)  
30.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
31.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มต่างๆ  
32.โครงการวางท่อเหลี่ยมห้วยโป่ง  
33.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนเข้าหย่อมบ้านกระเหรี่ยง 
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จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

1.โครงการวางท่อเหลี่ยมห้วยโป่ง 
2.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนเข้าหย่อมบ้านกระเหรี่ยง 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.พร้อมฝาปิด หน้าวัดแม่กอน 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.พร้อมฝาปิด หลังวัดแม่กอน 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านใหม่พัฒนาตลอดสาย 
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ปัญหาและความต้องการบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3  

 

1.โครงการก่อสร้างที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร 
2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
3.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  
4.โครงการก่อสร้างประปาเพ่ือการเกษตร   
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
6.โครงการขุดลอกล้าน้้าปิง 
7.โครงการปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้าทางไปพระธาตุดอยมอญจิ่ง.(ตามถนน) 
8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ/โครงกาสรส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ภายในชุมชน 
9.โครงการสรงน้้าพระธาตุดอยมอญจิ่ง 
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมวดที่ 5) 
 - ทางเข้าห้วยน้้าขุ่น 
 - หลัง รพสต.ทุ่งข้าวพวง 
 - ทางข้ึนไปบ้านนายค้า 
 - ข้างร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง 
11.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้้า เพ่ือรองรับโครงการร้อยใจรักษ์ 
 - บริเวณดอยขี้ควาย 
 - บริเวณดอยธาตุ 
12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณหลังหมู่บ้าน-บ้านพ่อโพธิ  นันติยะ 
13.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. (สายล้าเหมืองกลาง) 
14.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.  

- สายข้างบ้านนายวิเชียร กรองทอง – หน้าวัด 
- สายถนนทางไปบ้านแม่กอน 
- สายหลังวัดต่อจากจุดเดิม 
- สายเลียบหลังป่าช้า 
- สายล้าห้วยผ่านป่าช้า 

15.โครงการเปิดล้าเหมืองจากฝายหลวงทุ่งข้าวพวง 
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (บริเวณข้างบ้านนางจินดา 

แข็งธัญกิจ) 
17.โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก ป่าช้าทุ่งข้าวพวง 
18.โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งล้าน้้าปิง 
19.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 
20.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิดสองข้างทาง 
21.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าขนาดใหญ่พร้อมเครื่องสูบน้้า (ข้ึนดอยธาตุ) 
22.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 - บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 2 
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23.โครงการก่อสร้างล้าเหมืองหลวง คสล.และพนังกันตลิ่งพร้อมถนนเลียบคันคลอง 
24.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านทุ่งข้าวพวง  - วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง 
25.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก)บ้านทุ่งข้าวพวง-พ้ืนที่การเกษตรเด่นป่าห้า 
26.โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง 
 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมวดที่ 5) 
 - ทางเข้าห้วยน้้าขุ่น 
 - หลัง รพสต.ทุ่งข้าวพวง 
 - ทางข้ึนไปบ้านนายค้า 
 - ข้างร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง 
2.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้้า เพ่ือรองรับโครงการร้อยใจรักษ์ 
 - บริเวณดอยขี้ควาย 
 - บริเวณดอยธาตุ                                   
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณหลังหมู่บ้าน-บ้านพ่อโพธิ  นันติยะ 
4.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง (สายล้าเหมืองกลาง) 
5.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.  

- สายข้างบ้านนายวิเชียร กรองทอง – หน้าวัด 
- สายถนนทางไปบ้านแม่กอน 
- สายหลังวัดต่อจากจุดเดิม 
- สายเลียบหลังป่าช้า 
- สายล้าห้วยผ่านป่าช้า 
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   ปัญหาและความต้องการบ้านแม่จา หมู่ที่ 4  
 

บ้านแม่จา  
1.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. ฝายแม่จาทุ่งใต้ 
2.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า (สบร้อง)  
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางสุพัตรา เย็นใจ - นายพงษ์พิสุทธิ์  ปุรุศักดิ์  
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียน  
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางบัวเงา  ตาลี่  
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างสวนนนายอ้านาจ  แสนมา  
7.โครงการขุดลอกล้าน้้าจา  
8.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านแม่จา-พ้ืนที่การเกษตรบ้านใน 
9.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านแม่จา-อ่างเก็บน้้า 
10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
11.โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
12.โครงการขุดบ่อขยะ/ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
13.โครงการเพิ่มเติมขยายผลโครงการหลวง/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
14.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย 
15.โครงการจัดหาเครื่องกรองน้้า 
16.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
17.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน (ประเพณีชนเผ่า) 
 

