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        งานแผนและงบประมาณงานแผนและงบประมาณ  
                                              สํานักปลัดเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล  

                                                                                          เทศบาลตําบลเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงทุ่งข้าวพวง    



  
คํานํา 

 ตามท่ีเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เมื ่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ น้ัน   

จากการพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ือที่จะนํามาดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปี พบว่ายังมีรายละเอียดในบางโครงการที่จะต้องดําเนินการ
แก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ันเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้และโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงจําเป็นต้องมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ประกาศใช้บังคับ 

เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง-แผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562 จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
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สวนที่  1

หลักการและเหตุผล
ในการแกไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2562

ตามท่ีเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ นั้น

จากการพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาตางๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)
พบวายังมีรายละเอียดในบางโครงการท่ีจะตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนั้นเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
เทศบาลตําบลทุงขาวพวงมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไว
จึงจําเปนตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ท่ีประกาศใชบังคับ โดยเฉพาะ
โครงการท่ีจะนําไปตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัดทราบ
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ส่วนที่ 2 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลทุ่งขา้วพวง อําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
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 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพความ
เป็นมนษุย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสรา้งความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ    

โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อการ
พัฒนา

 หน้า 2  
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ยุทธศาสตร
จังหวัด

เชียงใหม

สงเสริมการ
พัฒนาการทองเท่ียว
และบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและ

ทองถิ่น

สงเสริมการเกษตร
การผลิตสินคา
ชุมชน การคา

การลงทุนสูสากล

เสริมสรางสังคม
ใหมีคุณภาพ

คงความ
อัตลักษณทาง

วัฒนธรรม

สงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดย
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด

การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

การอนุรักษ ฟนฟูสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

การปองกัน บรรเทา
สาธารณภัยและการ

รักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยในชุมชน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

อปท.

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว

ดานการอนุรักษ
ฟนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมูิ
ปญญาทองถิ่น

ดานการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ดานการศึกษา
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวติ

ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
และการจัดระเบยีบ
เรียบรอยในชุมชน

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

สรางคุณคาและความโดดเดน
ดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และบริการ

ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย
การคา การลงทุน และการคาชายแดน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันท้ังใน

และตางประเทศ

พัฒนาเกษตรมูลคาเพ่ิมสู
ตลาดท้ังในและตางประเทศ

ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

เสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบ

สุขของ
ประชาชน

การบริหาร
จัดการ

บานเมืองทีด่ี

การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ของประชาชน

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและมี

สวนรวม ตอบสนองการพัฒนาและใช
ประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและ

การใหบริการ
ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
Strategy  Map

“อนุรักษวัฒนธรรม เลิศล้ําคุณคา พัฒนาคุณภาพชีวิต”วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

2.ดานเศรษฐกิจ
และการทองเทีย่ว

5.ดานการศึกษา
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวติ

3.ดานการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

6.ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
และการจัดระเบยีบ
เรียบรอยในชุมชน

1.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

4.ดานการอนุรักษ
ฟนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมูิ
ปญญาทองถิ่น

7.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

พันธกิจ

มีโครงสรางพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนสง
การเกษตรและระบบ
นํ้าอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธภิาพ

มีการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

มีการสงเสรมิ/รักษา
คุณภาพและ
สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น

มีการสงเสรมิ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

มีการสงเสรมิพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวิต
ประชาชน

มีความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอย ความ
ปลอดภยัของชมุชน

มีการพัฒนาการ
บริหารจดัการ
บานเมืองทีด่ี

เปาประสงค

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนสง การ
พัฒนาแหลงนํ้าและ
การเกษตร มี
ประสิทธภิาพ
สามารถตอบสนอง
ความตองการ
ประชาชนอยางทัว่ถึง
ประสิทธภิาพ

