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     ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 
 

 1.1 ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
  เทศบาลตำบลทุ่ งข้าวพวงตั้ งอยู่ เลขที่  9 หมู่ที่  7  ตำบลทุ่ งข้าวพวง  อำเภอเชียงดาว                
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเชียงดาว อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่และ
อยู่ทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  22 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 107  แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  เกิดขึ้นจากการยกระดับ
ฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงตามประกากระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช  2551  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 224.5  ตารางกิโลเมตร หรือ 140,312.5 ไร่   
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 830 กิโลเมตร   
ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ประมาณ  22 กิโลเมตร  
ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ  80 กิโลเมตร 

  อาณาเขตติดต่อ 

  ทิศเหนือ  ติดกับ ตำบลเมืองนะ   อำเภอเชียงดาว 

  ทิศใต้   ติดกับ ตำบลเมืองงาย   อำเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ ตำบลปิงโค้ง      อำเภอเชียงดาว 

  ทิศตะวันตก  ติดกับ อำเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม่ 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลทุ่งข้าวพวง เป็นพ้ืนที่ภูเขา ที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบ 
เชิงเขามีป่าไม้ทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตร  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญภายใน
ตำบล  คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำก๋อน และลำห้วยต่างๆ หลายสาย 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลทุ่งข้าวพวง มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ

เฉลี่ ยทั้ งปี  25.4 องศาเซล เซียส  โดยมีค่ า อุณ หภู มิ สู งสุ ด เฉลี่ ย  31.8 องศาเซล เซียส  อุณ หภูมิ ต่ ำสุ ด
เฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส  แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤด ูได้แก่ 

– ฤดูฝน – เดือนมิถุนายน-ตุลาคม  มีฝนตกชุก เนื่องจากมีสภาพเป็นพ้ืนที่สูง และมีป่าต้นน้ำ
จำนวนมาก  ทำให้ความชุ่มชื้นในอากาศสูง โดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตกเกือบทุกวัน 

– ฤดูหนาว – ปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงได้รับความหนาวเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส 
มีแดดตลอดวัน มีหมอกลงบ้างในตอนเช้า เป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมาก อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 14 องศาเซลเซียส  แต่ถ้าบนยอดดอยอาจต่ำลงถึง 8 องศาเซลเซียส 

– ฤดูร้อน – เดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อนมากในช่วงกลางวัน ในช่วงกลางคืน
อากาศจะเย็นลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31.8องศาเซลเซียส 

ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ 
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 1.4 ลักษณะของดิน 

  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่ 

ที่มา :  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

 2.1 เขตการปกครอง 
  ตำบลทุ่งข้าวพวงได้แยกออกจากตำบลเมืองงายมาเป็นตำบลทุ่งข้าวพวงเมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2526 มีกำนันประจำตำบลคนแรกคือ นายศรีนวล  พิณสุวรรณ ตำบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ในเขตท้องที่    
อำเภอเชียงดาว  เส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ โดยมีถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย เป็นเส้นทางหลัก
ของตำบล สามารถติดต่อกับอำเภอเวียงแหงและชายแดนพม่าซึ่งสามารถติดต่อทำการค้าขายและติดต่ออำเภอ
เชียงดาวได้โดยสะดวก หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  พ้ืนที่ทั้งหมด  
12,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเติง  ขัตหลง 
  หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
52,250 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอินทร  บุญยศ 
  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
8,062.50 ไร่ กำนันชื่อ นายประเทือง  ประทุม 
  หมู่ที่  4 บ้านแม่จา ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  พ้ืนที่ทั้งหมด                 
29,693.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายคาชิต อะเต๋า 
  หมู่ที่  5 บ้ านห้วยทรายขาว  ตำบลทุ่ งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จั งหวัด เชียงใหม่                      
พ้ืนที่ทั้งหมด 4,217.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนคร   บุญกองรัตน์ 
  หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด                   
28,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไตรภพ  เลิศวรพล 
  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
4,887.50 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสุจิรา  แสงปัน 
  

 2.2 การเลือกตั้ง 

  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต และมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน                
8 หน่วย มีนายกเทศมตรี 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน  

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น รวม 4,579 คน แยกเป็นชาย 2,278 คน หญิง  2,301 คน   
จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น รวม 2,536 คน แยกเป็นชาย 735 คน หญิง  1,801 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564) 

ที่มา : สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นตำบลทุ่งข้าวพวง 
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3. ประชากร 
 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  

ประชากรร้อยละ 60 สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่  ร้อยละ 20 เป็นชาวพ้ืนราบและอีกร้อยละ 
20 ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ  คือ ชนเผ่าลีซู  ลาหู่  ปะกากะญอ  ปัจจุบันตำบลทุ่งข้าวพวงมีจำนวนหมู่บ้าน 
ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน และมีหย่อมบ้านบริวารอีก 12 หย่อมบ้าน (ชนเผ่าต่างๆ) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 35.93 คน/
ตารางกิโลเมตร ประชากรชายรวม 5,489 คน  ประชากรหญิงรวม 5,419  คน รวมทั้งสิ้น 10,908 คน 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง 
 

พ.ศ. 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด จำนวน

ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

2562 

1 ห้วยเป้า 997 886 1,883 451 

2 แม่ก๋อน 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 2,941 
 

 

พ.ศ. 
หมู่บ้าน ประชากรทัง้หมด จำนวน

ครัวเรือน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

2563 

1 ห้วยเป้า 1,155 1,020 2,175 452 

2 แม่ก๋อน 767 696 1,463 515 

3 ทุ่งข้าวพวง 1,222 1,313 2,535 596 

4 แม่จา 999 990 1,989 639 

5 ห้วยทรายขาว 648 637 1,285 393 

6 ขุนคอง 540 608 1,148 333 

7 ห้วยตีนตั่ง 121 122 243 105 

รวม 5,454 5,388 10,842 3,033 
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พ.ศ. 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด จำนวน

ครัวเรือน หมู่ที่ ชือ่หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

2564 

1 ห้วยเป้า 1,175 1,040 2,215 455 

2 แม่ก๋อน 764 707 1,471 515 

3 ทุ่งข้าวพวง 1,229 1,322 2,551 600 

4 แม่จา 998 981 1,979 646 

5 ห้วยทรายขาว 658 643 1,301 400 

6 ขุนคอง 541 601 1,142 334 

7 ห้วยตีนตั่ง 124 125 242 107 

รวม 5,489 5,419 10,908 3,057 

    ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล  ข้อมูลประชากร ปี 2564  ณ  31  กรกฎาคม  2564 