หย่อมบ้านปางเบาะ 
1.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. (น้้าแม่จา)  
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แยกจากล้าเหมืองใหญ่บริเวณล้าห้วยท้ายบ้าน  
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมศักดิ์ - นายปอดี แสนติ  
4.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. ล้าเหมือง 
 - สายนายคาชิต  อะเต๋า 
 - สายนายใส  อากู่ 
 - สายนายไอไพร ปอใจ 
 - สายนายโมเซ แสขา 
 - สายนายค้าก๋อง  แสนค้า 
 - สายนายไอ่หลา  แซ่โต๊ะ 
 - สายนาย      สีโบ  แสนต่อ 
 - สายนาย      ทรงพล  แซ่โต๊ะ 
 - สายนาย      จงรัก  ปอใจ 
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5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ     
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอุทัย  จะลอ - นายเต็ม  
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายดอมวย  พอใจ - นางเสาวนีย์  
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. สองข้างทาง จากบ้านนายประวิทย์  แสนใหม่ - นายสมศักดิ์  แสนค้า  
9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
10.โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
11.โครงการขุดบ่อขยะ/ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
12.โครงการเพิ่มเติมขยายผลโครงการหลวง/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
13.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย 
14.โครงการจัดหาเครื่องกรองน้้า 
15.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
16.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน (ประเพณีชนเผ่า) 
 

หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 
1.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน  
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจะฟะ  แสงจันทร์  
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศพด.แม่จาเหนือ  
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอะเล อมรวิวัฒน์ - นายอะโวผะ เล่าย่า  
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอะเลผะ เลายี่ปา - ศาลพระภูมิ  
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหอประชุมหมู่บ้าน - นายสมชาติ เลิศวรพล  
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแม่จาเหนือ - บ้านแม่จาน้อย  
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อมฝาปิด  
9.โครงการปรับปรุงระบบน้้าประปา  
10.โครงการก่อสร้าง ศพด. (อาคารเรียน,ห้องน้้า,ห้องครัว,รั้ว,เสาธง) 
11.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
12.โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นภายในหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
13.โครงการขุดบ่อขยะ/ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
14.โครงการเพิ่มเติมขยายผลโครงการหลวง/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
15.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย 
16.โครงการจัดหาเครื่องกรองน้้า 
17.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
18.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน (ประเพณีชนเผ่า) 
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จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

บ้านแม่จา 
1.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. ฝายแม่จาทุ่งใต้ 
2.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า (สบร้อง) 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางสุพัตรา เย็นใจ - นายพงษ์พิสุทธิ์  ปุรุศักดิ์ 
หย่อมบ้านปางเบาะ 
1.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า คสล. (น้้าแม่จา) 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แยกจากล้าเหมืองใหญ่บริเวณล้าห้วยท้ายบ้าน 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมศักดิ์ - นายปอดี แสนติ 
หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 
1.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจะฟะ  แสงจันทร์ 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศพด.แม่จาเหนือ 
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ปัญหาและความต้องการบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5  

 

1.โครงการเจาะน้้าบาดาล  (บริเวณท่ีสระน้้าสาธารณะหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม) 
2.โครงการก่อสร้างถนน ทางเข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม    
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  (บริเวณข้างวัด) 
4.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 - บ้านสบงาย ต้าบลเมืองงาย  
5.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก)   หมู่ที่ 5บ้านห้วยทรายขาว ต้าบล
ทุ่งข้าวพวง - บ้านสบงาย ต้าบลเมืองงาย 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ระหว่างบ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต้าบลทุ่งข้าวพวง ถึง บ้านสบงาย  หมู่ 5 
ต้าบลเมืองงาย 
7.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า  (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม) 
8.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว - หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม หมู่ที่ 5 
9.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว- 

ห้วยป่าฮ้อม 
10.โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ระหว่างหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต้าบล 
    ทุ่งข้าวพวง ถึง บ้านปิงโค้ง หมู่ 13 ต้าบลปิงโค้ง 
12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร. 
13.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
14.โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
15.โครงการก่อสร้างรางส่งน้้าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
16.โครงการขุดลอกหน้าฝาย 
17.โครงการจัดเก็บขยะและขุดบ่อขยะห้วยป่าฮ่อม 
18.โครงการขุดบ่อขยะหมู่บ้าน 
19.โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านห้วยทรายขาวและหย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม 
20.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
21.โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดสว่างมงคล 
22.โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

1.โครงการเจาะน้้าบาดาล  (บริเวณท่ีสระน้้าสาธารณะหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม) 
2.โครงการก่อสร้างถนน ทางเข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม    
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  (บริเวณข้างวัด) 
4.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 - บ้านสบงาย ต้าบลเมืองงาย 
5.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 5บ้านห้วยทรายขาว ต้าบล     