ประชาชนยดึถือและ
ปฏิบตัิตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนา
แหลงทองเทีย่วและ
สงเสริมอาชีพใหเกิด
รายไดในชมุชน

ประชาชนมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ประชาชนมีการ
อนุรักษฟนฟู รักษา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น

สงเสริมการศึกษาทุก
ระดับ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดแูล
ผูดอยโอกาสทางสังคม
ใหไดรับบริการและ
สวัสดิการจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางทั่วถึง

ประชาชนมีความ
สามัคคีสามารถ
ปองกันและรับมือ
จากสาธารณภยั
ตางๆไดปญหา
ยาเสพตดิและความ
ไมปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสินใน
ชุมชนลดลง

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดแีละมี
สวนรวมจากทุก
ภาคสวน สามารถ
ใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนได
อยางมีประสิทธภิาพ
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กลยุทธและ
แนวทางการ

พัฒนา

1. พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการคมนาคม
ขนสง
2. พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน
ทางการเกษตรและ
ระบบนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค

1. สงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑชมุชนและ
ผูประกอบการผลิตภณัฑ
ชุมชน
3. สงเสริมการคาการ
ลงทุนที่เกิดประโยชนใน
ทองถิ่นและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทีส่อดคลองกับ
ศักยภาพชุมชน

1. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดย
ชุมชน
2. การควบคุม
ปองกันแกไขปญหา
ขยะ มลภาวะใน
ชุมชนและสงเสรมิ
การใชพลังงาน
ทดแทนและการ
อนุรักษพลังงาน

1. พัฒนาองคความรู
และอนุรักษสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีทองถิ่น

1. สงเสริมการศึกษา
และการเรยีนรูตลอด
ชีวิต
2.การสงเสริมสขุภาวะ
ที่ดีของคนในชุมชน
3.การพัฒนาคุณภาพ
เด็ก เยาวชน สตรี
คนชราและ
ผูดอยโอกาส

1.การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รักษาความสงบ
เรียบรอย และความ
ปลอดภยัในชุมชน
2.การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
อบายมขุและแรงงาน
ตางดาว

1.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทองถิ่นใหมีความรู
ทักษะและสมรรถนะ ในการ
ปฏิบตัิงาน และการ
ใหบริการประชาชน
2.พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายใต
หลักธรรมาภิบาล การ
พัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบตัิงาน
3.สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนและการ
ตรวจสอบควบคุม

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

-แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานสังคม
สงเคราะห
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
-แผนงานงบกลาง

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
-แผนงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
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ตารางแสดงรายละเอียดยุทธศาสตร
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565

สงเสริมการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและ
ทองถิ่น

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการการ
คมนาคมขนสงการ
พัฒนาแหลงน้ําและ
การเกษตร
มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนอง
ความตองการ
ประชาชนอยางทั่วถึง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

2 8 22 56 39 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการ
คมนาคมขนสง

127
โครงการ

กองชาง กองคลัง
สํานักปลัด

กองการศึกษา

สงเสริมการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและ
ทองถิ่น

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการการ
คมนาคมขนสงการ
พัฒนาแหลงน้ําและ
การเกษตร
มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนอง
ความตองการ
ประชาชนอยางทั่วถึง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

- 4 8 24 22 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทาง

การเกษตรและ
ระบบน้ําเพื่อ

การเกษตรและ
ระบบน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

58
โครงการ

กองชาง กองคลัง
สํานักปลัด

กองการศึกษา
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565

สงเสริม
การเกษตร การ
ผลิตสินคาชุมชน
การคา
การลงทุนสูสากล

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

ประชาชนยึดถอื
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและ
สงเสริมอาชพีให
เกิดรายไดในชุมชน

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

2 2 2 2 2 สงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

10
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา

สงเสริม
การเกษตร การ
ผลิตสินคาชุมชน
การคา
การลงทุนสูสากล

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

ประชาชนยึดถอื
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและ
สงเสริมอาชีพให
เกิดรายไดในชุมชน