 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ลำดับที่ รายการ 
ชาย หญิง 

รวม หมายเหตุ 
(คน) (คน) 

1 จำนวนประชากรเยาวชน* 1,314 1,248 2,562 อายุต่ำกว่า 18 ปี 

2 จำนวนประชากร* 3,654 3,634 7,288 อายุ 18  -  60  ปี 

3 จำนวนประชากรผู้สูงอายุ* 521 537 1,058 อายุมากกว่า 60  ปี 

รวมทั้งหมด 5,489 5,419 10,908  

* เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล  ข้อมูลประชากร ปี 2564  ณ  31 กรกฎาคม  2564 
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4.สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา   

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. สป.ศธ. รวม 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 5 -  -  5 

    ระดับก่อนศึกษา  

1.จำนวนโรงเรียน 2 4 -  6 

2.จำนวนห้องเรียน 5 6  - 11 

3.จำนวนนักเรียน 111 141  - 252 

    ระดับประถมศึกษา  

1.จำนวนโรงเรียน 1 4  - 5 

2.จำนวนห้องเรียน 6 24  - 30 

3.จำนวนนักเรียน 127 494  - 621 

    ระดับมัธยมศึกษา  

1.จำนวนโรงเรียน  - 1  - 1 

2.จำนวนห้องเรียน  - 3  - 3 

3.จำนวนนักเรียน  - 97  - 97 

    กศน.  

1.จำนวนโรงเรียน - - 1 1 
 

4.2 สาธารณสุข 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง จำนวน 1 แห่ง 
   - นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  3 คน  

- พยาบาล  จำนวน  2 คน 
   - พนักงานอนามัย จำนวน  4 คน 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 150 คน 
  2. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) จำนวน  1 แห่ง 
  3. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง 
   ก. โรคความดันโลหิตสูง 
   ข. โรคไขมันในเลือดสูง 
   ค. โรคเบาหวาน 
   ง. โรคปวดกล้ามเนื้อ 
   จ. โรคไข้หวัด 
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   ฉ. โรคระบบทางเดินหายใจ 
   ช. โรคคออักเสบเฉียบพลัน 
   ซ. อาการผื่นแพ้ 
   ญ. ไอ 
 

 4.3 อาชญากรรม 
  ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สถานีตำรวจภูธรนาหวาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335  และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่  5 
ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย        
ฝ่ายพลเรือน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ ทำให้ไม่ค่อยมี
อาชญากรรมในพ้ืนที่มากนัก 
  

4.4 ยาเสพติด 
  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลาย
ชนเผ่า พ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทำให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามา
ในพ้ืนที่พอสมควร แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรนาหวาย กองร้อยตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 335  และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ที่คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดและ           
ตั้งด่านตรวจตราอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน 
คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลง
ตามลำดับ    
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
- ผู้มีสิทธิได้รบัเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 854 ราย 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความผู้พิการ จำนวน 184 ราย 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17 ราย 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. จัดทำโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
5. จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
6. จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  89 กิโลเมตร ติดต่อกับ
จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงได้โดยสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1178  สายแม่ข้อน-นาหวาย 
ตัดผ่าน ทำให้การคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว             
 สำหรับถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งครอบคลุม 7 หมู่บ้าน  มีถนนสายหลัก              
1 สาย  ถนนและสะพานในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกอบดว้ย  
  - ถนนคอนกรีต     จำนวน   41  สาย 
  - ถนนดินลูกรัง     จำนวน   15  สาย 
  - ถนนลาดยาง     จำนวน     6  สาย 
  - สะพานคอนกรีต    จำนวน     8  แห่ง 
  - ถนนที่ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น   จำนวน   28  สาย 
  - ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนทางหลวงชนบท  จำนวน     1  สาย 
 

5.2  การไฟฟ้า 
  - มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน  3,044  ครัวเรือน  
  - หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  - ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 125 จุด 
 

 5.3 การประปา 
  - มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน  3,000   ครัวเรือน   

การประปาในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงส่วนใหญ่เป็นประปาภูเขาและประปาบาดาล  
แบบถังสูง โดยประชาชนมีประปาใช้แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรและมีการ
ขยายครัวเรือนโดยปลูกบ้านอยู่ในพื้นท่ีสูงจากถังน้ำประปาและถังน้ำบาดาล    
  

5.4 โทรศัพท์   
  หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  ทั้ง 7 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีการให้บริการ
ทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB และมีการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ) ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  3 ตำบลทุ่งข้าวพวง  
อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  

- ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) 
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6. ระบบเศรษฐกิจ  
  

6.1 การเกษตร 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  มีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม             
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับกับพ้ืนที่ราบ มีแหล่งน้ ำเพ่ือการเกษตรอยู่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ อาชีพทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ 
  - ข้าวโพด จำนวน  4,490 ไร่ 
  - มะม่วง  จำนวน  2,681 ไร่ 
  - ข้าวนาปี จำนวน  2,054 ไร่ 
  - ข้าวไร ่ จำนวน  330 ไร่ 
  - ลำไย  จำนวน  1,220 ไร่ 
  - กระเทียม จำนวน  1,047 ไร่ 
  - ผักกาดขาว จำนวน  880 ไร ่
  - ส้ม  จำนวน  310 ไร่ 
  - ยางพารา จำนวน  100 ไร่ 
  - ฟักทองญี่ปุ่น จำนวน  40 ไร่ 
  - ลิ้นจี่  จำนวน  29 ไร ่
  - ถัว่ลิสง  จำนวน  15 ไร่ 
  

6.2 การประมง 
  ด้านการประมง ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  มีผู้ประกอบการด้านประมงไม่กี่ราย             
ซึ่งส่วนใหญจ่ะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคก็จะนำไปขายในหมู่บ้าน 
  

6.3 การปศุสัตว ์
  ก. เลี้ยงโค จำนวน 319 ตัว จำนวน  22 ครัวเรือน 
  ข. เลี้ยงกระบือ จำนวน 675 ตัว จำนวน  41 ครัวเรือน 
  ค. เลี้ยงหมู จำนวน 1,355 ตัว จำนวน  224 ครัวเรือน 
  ง. เลี้ยงไก ่ จำนวน 10,689 ตัว จำนวน  345 ครัวเรือน 
  จ. เลี้ยงเป็ด จำนวน 40 ตัว จำนวน  5 ครัวเรือน 
 

6.4 การบริการ 
  การให้บริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภท ที่พัก 
โรงแรมหรือสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แก๊ส ดังนี้ 