ทุ่งข้าวพวง - บ้านสบงาย ต้าบลเมืองงาย 



เทศ
บา
ลต
ำบ
ลท
ุ่งข
้าว
พว
ง

16
9-

17
0

 
ปัญหาและความต้องการบ้านขุนคอง หมู่ที่ 6  

 

1.โครงการก่อสร้างระบบน้้าเพื่อการเกษตร(ฝายกั้นน้้า) 
2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
3.โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณหย่อมบ้านปางกาง 
4.โครงการก่อสร้างทางล้อรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านปางกาง) 
5.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 
6.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชนเผ่า 
7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
8.โครงการจัดหาเครื่องกรองน้้าให้โรงเรียน 
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายสมชาย เลายี่ปา   
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสาม เลาหมี ่
11.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 
 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายสมชาย เลายี่ปา   
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสาม เลาหมี่ 
3.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาดเล็ก ซอยโบสถ์ 
4.โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณหย่อมบ้านปางกาง 
5.โครงการก่อสร้างทางล้อรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านปางกาง) 
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ปัญหาและความต้องการบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7  

 

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) 
2.โครงการขอรับงบประมาณจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน 
3.โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหน้าศาลเจ้าเมือง 
4.โครงการขุดลอกล้าห้วยตีนตั่ง 
5.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังพ้ืนที่การเกษตร 
6.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
7.โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
8.โครงการสรงน้้าพระธาตุศรีสามรักษ์ 
9.ขยายเขตไฟฟ้าหมวด 4 
10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
11.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้านห้วยตีนตั่ง 
12.โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะพร้อมผนังคอนกรีต (บริเวณอาคารเอนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) 
13.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าขนาดใหญ่พร้อมระบบประปาเพ่ือการเกษตรต่อจากแหล่งน้้าเดิมข้างวัด  
    (ดอยมะเขือหมู)  
14.โครงการก่อสร้างพนังกันดินหลังอาคารเอนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน 
15.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้้า เพื่อรองรับโครงการร้อยใจรักษ์ (ดอยมะเขือหมู) 
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 - บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (บริเวณข้างบ้าน 
     นางจินดา แข็งธัญกิจ) 
17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณซอยบ้านนายค้า เชียงจันทร์ 
18.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณซอยบ้านนางสาธิต  ทองยู 
19.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณซอยบ้านนายแดง-นายค้า 
20.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 
21.โครงการก่อสร้างล้าเหมือง คสล.เพ่ือการเกษตรระหว่าง ห้วยไส้ หมู่ 7 ต้าบลเมืองนะ - บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 
22.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านห้วยตีนตั่ง – บ่อขยะ 
 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้านห้วยตีนตั่ง 
2.โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะพร้อมผนังคอนกรีต (บริเวณอาคารเอนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) 
3.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าขนาดใหญ่พร้อมระบบประปาเพ่ือการเกษตรต่อจากแหล่งน้้าเดิมข้างวัด  
    (ดอยมะเขือหมู) 
4.โครงการก่อสร้างพนังกันดินหลังอาคารเอนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน 
5.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้้าเพ่ือรองรับโครงการร้อยใจรักษ์ (ดอยมะเขือหมู) 
 


	15ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65).pdf (p.1)
	last.pdf (p.2-170)
	คำนำ+ปก+1-40.pdf (p.1-44)
	คำนำ+ปก.pdf (p.1-3)
	04ปก.pdf (p.1)
	01คำนำ สารบัญ.pdf (p.2-3)

	06ส่วนที่ 1-2 ข้อมูลสภาพทั่วไป1-40.pdf (p.4-44)

	หน้า 42 ถึง 48.pdf (p.45-52)
	49-151+ภาคผนวก.pdf (p.53-169)
	49-151.pdf (p.1-103)
	49-149.pdf (p.1-101)
	49-135.pdf (p.1-87)
	07ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1-49-82.pdf (p.1-34)
	08ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2-83-86.pdf (p.35-38)
	09ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3-87-89.pdf (p.39-41)
	10ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4-90-94.pdf (p.42-46)
	11ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5-95-121.pdf (p.47-73)
	12ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6-122-125.pdf (p.74-77)
	13ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7-126-135.pdf (p.78-87)

	136-149.pdf (p.88-101)
	03บัญชีโครงการเกินศักยภาพ136-145.pdf (p.1-10)
	02บัญชีครุภัณฑ์146-149.pdf (p.11-14)


	14ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล150-151.pdf (p.102-103)

	05ภาคผนวก.pdf (p.104-117)