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

2 2 2 3 2 พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน
และผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน

11
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565

สงเสริม
การเกษตร การ
ผลิตสินคาชุมชน
การคา
การลงทุนสูสากล

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

ประชาชนยึดถอื
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและ
สงเสริมอาชีพให
เกิดรายไดในชุมชน

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

1 1 1 4 1 สงเสริมการคาการ
ลงทุนที่เกิด
ประโยชนใน
ทองถิ่นและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวที่
สอดคลองกับ
ศักยภาพชุมชน

8
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา

เสริมสรางสังคม
ใหมีคุณภาพ
คงความ
อัตลักษณทาง
วัฒนธรรม

การอนุรักษ
ฟนฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

การอนุรักษ
ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ประชาชนมีการ
อนุรักษฟนฟ ูรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาของ
ทองถิน่

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

15 15 15 16 15 พัฒนาองคความรู
และอนุรักษ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ทองถิ่น

76
โครงการ

กองการศึกษา กองคลัง
สํานักปลัด
กองชาง

สงเสริมและ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมให
สมบูรณ โดยใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมี
จิตสํานึกและมีสวน
รวมในการดูแล
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

3 4 4 4 4 การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดย
ชุมชน

19
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565

สงเสริมและ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมให
สมบูรณ โดยใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมี
จิตสํานึกและมีสวน
รวมในการดูแล
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

3 3 4 4 4 การควบคุม
ปองกันแกไขปญหา
ขยะ มลภาวะใน
ชุมชนและสงเสริม
การใชพลังงาน
ทดแทนและการ
อนุรักษพลังงาน

18
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา

เสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การศึกษา
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต

สงเสริมการศึกษา
ทุกระดับ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผูดอยโอกาส
ทางสังคมใหไดรับ
บริการและ
สวัสดิการจาก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยาง
ทั่วถึง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

27 40 43 40 38 สงเสริมการศึกษา
และการเรียนรู
ตลอดชีวิต

188
โครงการ

กองการศึกษา กองคลัง
กองชาง

สํานักปลัด



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2562 หนา 10

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565

เสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การศึกษา
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต

สงเสริมการศึกษา
ทุกระดับ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผูดอยโอกาส
ทางสังคมใหไดรับ
บริการและ
สวัสดิการจาก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยาง
ทั่วถึง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

12 12 12 12 12 การสงเสริม
สุขภาวะที่ดีของคน
ในชุมชน

60
โครงการ

สํานักปลัด
กองการศึกษา

กองคลัง
กองชาง

เสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบ
สขุของ
ประชาชน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การศึกษา
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต

สงเสริมการศึกษา
ทุกระดับ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ดูแลผูดอยโอกาส
ทางสังคมใหไดรับ
บริการและ
สวัสดิการจาก
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยาง
ทั่วถึง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

16 16 16 16 16 การพัฒนาคุณภาพ
เด็ก เยาวชน สตรี
คนชราและ
ผูดอยโอกาส

80
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2562 หนา 11

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565

เสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน

การปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัยและ

การรักษาความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยใน
ชุมชน

การปองกันและ
บรรเทา
สาธารณะภยั
และการจัด
ระเบียบ
เรียบรอยใน
ชุมชน

ประชาชนมีความ
สามัคคีสามารถ
ปองกันและรับมือ
จากสาธารณภยั
ตางๆได ปญหา
ยาเสพติดและ
ความไมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินในชุมชน
ลดลง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

5 6 7 5 5 การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย รักษาความ
สงบเรียบรอย และ
ความปลอดภยัใน
ชุมชน

28
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา

เสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน

การปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัยและ

การรักษาความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยใน
ชุมชน

การปองกันและ
บรรเทา
สาธารณะภยั
และการจัด
ระเบียบ
เรียบรอยใน
ชุมชน

ประชาชนมีความ
สามัคคีสามารถ
ปองกันและรับมือ
จากสาธารณภยั
ตางๆได ปญหา
ยาเสพติดและ
ความไมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินในชุมชน
ลดลง