- โรงแรม/ที่พัก จำนวน 5 แห่ง จำนวน 29 ห้อง 
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 แห่ง  
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                                                                             หน้า 10 
 

 6.5 การท่องเที่ยว 
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ  
1.ดอยค้ำฟ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,834 เมตร ปัจจุบันดอยค้ำฟ้า มีสถานะเป็นป่าที่มี

อายุเกิน 30 ปี เปิดเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ใช้การท่องเที่ยวนำ เพ่ือสร้างงาน 
สร้างรายได้ในการจ้างแรงงานแก่ชุมชน จุดเด่นของพ้ืนที่ดอยค้ำฟ้า ยังมีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ มีลำธารน้ำตก              
มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีป่าหลากสีเมื่อดอกนางพญาเสือโคร่งผลิบานในช่วงหน้าหนาว ทางหน่วยต้นน้ำจึงได้
ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.พระธาตุดอยมอญจิ่ง เป็นพระธาตุเก่าแก่ อายุ 1,000 กว่าปี บูรณะโดยคนเฒ่าคนแก่ 
มาหลายชั่วอายุคน ต่อมาทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุเจดีย์สีทองครอบหินพระธาตุ 
องค์เดิมไว้ดั่งเห็นได้ในปัจจุบัน เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2550 ต่อมาทางวัดและ
ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างพระธาตุ อินทร์แขวนซึ่งมีขนาดเท่าของจริงที่ เมียนมาร์ รวมทั้งพระเจดีย์  
ชเวดากองจำลองที่ขนาดเล็กกว่าของจริงที่เมียนมา  และได้ทำบุญฉลององค์พระธาตุอินแขวนและพระเจดีย์ 
ชเวดากองจำลองพร้อมกัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558  ปัจจุบันพระธาตุดอยมอญจิ่งมีพระภิกษุไทยใหญ่ 
จำพรรษาอยู่ และได้สร้างเสนาสนะขึ้นหลายหลังเพ่ือใช้ประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา โดยมีสถาปัตยกรรม
รูปทรงแบบไทยใหญ ่  

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

ซ่ึงทุกปีในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีเจ้าหน้าที่เทศบาลและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คอยให้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีน้ำชา กาแฟ ผ้าเย็น มีลานกางเต้นท์ และห้องน้ำ 
นอกจากนี้แล้วเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้ เคียงมากมาย เช่น น้ำตก 
ศรีสังวาล  โป่งน้ำร้อนบ้านโป่งอาง  ไร่องุ่นนิสาชล  และดอยอ่างขาง  
 

6.6 อุตสาหกรรม  
  ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  มีการประกอบอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  โรงกลึงขนาดเล็ก  จำนวน  1  แห่ง 

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน  3  แห่ง 
 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  ประกอบกิจการพาณิชย์อยู่หลายแห่ง เช่น ร้านขาย                 

ของชำ รา้นอาหารตามสั่ง ร้านขายสินค้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และปั๊มน้ำมันแบบหัวจ่าย  
กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มหมูหลุม กลุ่มผลิตน้ำมันมะแตก กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์

จากไม้ไผ่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มออมทรัพย์ และมีสถาบันการเงินไว้สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน           
ให้ชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง  
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6.8 แรงงาน  
  แรงงานในพ้ืนที่ส่วนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และมีแรงงานชาวไทยใหญ่ ที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านมานานซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีใบอนุญาตให้ทำงาน สำหรับการทำนาและปลูกข้าว  ถั่วเหลือง และพืชผัก
อ่ืนๆ นอกจากจะจ้างแรงงานแล้ว ในบางครั้งจะใช้การลงแขก คือขอแรงเพ่ือนบ้านมาช่วยกันทำงานเช่นดำนา 
เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบ้าน สำหรับการ
รับจ้างทั่วไปก็ใช้แรงงานในพื้นทีเ่ป็นส่วนใหญ่ 
 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  

7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือศาสนาคริสต์  โดยมีวัดและโบสถ์เป็น  
ศูนยร์วมจิตใจ  คือ วัดจำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 

1.วัดห้วยเป้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม่  
2.วัดกอนสุทธาวาส หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 3.วัดนันติยาราม  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
4.วัดศรีรัฐวนาราม หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
5.วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่      
6.วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ 
7.วัดสว่างมงคล หมู่ที่  5 บ้านห้วยทรายขาว  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่  
สำนักสงฆ์  จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้ 
1.สำนักสงฆ์บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง  ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่  
โบสถ์คริสต์  จำนวน 12 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่แต่ละหย่อมบ้านบริวารในหมู่บ้านภายในตำบล 

ทุ่งข้าวพวง 
 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  ประเพณีลอยกระทง  จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยได้ดำเนินกิจกรรม
ประกวดกระทง  หนูน้อยนพมาศ ขบวนกระทง  ตลอดจนกิจกรรมและมหรสพต่างๆ และส่งขบวนกระทง 
เข้าร่วมกับทางอำเภอเชียงดาวเป็นประจำทุกปี 

ประเพณีสงกรานต์  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประกอบด้วยพิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่
และบุคคลที่ประชาชนในเขตเทศบาลให้ความเคารพนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรี
และหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของประชาชนในเขตชุมชน 
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  ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีการ
ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  
  ประเพณีชนเผ่า ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกอบด้วยพ่ีน้องชนเผ่าต่างๆ อาทิเช่น            
เผ่าลาหู่  เผ่าลีซู  เผ่าปกากะญอ ฯลฯ ซึ่งพ่ีน้องแต่ละชนเผ่าก็จะมีการจัดกิจกรรมประเพณีของตนเองในแต่ละ
ช่วงเวลา  เช่น  เผ่าลาหู่  จะมีประเพณีกินข้าวใหม่  ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ประเพณี 
กินวอ  จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี , เผ่าลีซู  จะมีประเพณีกินวอ  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ , เผ่าปกากะญอ 
จะมีประเพณีกินวอ  ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 
  ประเพณี ปอยส่ างลองหรืองานบวชลูกแก้ว  เพ่ื อทำการบรรพชาเป็ นสามเณ รใน
พระพุทธศาสนา  ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงสืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่ 
ซึ่งก็ได้ร่วมกันสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนา ซึ่งจะจัดใน
ห้วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 
  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  
 ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิธีกรรมทางศาสนาและเพ่ือเป็นการสร้างและส่งเสริมความร่วมมือสามัคคีใน
ชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นในห้วงเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี 
 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
เนื่องจากประชากรร้อยละ 60 สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่  ร้อยละ 20 เป็นชาวพ้ืนราบและอีก