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

1 1 1 1 1 การปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพติดอบายมุข
และแรงงานตาง
ดาว

5
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2562 หนา 12

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

2561 2562 2563 2564 2565

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ใหบริการ
ประชาชนตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล

การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี

การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
สวนรวมจากทุก
ภาคสวน สามารถ
ใหบริการ
สาธารณะ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

10 11 11 10 10 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
ทองถิ่นใหมีความรู
ทักษะและ
สมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงาน และ
การใหบริการ
ประชาชน

52
โครงการ

สํานักปลัด
กองการศึกษา

กองชาง
กองคลัง

กองคลัง

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ใหบริการ
ประชาชนตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล

การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี

การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
สวนรวมจากทุก
ภาคสวน สามารถ
ใหบริการ
สาธารณะ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

7 7 17 7 7 พัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ภายใตหลกั
ธรรมาภิบาล การ
พัฒนาอุปกรณ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ในการปฏิบัติงาน

45
โครงการ

สํานักปลัด
กองการศึกษา

กองชาง
กองคลัง

กองคลัง



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2562 หนา 13

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวช้ีวัด/
ผลผลติ/
โครงการ

คาเปาหมาย กลยุทธ ผลผลติ/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน2561 2562 2563 2564 2565

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ใหบริการ
ประชาชนตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล

การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี

การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
สวนรวมจากทุก
ภาคสวน สามารถ
ใหบริการ
สาธารณะ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

5 5 5 5 5 สงเสริมการมีสวน
รวมของทุกภาค
สวนและการ
ตรวจสอบควบคุม

25
โครงการ

สํานักปลัด กองคลัง
กองชาง

กองการศึกษา



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2562 หนา 14

สวนที่ 3
บัญชีสรุปการแกไข เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) คร้ังที่ 3 ป พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ ยุทธศาสตร / แนวทางการ
พัฒนา

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (ผ 02)

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (ผ 02/1)

-

-

-

-

-

-

-

-

13

1

7,307,000

1,340,000

13

1

8,170,000

1,340,000

3

1

3,900,000

1,340,000

29

3

19,377,000

4,020,000

รวม - - - - 14 8,647,000 14 9,510,000 4 5,240,000 32 23,397,000
1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา
สาธารณสุขและคณุภาพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา
(ผ 02)

1.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห (ผ 02)

-

1

-

15,000

1

1

4,000,000

15,000

1

1

4,000,000

35,000

1

1

4,000,000

35,000

1

1

4,000,000

35,000

4

5

16,000,000

135,000

แบบ ผ.01



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2562 หนา 15

ลําดับ ยุทธศาสตร / แนวทางการ
พัฒนา

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.3 แผนงานงบกลาง
(ผ 02)

3 10,100,000 3 10,100,000 3 10,100,000 3 10,100,000 3 10,100,000 15 50,500,000

รวม 4 10,115,000 5 14,115,000 5 14,115,000 5 14,115,000 5 14,115,000 24 66,575,000
3 1. ยุทธศาสตรดานการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
(ผ 02)

- - 1 500,000 1 500,000 - - - - 2 1,000,000

รวม - - 1 500,000 1 500,000 - - - - 2 1,000,000
รวมท้ังสิ้น 4 10,115,000 6 14,615,000 22 27,297,000 21 27,660,000 11 23,390,000 64 103,077,000



ผ 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง

ถนน ทางเข้า
หย่อมบ้านห้วยป่า
ฮ้อม   หมู่ 5 บ้าน
ห้วยทรายขาว

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม. หมู่ 5  
หย่อมบ้านห้วยทรายขาว
 ตามแบบแปลนเทศบาล