ร้อยละ 20 ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ  ทำให้มีวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อนข้างหลากหลาย  
ภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้แก่  
- การทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าว  
- การรกัษาโรคด้วยสมุนไพร  
- การการเป่าแคนน้ำเต้าสำหรับงานประเพณีกินวอ  ของชนเผ่าลาหู่   

                     ภาษาถิ่น ได้แก่ 
- ภาษาไทยภาคเหนือ  
- ภาษาไทยใหญ่  
- ภาษาชนเผ่าต่างๆ เช่น ภาษาลีซู  ภาษาลาหู่  ภาษาปกากะญอ 
 

 7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่จัดจำหน่าย ได้แก่ 

- ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 
- น้ำมันมะแตก  
- ไม้กวาดที่ผลิตจากก้านมะพรา้ว 
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8.ทรัพยากรธรรมชาติ  
  

8.1 น้ำ 
  แหล่งน้ำที่ใช้ในพ้ืนที่ เป็นน้ำจาก แม่น้ำปิง ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภูเขาในอำเภอเชียงดาว ซึ่ง มี
น้ำไหลตลอดปี ในพ้ืนที่จะมีห้วย ที่ใช้ในการระบายน้ำในฤดูฝน 
  1. หนอง จำนวน 2 แห่ง 

1.1 หนองวังง ู
1.2 หนองตึงหลวง 

2. ลำธาร ห้วย จำนวน 4 แห่ง 
2.1 ห้วยแม่จา 
2.2 ห้วยทรายขาว 
2.3 ห้วยน้ำขุ่น 
2.4 ห้วยตีนตั่ง 

 

 8.2 ป่าไม้ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม  

ซึ่งเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป  พ้ืนที่ดิน พันธุ์ไม้ชนิดสำคัญได้แก่ สัก ประดู่
แดง ไม้เหียง ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ    
  

8.3 ภูเขา 
  ลักษณะเป็นภูเขาท่ีสลับซับซ้อนและสูงชัน 
 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ไม้ไผ่ เช่น ไผ่ป่า  
ไผ่บง  ไผ่ซาง  ไผ่รวก  ไผ่ไร่ ฯลฯ 
 
 

9. อื่นๆ 
 

 9.1  การแก้ไขปัญหาในภาพรวมระหว่างเทศบาลกับชุมชน 
1.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อำเภอ  ตำรวจ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน  ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
และได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

2.  อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีสถาบัน
การเงินชุมชนตำบลทุ่งข้าวพวง 
  3.  ร่วมมือกับอำเภอ  เกษตรอำเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้ำให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
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  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   
 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ
การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเที ยมกันทางสังคมเพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ำรวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาล 
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กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความม่ันคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและ
หนว่ยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
สาระของยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการกำหนดเป้าหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์การนำไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถกำหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 

การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12  ดังนั้นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 

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

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
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ภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นต้นทำให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญดังนี้ 

(1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

2. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

2.2 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 การหลุดพน้จากกับดกัประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
2.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

3.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
3.1.2 การพฒันาผลิตภาพแรงงาน 
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 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3.3.1การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

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 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
3.5.2 การส่งเสริมการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.5.3 การส่งเสรมิการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว 
3.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
3.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต ิ
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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  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”                   
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นั้นตั้งอยู่           
ภาคเหนือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคเหนือ  

โดยภาคเหนือ เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำของประเทศ เป็นแหล่งวัฒนธรรมศูนย์กลาง
หัตถกรรมและท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยมีคุณภาพและหลากหลายเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
เชื่อมโยง  อนุภูมิภาค  โดยมีทิศทางในการพัฒนาดังนี้ 

1.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการผลิตการค้าการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค         
ลุ่มน้ำโขงเอเชียใต้ต่างประเทศ 

2.พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร 
3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดบัคุณภาพการท่องเที่ยว

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

  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล  บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  

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

เป้าประสงค์รวม 
1.การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2.อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทั้งทาง

เศรษฐกจิและสังคม 
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือเฟ้ือต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการและมีส่วน

ร่วม ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 - 2564 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลทุ่ งข้าวพวง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา                

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

ที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบรกิารระดับสากล 
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.2566 - 2570) 

 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์    
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะ ที่มี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า” 
พันธกิจ 

1. บูรณาการหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรชุมชน ทำการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
ด้วยคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคและยั่งยืน 

2. สร้างความมั่นคงทางด้านโภชนาการ ห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเข้าสู่ระดับการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ 

3. ปรับปรุงระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพ้ืนฐานและทันสมัยในทุกมิติเชื่อมโยงระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแผนแม่บทและวางระบบการบริหารงานในระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่ ม
ภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือและระดับชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนและระบบการตลาดและ
บริโภคของสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างและปรับปรุงระบบการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ 
ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขเชิงรุก
และป้องกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้วยแผนรองรับความเสี่ยงเชิงสาธารณะอย่างรอบคอบและเปิดเผยที่
ปฏิบัติได้ทุกระดับและทันทีอย่างธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

เป้าประสงค์ 
(1.1) การบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
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(1.2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (Smart city) และแผนเผชิญเหตุ
ในภาวะปกติและไม่ปกติ 

(1.3) ส่งเสริมระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ 

เป้าประสงค์ 
(2.1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

ครบวงจรภายในและระหว่างชุมชน เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม ่
(2.2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบชลประทานและแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคสะอาด 

เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและชุมชน 
(2.3) พัฒนาระบบการสื่อสารดิจิทัลสาธารณะและอินเทอร์เน็ตชุมชน 
(2.4) จัดการให้มีระบบขนส่งมวลชนบริการกลุ่มนักเรียนและประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน 
    เป้าประสงค ์
   (3.1) ชุมชนมีความสามัคคี รับผิดชอบอย่างสมานฉันท์ สามารถป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

ทางธรรมชาติและจากพฤติกรรมมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม 
   (3.2) ชุมชนมีส่วนร่วมกับทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษา

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
4. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ 
  (4.1) สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจในอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  (4.2) สร้างตระหนักรู้และป้องกันในการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ (PM 2.5) 
  (4.3) การส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Management) 
  (4.4) ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะนิเวศชุมชนและการใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์เชิง

สาธารณะ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
   เป้าประสงค์ 
  (5.1) ส่งเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยบูรณาการกับภูมิปัญญา

ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ด้วยเกษตรอินทรีย์ 
  (5.2) เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านเศรษฐกิจฐานราก สินค้า OTOP และล SMEs ในและนอกภาค