- -         496,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน ทางเข้า
หย่อมบ้านห้วยป่า
ฮ้อม   หมู่ 5 บ้าน
ห้วยทรายขาว

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 1500 ม. หมู่ 5  
หย่อมบ้านห้วยทรายขาว
 ตามแบบแปลนเทศบาล

- -         800,000 528,000 2,700,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  16

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

ส่วนที่ 4  รายละเอียดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562

เปลี่ยนแปลง

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เดิม

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
2 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (ซอย
นายแดง  สุรินทร์)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 100 ม.  หมู่ 2 บ้าน
แม่กอน (ซอยนายแดง  
สุรินทร์) ตามแบบแปลน
เทศบาล

 -  -  -         270,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (ซอย
บ้านนายแดง  
สุรินทร์)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 100 ม.  หมู่ 2 บ้าน
แม่กอน (ซอยบ้านนาย
แดง  สุรินทร์) ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -         270,000  -  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  17

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

เปลี่ยนแปลง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
3 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ํา คสล.
 หมู่ 5 บ้านห้วย
ทรายขาว (บริเวณ
ข้างวัด)

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ 5 บ้านห้วย
ทรายขาว (บริเวณข้างวัด)
  กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50
 ม. ยาว  300 ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -         600,000  -  ทําให้ระบายน้ํา
ได้ดีและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
กัดเซาะถนนและน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ 5 บ้านห้วย
ทรายขาว (ห้วย
กลางบ้าน)

เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพัง
เสียหาย

ก่อสร้างกําแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วย
กลางบ้าน)    กว้าง 1.50
 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 
300.00  ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -         600,000  -  -   ตลิ่งพังเสียหาย
น้อยลง

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังเสียหาย

กองช่าง

หน้า  18

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

เดิม
ที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการก่อสร้าง

รางส่งน้ํา คสล. 
บ้านแม่จา หมู่ 4 
(ฝายแม่จาทุ่งใต้)

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. 
หมู่ 4  กว้าง 1.00 ม. ลึก 
1.00 ม. ยาว 500 ม.ตาม
แบบแปลนเทศบาล

- -         500,000 - - จํานวนเกษตรกร
ที่มีน้ําเพียงพอต่อ
การทําการเกษตร

มีรางส่งน้ํา ป้องกัน
น้ํารั่วซึม และ
สามารถทําการเกษตร
ได้ตลอดทั้งปี

กรมชลประทาน/
หน่วยงานอื่น/กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ํา คสล. 
บ้านแม่จา หมู่ 4 
(ฝายแม่จาทุ่งใต้)

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. 
หมู่ 4  กว้าง 1.00 ม. ลึก 
1.00 ม. ยาว 2000 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาล

- -      1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนเกษตรกร
ที่มีน้ําเพียงพอต่อ
การทําการเกษตร

มีรางส่งน้ํา ป้องกัน
น้ํารั่วซึม และ
สามารถทําการเกษตร
ได้ตลอดทั้งปี

กรมชลประทาน/
หน่วยงานอื่น/กองช่าง

หน้า  19

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เปลี่ยนแปลง

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.หมู่ 3 
บ้านทุ่งข้าวพวง 
(หมวดที่ 5) หลัง 
รพสต.ทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 400 ม. หมู่ 3 บ้าน
ทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5) 
หลัง รพสต.ทุ่งข้าวพวง 
ตามแบบแปลนเทศบาล

- -         500,000 300,000 300,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 3 
บ้านทุ่งข้าวพวง 
(ซอยหลัง รพสต.
ทุ่งข้าวพวง)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 400 ม. หมู่ 3 บ้าน
ทุ่งข้าวพวง (ซอยหลัง รพ
สต.ทุ่งข้าวพวง) ตามแบบ
แปลนเทศบาล

- -         700,000 200,000 200,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  20

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
6 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด  
หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า 
(ซอยบ้านนายปั๋น  
หีบทอง)

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 1 
บ้านห้วยเป้า (ซอยบ้าน
นายปั๋น  หีบทอง) กว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 
 20 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