เกษตรของชุมชน 
  (5.3) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
  (5.4) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างดึงดูดใจ 
  (5.5) เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศ และอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนแบบครบวงจร 
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  (5.6) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 
  (5.7) จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือ

ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและสังคม 
  (5.8) จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   เป้าประสงค ์
  (6.1) พัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
  (6.2) บูรณาการการอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

โบราณสถาน เข้ากับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม 
  (6.3) ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดกโลกท่ีสัมพันธ์กับแผนแม่บทการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   เป้าประสงค์ 
  (7.1) เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข 
  (7.2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ จิตบริการ 
  (7.3) พัฒนาระบบการฐานข้อมูลกลางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นให้เป็น

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์  

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ            
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 

“ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่สำคัญ  ใส่ใจประเพณีชาติพันธุ์อันมีค่า  ร่วมกันพัฒนาที่รุ่นเรา ” 
 

พันธกิจการพัฒนา 
  1. มีการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ปราศจากโรค 
2. มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษา

สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน 
4. มีการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพทุกมิติ 
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5. มีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ 

6. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน/
หย่อมบ้าน ให้ได้รับความสะดวก สบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

7. มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

8. มีการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก 

9. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  9  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการพัฒนาชุมชน 
5. ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

8. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
9. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก เน้นการเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชนเพ่ือให้มี
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค 
  2. ดำเนินโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3. ดำเนินการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 

4. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกมิติ 

  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
   6. ให้ความสำคัญและอุดหนุนงบประมาณกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภท
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน ให้ได้รับความ
สะดวก สบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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7. จัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพ่ือนำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้
ให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน พร้อมน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 

8. ผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก 

9. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.4 ตัวชี้วัด 
   1. ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลทุ่งข้าวพวงได้รับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกหมู่บ้าน 
   2. ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลทุ่งข้าวพวงทุกหมู่บ้านได้รับการเฝ้าระวังภัยในด้านต่างๆ และได้รับ
การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ   
   3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขหรือลดลงเป็นประจำทุกปี   
   4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ
ของเทศบาล 
   5. เยาวชนและเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงได้รับการศึกษาครบทุกครัวเรือน ร่วมทั้งจัดงาน 
/กิจกรรมในด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประจำทุกป ี
   6. ตั้งงบประมาณการพัฒนา / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเทศบัญญัติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นประจำทุกปี 
   7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ตำบลทุ่ งข้าวพวง  
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
   8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
   9. คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน   95  โครงการ 

2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- ค่าเป้าหมาย  จำนวน   31  โครงการ 

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเป้าหมาย  จำนวน   30   โครงการ 

4. ด้านการพัฒนาชุมชน 
- ค่าเป้าหมาย  จำนวน   25   โครงการ 
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5. ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ค่าเป้าหมาย  จำนวน   331    โครงการ 

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ค่าเป้าหมาย  จำนวน    97    โครงการ 

7. ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน    16   โครงการ 

8. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน    45   โครงการ 
  9. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

- ค่าเป้าหมาย  จำนวน    10   โครงการ 
2.6 กลยุทธ์ 
      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ออกกําลังกาย การจัดให้มีเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจัดกจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท  
พร้อมปรับปรุงสถานทีอ่อกกําลังกาย และเล่นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน จัดระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็น
สถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่
อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

4. ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (อสม.) 

5. พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า 
ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะทั้งด้านสถานที่และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

                ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายแนวร่วมของประชาชน ตํารวจชุมชน อปพร.  
งานป้องกันฯ และตํารวจ เพื่อเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่างๆ 

2. ดําเนินการจัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับ
อัคคีภัย การจัดหาอุปกรณ์ ดับเพลิงติดตั้งในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง การกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นกําลังสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชน/กลุ่มเครือข่ายเข็มแข็งเพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติด  
และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทําให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้การดําเนินงานทางด้านการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดเข้ามาในชุมชน และป้องกันไมใ่ห้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก 

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังมลภาวะทางนํ้าและอากาศ และฝุ่น pm 2.5 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาธารณะในชุมชนให้เป็นตําบลน่าอยู่ เพ่ือเป็นแหล่ง 

พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน 
5. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ บํารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน 
1. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง ตามโครงการ

ต่าง ๆ ที่เทศบาลไดจ้ัดขึ้น 
2. สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้  แก้ ไขปัญหาในเบื้ องต้น ได้ เอง และทํ าหน้ าที่ เป็นตัวแทนของประชาชนในการนําปัญหา 
และความต้องการของประชาชนมาเสนอให้ เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และจัดทําแผนแม่บทชุมชนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือประชาคมต่อภาคประชาชนและชุมชน  

3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเป็น
พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการทํางานด้านสวัสดิการสังคม 
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชน มีความรักสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือ  
และร่วมมือกันพัฒนาเทศบาล โดยการจัดกิจกรรมการ พัฒนาร่วมกัน การจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่างๆ 
อาทิ การจัดการแข่งขัน กฬีารวมพลคนท้องถิ่น/กีฬาพ้ืนบ้าน ประชาชน/กีฬาชนเผ่า 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัย เพ่ือพัฒนา 
ความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาส 
เรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
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3. การจัดให้มีการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของตําบลทุ่งข้าวพวงไว้ใน รูปแบบต่างๆ เช่น งานประเพณี 
วันสงกรานต์ งานประเพณีทําบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีวันลอยกระทง รวมทั้งกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันสําคัญของทางราชการ รัฐประเพณี ประเพณีท้องถิ่นพ้ืนบ้าน และประเพณีชนเผ่า  

4. ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตํ าบล 
ทุ่งข้าวพวงโดยความร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน โดยการนําหลักการ
ทางศาสนามาใช้จรรโลงพระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จําเป็น อาทิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ 

คูระบายน้ำ ไฟฟ้า และน้ำประปา/บาดาลนํ้าลึก/ประปาภูเขา ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน และเต็มพ้ืนที่ มีนํ้า
ใช้ด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2. การปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี และมี
ประสิทธิภาพ 

3.  การผลักดันโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
4. การผลักดันโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และระบบระบายน้ำในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหา 

น้ำท่วมขังในชุมชน โดยประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. การปรับปรุงระบบจราจรให้เป็นระบบ โดยประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ถนน และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
1. การพัฒนารายได้ของเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ  

ตามนโยบายที่วางไว้ โดยยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เพ่ือมิให้ประชาชนเดือดร้อน พร้อมทั้ง
จัดระบบอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชําระภาษี มีการให้บริการรับชําระภาษีแบบเคลื่อนที่  
รวมถึงการจัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงาน โดยการจัดทําโคร งการขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวง/กรม จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการต่างๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้มีงบประมาณมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร และพัฒนาอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะ 
และบริบทของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทํางานในรูปแบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะการทาํงานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 
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2. การบริหารงานเทศบาลเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริการ 
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน การบริหารงานเป็นไปอย่ างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
เร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการทํางานให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน 
ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างกระบวนการเรียนรู้  
และการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน  
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของเทศบาล เพ่ือรองรับการบริ การแต่ละด้านให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน 

3. เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้  
เพ่ือให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา 
และพัฒ นาพนั กงาน เทศบาลและลู กจ้ างของเทศบาลอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพ่ื อ เพ่ิ มขี ดความสามารถ 
และพัฒนาการให้บริการ เพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และประชาชนพึงพอใจ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้เข้าถึงการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลได้ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
  3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติกำหนด 
  5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์  
ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  
  6. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจงั 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จำเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4.  การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
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5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์ 
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1.จุดแข็ง (S : Strength) 
 ➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

 ➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข107 สายแม่ข้อน – นาหวาย และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322  สายแม่จา – เวียงแหง
ถนนลาดยางเชื่อมกับอำเภอเวียงแหง 

 ➢  มีรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่ – เวียงแหง และสายเชียงดาว – เมืองนะ – 
อรุโณทัย - ไชยปราการ ผ่านเขตเทศบาล 

 ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ➢  มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำก๋อน และลำห้วยต่างๆ  
 ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าว

กระเทียม ข้าวโพด ลำไย มะม่วง ฯลฯ  
 ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศกึษา 
 ➢  มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห่ง    
 ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 ➢  มีความสงบไม่ค่อยมีปญัหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
 ➢  มีวัด 7 แห่ง สำนักสงฆ์  1 แห่ง โบสถ์  12 แห่ง 
 ➢มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
 ➢  มีสถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ 

2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
 ➢  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ทำให้ขาดรายได ้
 ➢ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
 ➢ เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนำมาจาก

แหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอกี เช่น  น้ำมัน  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  ฯลฯ   
 ➢  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  
 ➢  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงาน

ในพ้ืนที ่
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 ➢  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  มีจำนวนบุคลากรยังไม่ครบตามตำแหน่ง ประกอบกับ
เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานมไีม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณทีจ่ำกัด 

 ➢  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยเทศบาล 
   ➢  ปัญหายาเสพติดเนื่องจากอยู่ใกล้ชายแดน 
   ➢  ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างไกลจากหย่อมบ้าน 

3.โอกาส (O : Opportunity) 
 ➢  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 ➢  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบ

ราชการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ➢  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 ➢  การค้าการลงทุนในพ้ืนที่มีโอกาสสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมาร์  

(หากมีการเปิดด่านกิ่วผาวอก) 
4.ข้อจำกัด (T : Threat) 
 ➢  ปัจจุบันเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเป็นเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจำกัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืนตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 ➢  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
 ➢  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
 ➢  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน  

เกดิความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 ➢  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
➢ มีพ้ืนที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตอุทยานการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ค่อนข้างใช้เวลา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

(1.1) ถนน ในพ้ืนที่เทศบาลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ไม่ถึง
ร้อยละ 60  เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายและถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะและอยู่ในเขตอุทยานจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับหน่วยงานประชาชนในพื้นที่    

(1.2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  
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ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่   และวิธีการที่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

(1.3) ที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรใน
พ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจำนวน   บางครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการบ้านประชารัฐแต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้
เทศบาลก็จะดำเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขต
เทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด  
แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร   

(1.4) การเกษตร จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร 
รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  เช่น ข้าว ข้าวโพด กระเทียม ถั่วเหลือง  มะม่วง ลำไย ประชากร
บางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่สำคัญ คือเรื่องภัยแล้ง น้ำอุปโภค-บริโภค 
แหล่งน้ำทางการเกษตร 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  
(2.1) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกร

ส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน 
เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก  
มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

(2.2) ด้านการศึกษา จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า เด็กๆ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
9 ปี และได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

(2.3) ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรม
ทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้
ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่ม
สุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  การออกกำลังกาย  งานประเพณี  
เป็นต้น 
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 (2.4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  มีการ
ติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  จุดเสี่ยง มีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี   งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ   
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้ นำ การขอกำลังจาก 
ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน 
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              
 (2.5) ด้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่ใกล้
ชายแดนทำให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอความ
ร่วมมือกับทางผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน  หน่วยงานในพ้ืนที่ช่วยสอดส่องดูแลและคอยแจ้งเบาะแสอยู่ การแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3.1) หมอกควันและไฟปา่ ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ป่า ดังนั้นจึงต้องคอยเฝ้า

ระวังเรื่องหมอกควันและไฟป่าเป็นประจำทุกปี โดยขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่เวลาที่
เกิดเหตุ และส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์  

(3.2) ขยะ ปัญหาด้านขยะการแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่นโครงการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ  
 

  3.2 การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

1. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร 

 1.2 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 

2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 2.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
 2.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
 

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
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  3.2 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

4. ด้านการพัฒนาชุมชน 
4.1 ประชาชนยังมองไม่เห็นความสำคัญในกระบวนการพัฒนาตนเอง  
4.2 คณะกรรมการชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือประชาคมต่อภาคประชาชนและชุมชน  
4.3 ขาดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสวัสดิการที่จําเป็นพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
4.4 ชุมชน ประชาชน ยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือ และร่วมมือกันพัฒนาเทศบาล  

 

5. ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 
 5.2 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณี ถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมี 
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

6.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้นและเทศบาลไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากบางพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะและอยู่ในเขตอุทยาน อีกทั้งงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้
ก็มีไม่เพียงพอ 
  6.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
  6.3 รางระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันทำให้มีน้ำขังเป็นบางจุด 
  6.4 แหล่งน้ำในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค
และยังไม่ได้มาตรฐาน 
 

   7.ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
7.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ 
7.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ 

 

8. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 8.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง 
 8.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
           8.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 