- - - 40,000 -  ทําให้ระบายน้ํา
ได้ดีและไม่มีน้ํา

ท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
กัดเซาะถนนและน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด  
หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า 
(ซอยบ้านนายปั๋น  
หีบทอง)

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 1 
บ้านห้วยเป้า (ซอยบ้าน
นายปั๋น  หีบทอง) กว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 
 350 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

- - 750,000 270,000 -  ทําให้ระบายน้ํา
ได้ดีและไม่มีน้ํา

ท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
กัดเซาะถนนและน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

หน้า  21

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เปลี่ยนแปลง

เดิม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
7 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. จาก
บ้านนายอะเล อมร
วิวัฒน์ - นายอะโว
ผะ เล่าย่า หมู่ 4 
บ้านแม่จา (หย่อม
บ้านแม่จาเหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 300 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -  -         810,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
บ้านนายอะเล อมร
วิวัฒน์ หมู่ 4 บ้าน
แม่จา (หย่อมบ้าน
แม่จาเหนือ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 300 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -         550,000         260,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  22แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เปลี่ยนแปลง

เดิม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
8 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. บ้าน
นายดอมวย  พอใจ
 - นางเสาวนีย์ หมู่ 
4 บ้านแม่จา 
(หย่อมบ้านปาง
เบาะ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 150 ม. หมู่ 4 หย่อม
บ้านปางเบาะ  ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -  -  -         410,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
บ้านนายดอมวย  
พอใจ  หมู่ 4 บ้าน
แม่จา (หย่อมบ้าน
ปางเบาะ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 150 ม. หมู่ 4 หย่อม
บ้านปางเบาะ  ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -         410,000  -  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  23

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
9 โครงการก่อสร้าง

ทางล้อรถคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน
ขุนคอง หมู่ที่ 6 
(หย่อมบ้านปางกาง)

เพื่อให้ประชาชาชนทั่วไป มี
ถนนสําหรับการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทางล้อรถคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร สองแนวทางล้อ 
หนา 0.15 เมตร จํานวน 
 2  ช่วง คือ ช่วงที่ 1 
สามต้าว  และช่วงที่ 2 
น้ําแม่แต๊ะ  ยาวช่วงละ 
250 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง  
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง )

- - - - 390,000  ร้อยละของ
ประชาชนทั่วไป ที่
ใช้เส้นทางสัญจร
มีความปลอดภัย

ประชาชาชนทั่วไป ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  24แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
9 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยสามต้าว
 บ้านขุนคอง หมู่ที่ 
6 (หย่อมบ้านปาง
กาง)

เพื่อให้ประชาชาชนทั่วไป มี
ถนนสําหรับการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 200
 เมตร (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง  เทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง )

- - 500,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนทั่วไป ที่
ใช้เส้นทางสัญจร
มีความปลอดภัย

ประชาชาชนทั่วไป ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  25

เปลี่ยนแปลง
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
10 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.จาก
บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่
ที่ 7 - บ้านทุ่งข้าว
พวง หมู่ที่ 3 
(บริเวณข้างบ้าน
นางจินดา แข็งธัญ
กิจ)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม. จากบ้าน
ห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 - บ้าน
ทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 
(บริเวณข้างบ้านนางจินดา
 แข็งธัญกิจ)  ตามแบบ
แปลนเทศบาล

- - -         540,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
ห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 
(ซอยหมวด 4)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 250 ม. บ้านห้วยตีน
ตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4)
  ตามแบบแปลนเทศบาล

- - 700,000  -  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  26

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม

เปลี่ยนแปลง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
11 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.หมู่ 1 
บ้านห้วยเป้า (ทาง
ขึ้นพระบาทรอยวัว)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 500 ม. หมู่ 1 บ้าน
ห้วยเป้า (ทางขึ้นพระบาท
รอยวัว) ตามแบบแปลน
เทศบาล

- - - 650,000 650,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 1 
บ้านห้วยเป้า (บ้าน
นายสุรินทร์ เจริญ
ธรรม)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 300 ม. หมู่ 1 บ้าน
ห้วยเป้า (บ้านนายสุรินทร์
 เจริญธรรม) ตามแบบ
แปลนเทศบาล

- - 310,000 496,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  27

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
12 โครงการขุดลอกลํา

ห้วยน้ําขุ่น หมู่ 1 
บ้านห้วยเป้า

เพื่อให้น้ําระบายได้ดี เกษตรกร
มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกลําห้วยน้ําขุ่น หมู่
ที่ 1กว้าง 8.00 ม. ลึก 
1.50 ม. ยาว 1,000 ม.

 -  -  -  -         500,000 จํานวนเกษตรกร
ที่มีน้ําเพียงพอต่อ
การทําการเกษตร

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง/กรมส่งเสริม
ฯ/หน่วยงานอื่น

12 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด  
หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า 
(ซอยทางเข้าวัดห้วย
เป้า)

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 1 
บ้านห้วยเป้า (ซอย
ทางเข้าวัดห้วยเป้า) กว้าง
 0.70 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว
  300 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาล

- - - 750,000 -  ทําให้ระบายน้ํา
ได้ดีและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง

ไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ํา
และสามารถทํา
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปีและป้องกัน
อุทกภัย

กองช่าง

หน้า  28

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณ

เปลี่ยนแปลง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

13 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะ 
หมู่ 6 บ้านขุนคอง

เพื่อให้บริการสําหรับ
นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปที่สัญจรไปมา

ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ
 หมู่ 6 บ้านขุนคอง 
จํานวน 1 หลัง ขนาด 
กว้าง 2.00 ม.ยาว 8.00 ม.

 -  -  -         100,000  -  สถานที่
สาธารณะมี
ห้องน้ําไว้บริการ
ประชาชน

สถานที่สาธารณะมี
ห้องน้ําไว้บริการ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยดาวูมี 
บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6
 (หย่อมบ้านปางกาง)

เพื่อให้ประชาชาชนทั่วไป มี
ถนนสําหรับการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 200
 เมตร (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง  เทศบาล
ตําบลทุ่งข้าวพวง )

- - 500,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนทั่วไป ที่
ใช้เส้นทางสัญจร
มีความปลอดภัย

ประชาชาชนทั่วไป ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  29

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 3 
บ้านทุ่งข้าวพวง 
(หมวดที่ 5) ทางขึ้น
ไปบ้านนายคํา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม. หมู่ 3 บ้าน
ทุ่งข้าวพวง (หมวดที่ 5)  
ทางขึ้นไปบ้านนายคํา 
ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -         550,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 3 
บ้านทุ่งข้าวพวง 
(ซอยบ้านนายอุทิศ 
 การะหงษ์)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 81 ม. หมู่ 3 บ้านทุ่ง
ข้าวพวง (ซอยบ้านนาย
อุทิศ  การะหงษ์)  ตาม
แบบแปลนเทศบาล

 -  -         217,000                -    -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  30

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เดิม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

15 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด  
หมู่ 2 บ้านแม่กอน 
(หน้าวัดแม่กอน)

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (หน้าวัดแม่
กอน) กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว  100 ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -         200,000  -  ทําให้ระบายน้ํา
ได้ดีและไม่มีน้ํา

ท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
กัดเซาะถนนและน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด  
หมู่ 2 บ้านแม่กอน 
(หน้าวัดแม่กอน)

เพื่อให้การระบายน้ําคล่องตัว
และเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (หน้าวัดแม่
กอน) กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว  100 ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -         250,000  -  ทําให้ระบายน้ํา
ได้ดีและไม่มีน้ํา

ท่วมขัง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
กัดเซาะถนนและน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

หน้า  31

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (ซอย
ข้างวัด)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 70 ม.  หมู่ 2 บ้าน
แม่กอน  (ซอยข้างวัด)
ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -         200,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (ซอย
ข้างวัด)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 70 ม.  หมู่ 2 บ้าน
แม่กอน  (ซอยข้างวัด)
ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -  -         200,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  32

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (ซอย
นายบุญช่วย  เอก
เรื่อง)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 80 ม.  หมู่ 2 บ้าน
แม่กอน   (ซอยนายบุญ
ช่วย  เอกเรื่อง)ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -  -  -         220,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 2 
บ้านแม่กอน (ซอย
นายบุญช่วย  เอก
เรื่อง)

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 80 ม.  หมู่ 2 บ้าน
แม่กอน   (ซอยนายบุญ
ช่วย  เอกเรื่อง)ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -  -         220,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  33

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

18 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พัก ป่าช้า
ทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3
 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้ประชาชนมีที่พักและมี
สถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมใน
งานศพ

ศาลาที่พัก ป่าช้าทุ่งข้าว
พวง จํานวน 1 หลัง ตาม
แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -  -      1,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พอใจ

ประชาชนมีที่พักและ
มีสถานที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมในงานศพ

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

18 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พัก ป่าช้า
ทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3
 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพื่อให้ประชาชนมีที่พักและมี
สถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมใน
งานศพ

ศาลาที่พัก ป่าช้าทุ่งข้าว
พวง จํานวน 1 หลัง ตาม
แบบแปลนเทศบาล

 -  -  -      2,500,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พอใจ

ประชาชนมีที่พักและ
มีสถานที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมในงานศพ

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  34

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยข้าง
บ้านนางบัวเงา  ตา
ลี่ หมู่ 4 บ้านแม่จา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 50 ม. หมู่ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -  -         140,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยข้าง
บ้านนางบัวเงา  ตา
ลี่ หมู่ 4 บ้านแม่จา

เพื่อให้ประชาชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม. หมู่ตามแบบ
แปลนเทศบาล

 -  -  -         496,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง/ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

หน้า  35

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

20 โครงการก่อสร้าง 
เมรุเผาศพ หมู่ 6 
บ้านขุนคอง

เพื่อให้มีสถานที่ทําพิธี
ฌาปนกิจศพ

ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด
เล็ก หมู่ 6 บ้านขุนคอง 
ตามแบบมาตรฐาน

 -  -  -         500,000  -  มีเมรุเผาศพ 
จํานวน 1 แห่ง

มีสถานที่สําหรับทํา
พิธีฌาปนกิจศพ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้าง 
เมรุเผาศพ หมู่ 6 
บ้านขุนคอง

เพื่อให้มีสถานที่ทําพิธี
ฌาปนกิจศพ

ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด
เล็ก หมู่ 6 บ้านขุนคอง 
ตามแบบมาตรฐาน

 -  -  -      1,000,000  -  มีเมรุเผาศพ 
จํานวน 1 แห่ง

มีสถานที่สําหรับทํา
พิธีฌาปนกิจศพ

กองช่าง

หน้า  36

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เดิม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ



ผ 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซม อาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ 
สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
เรียน อาคารประกอบ โรงเรียน
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง

สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า
2.โรงเรียนอนุบาลพัฒนา
ต้นน้ําขุนคอง
3.ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง
4.ศพด.ต้นแบบ ทต.ทุ่ง
ข้าวพวง
5.ศพด.บ้านห้วยทรายขาว
6.ศพด.บ้านแม่กอนใน
7.ศพด.บ้านแม่จาเหนือ

- 400,000        400,000        400,000        400,000        สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง
ได้รับการปรับปรุง
 ซ่อมแซม

สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซมทันท่วงที 
เมื่อประสบปัญหา 
และพร้อมใช้งาน

กองการศึกษา

หน้า  37

เดิม

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
   5.1 แผนงานการศึกษา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562
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