 9. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
9.1 ชุมชนและสังคมยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลได้เท่าที่ควร 
 9.2 บุคลากรเทศบาล ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม การนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
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ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20  ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในด้าน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการสร้างโอกาส
แ ล ะ เท่ า เที ย ม ท า ง
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเจริญ
เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการป รับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพความ
เป็นมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม
ล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็ง
ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม เพ่ื อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเส ริมส ร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบ ริหารจั ดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
แล ะธรรม าภิ บ าล ใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ื นฐานและระบบ    
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ 
เท ค โน โล ยี  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่าง
ป ร ะ เท ศ เ พ่ื อ ก า ร
พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

เชียงใหม ่

ส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
และบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า  
การลงทุนสู่สากล 

เสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ  
คงความ 
อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

สร้างคุณค่าและความโดดเด่น
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย 
การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ  

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 

เสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบรูณาการและมี 
ส่วนร่วม ตอบสนองการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและ
การให้บริการ
ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
ระบบสขุภาพ
ชุมชน 

โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ
แหล่งน้ำ 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความ
เรียบร้อยในชุมชน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่ว 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ
แหล่งน้ำ 
 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษา
ความเรียบร้อยใน
ชุมชน 
 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 

ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ด้านการพัฒนา
ชุมชน 

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการส่งเสริมดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่ว 
 

ด้านการพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

ด้านคุณธรรม 
และความโปรง่ใส
ปราศจากการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 
Strategy  Map 

“อนุรักษ์วัฒนธรรมที่สำคัญ ใส่ใจประเพณีชาติพันธุ์อันมีค่า ร่วมกันพัฒนาทีรุ่่นเรา”  วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
มีการพัฒนาสาธารณสุข
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงปราศจากโรค 

 

มี การรักษ าความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน 

มีการพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพทุกมิติ 

มีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้ได้
ม าต รฐ าน  ส่ ง เส ริ ม ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลัษณ์ 

มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขต
เทศบาลทุกหมู่บ้าน/หย่อมบา้นให้ไดร้บั
ความสะดวก สบาย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาทางด้านการสาธารณสุข
เชิ งรุก  เน้ นการเส ริม สร้ า ง
สุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให้
มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรค 

ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 

ดำเนินการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกมิติ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้ความสำคัญและอุดหนุนงบประมาณกับการ
พั ฒ น า โค ร ง ก า ร ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  ป ร ะ เภ ท
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน ให้
ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการ
ต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อม
น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 

มีการพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลัก 

มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  
ในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ปลูกฝังค่า นิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ในการบริหารงาน
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม  
หลักธรรมาภิบาล 

ผลักดันให้การบริหารงานในด้าน
ต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลัก 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

2.ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน 

5.ด้านการส่งเสริมดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.ด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

1.ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวติ 

 

4.ด้านการพัฒนา
ชุมชน 

6.ด้านการพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

8.ด้านการพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

9.ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจรติ 

ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 

ดำเนินการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกมิติ 

พัฒนาทางด้านการสาธารณสุข
เชิงรุก เน้นการเสริมสร้างสุขภาพ
ของคนในชุมชนเพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ปราศจากโรค 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้ความสำคัญและอุดหนุนงบประมาณกับการ
พั ฒ น า โค ร งก า รส ร้ า งพื้ น ฐ าน  ป ระ เภ ท
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 
ให้ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

จัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปใช้
จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้าง
พัฒนารายได้ ให้กับประชาชนเพื่ อให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมน้อมนำแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
 

ผลักดันให้ การบริหารงานในด้าน
ต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลัก 

ปลูกฝังค่า นิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ในการบริหารงาน
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม  
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
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กลยุทธ์และ
แนวทางการ

พัฒนา 

1.เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดย
เน้นการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย 
2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนและการบริการ
สาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 
3.ส่งเสริมสนับสนนุการควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
4.ส่งเสรมิงานสุขภาพอนามัยและการ
จัดการสุขภาวะภายประชาชน 
5.พัฒนาปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

1.ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกล้องวงจรปิด 
2.ดำเนินการจัดใหมี้เครือ่งมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนั
บรรเทาสาธารณภัย 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
ชุมชน/กลุ่มเครือข่ายเข้มแข็งเพ่ือ
ชนะปัญหายาเสพติด 

1.รณรงค์ส่งเสริมการสรา้งจิตสำนึก
สาธารณะทางด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.ส่งเสริมสนับสนนุการเฝ้าระวังมลภาวะ
ทางน้ำและอากาศและฝุ่น pm 2.5 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 
4.ส่งเริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
สาธารณะในชุมชนใหเ้ปน็ตำบลน่าอยู ่
5.สนบัสนนุส่งเสริมใหป้ระชาชนองค์กร

ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ บำรุงรักษาการจัดการธรรมชาติ 

 
 

1.สนบัสนนุส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนรว่มใน
กระบวนการพัฒนาตนเอง 
2.สนบัสนนุส่งเสริมการ
บริหารงานของคณะกรรมการ
ชุมชน 
3.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
ประชาชนมีความรักสามัคคีและ
มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันพัฒนาเทศบาล 

1.พัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.การจัดให้มีการอนุรักษ์ 
บำรุงรักษา ศิลปวฒันธรรม ขนม
ธรรมเนียม จารีตประเพณีให้คง
ความเป็นเอกลักษณ ์
4.ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้
เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน 

1.การพัฒนารายได้ของเทศบาล 
เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอท่ีจะ
พัฒนาในดา้นต่างๆตามนโยบายท่ี
วางไว ้
2.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาค
การเกษตร และพัฒนาอาชีพต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของ
ท้องถิน่ 

1.การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ 
2.การปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีอยูใ่ห้มีสภาพท่ีสมบูรณ์
ใช้การได้ดี 
3.การผลักดนัโดรงการก่อสร้างไฟฟ้าส่อง
สว่างระบบไฟฟ้าโซลา่เซลล ์
4.การผลักดนัโดรงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ
และระบบระบายน้ำในชุมชน 
5.การปรับปรุงระบบจราจรให้เป็นระบบ 

1.ส่งเสริมสนับสนนุกระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
บริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
2.การบริหารงานเทศบาลเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน 
3.เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชน
และสังคมได้เข้าถึงการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน 

1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ปลูกฝังคา่นิยมและทัศนคติให้บุคลากรเทศบาล 
3.ดำเนินการจดัซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิด
ความโปร่งใส่ในทุกขัน้ตอน 
4.ไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนหรือผู้อ่ืน และไม่รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
6.กรณีพบการทุจริตจะดำเนนิการสอบสวนและลงโทษขั้นสูง
กับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจงั 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1.ด้านการพัฒนา

สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

2.ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน 

3.ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.ด้านการพัฒนา
ชุมชน 

5.ด้านการส่งเสริมดา้นการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6.ด้านการพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

7.ด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

8.ด้านการพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

9.ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจรติ 
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แผนงาน 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

-  
 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 

 

- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

1.ด้านการพัฒนา

สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1.เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดย
เน้นการส่งเสรมิให้ออกกำลังกาย 
2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนและการบริการ
สาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 
3.ส่งเสริมสนับสนนุการควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
4.ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการ
จัดการสุขภาวะภายประชาชน 
5.พัฒนาปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

กลยุทธ์และ
แนวทางการ

พัฒนา 

2.ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน 

1.ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกล้องวงจรปิด 
2.ดำเนินการจัดให้มีเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตั้ง
ชุมชน/กลุ่มเครือข่ายเข้มแข็งเพ่ือ
ชนะปัญหายาเสพติด 

3.ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก
สาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.ส่งเสริมสนับสนนุการเฝ้าระวังมลภาวะ
ทางน้ำและอากาศและฝุ่น pm 2.5 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 
4.ส่งเริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
สาธารณะในชุมชนให้เป็นตำบลน่าอยู ่
5.สนบัสนนุส่งเสริมให้ประชาชนองค์กร

ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ บำรุงรักษาการจัดการธรรมชาติ 

 
 

4.ด้านการพัฒนาชมุชน 

1.สนบัสนนุส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนรว่มใน
กระบวนการพัฒนาตนเอง 
2.สนบัสนนุส่งเสริมการ
บริหารงานของคณะกรรมการ
ชุมชน 
3.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
ประชาชนมีความรักสามัคคีและ
มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันพัฒนาเทศบาล 

5.ด้านการส่งเสริมดา้นการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.พัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนศนูย์การ
เรียนรู้ในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.การจัดให้มีการอนุรักษ์ 
บำรุงรักษา ศิลปวฒันธรรม ขนม
ธรรมเนียม จารีตประเพณีให้คง
ความเป็นเอกลักษณ ์
4.ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้
เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน 
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- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

กลยุทธ์และ
แนวทางการ

พัฒนา 

แผนงาน 

6.ด้านการพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ 
2.การปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีอยูใ่ห้มีสภาพท่ีสมบูรณ์
ใช้การได้ด ี
3.การผลักดนัโดรงการก่อสร้างไฟฟ้าส่อง
สว่างระบบไฟฟ้าโซลา่เซลล ์
4.การผลักดนัโดรงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ
และระบบระบายน้ำในชุมชน 
5.การปรับปรุงระบบจราจรให้เป็นระบบ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

7.ด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

1.การพัฒนารายได้ของเทศบาล 
เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอท่ีจะ
พัฒนาในดา้นต่างๆตามนโยบายท่ี
วางไว ้
2.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาค
การเกษตร และพัฒนาอาชีพต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของ
ท้องถิ่น 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

-  

 

8.ด้านการพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

1.ส่งเสริมสนับสนนุกระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
บริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
2.การบริหารงานเทศบาลเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน 
3.เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปดิโอกาสให้ชุมชน
และสังคมได้เข้าถึงการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน 

- แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

9.ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจรติ 

1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ปลูกฝังคา่นิยมและทัศนคติให้บุคลากรเทศบาล 
3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้
เกดิความโปร่งใส่ในทุกขัน้ตอน 
4.ไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนหรือผู้อ่ืน และไม่
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
6.กรณีพบการทุจริตจะดำเนนิการสอบสวนและลงโทษ
ขั้นสูงกับผูท่ี้ทุจรติอย่างจริงจัง 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานสังคมสงเคราะห ์

สำนักปลดั 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
-ด้านบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานงบกลาง 

สำนักปลดั 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ด้านการเศรษฐกิจ 
-ด้านบริหารงานทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
 
 
 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชน 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
-ด้านการเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลดั 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิ
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิน่ 

- ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองการศึกษา 
กองช่าง 
 

กองคลัง 
สำนักปลดั 
 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองคลัง 
สำนักปลดั 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

-ด้านการเศรษฐกิจ 
-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลดั กองช่าง 
กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร 

-ด้านบริหารงานทั่วไป - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
กองคลัง 
 
 
 

 

9 ยุทธศาสตร์ดา้นคณุธรรมและ
ความโปร่งใสปราศจากการ
ทุจริต 

-ด้านบริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

สำนักปลดั 
 
 

กองคลัง 

 
 



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) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

19 11,495,000      19 11,495,000     19 11,495,000    19 11,495,000       19 11,495,000     95 57,475,000      

รวม 19 11,495,000     19 11,495,000    19 11,495,000   19 11,495,000     19 11,495,000    95 57,475,000      

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

7 2,020,000       6 1,020,000       6 1,020,000      6 1,020,000        6 1,020,000       31 6,100,000        

รวม 7 2,020,000      6 1,020,000     6 1,020,000     6 1,020,000       6 1,020,000      31 6,100,000        

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

6 900,000          6 900,000         6 900,000        6 900,000           6 900,000          30 4,500,000        

รวม 6 900,000         6 900,000        6 900,000       6 900,000         6 900,000        30 4,500,000        

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน

5 1,060,000       5 1,060,000       5 1,060,000      5 1,060,000        5 1,060,000       25 5,300,000        

รวม 5 1,060,000      5 1,060,000     5 1,060,000     5 1,060,000       5 1,060,000      25 5,300,000        

หน้า 46

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2570ปี 2569 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2566

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ปี 2567 ปี 2568

แบบ 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)

5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

67 16,618,600      66 15,958,600     66 15,958,600    66 15,958,600       66 15,958,600     331 80,453,000      

รวม 67 16,618,600 66 15,958,600 66 15,958,600 66 15,958,600 66 15,958,600 331 80,453,000 

6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

3 11,728,000      6 14,800,000     4 8,096,000      7 31,700,000       8 59,768,000     28 126,092,000     

รวม 3 11,728,000 6 14,800,000 4 8,096,000 7 31,700,000 8 59,768,000 28 126,092,000 

7) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ

3 800,000          3 800,000         3 800,000        3 800,000           3 800,000          15 4,000,000        

รวม 3 800,000         3 800,000        3 800,000       3 800,000         3 800,000        15 4,000,000        

8) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร

9 1,650,000       9 1,650,000       9 1,650,000      9 1,650,000        9 1,650,000       45 8,250,000        

รวม 9 1,650,000      9 1,650,000     9 1,650,000     9 1,650,000       9 1,650,000      45 8,250,000        

9) ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสปรำศจำกทุจริต

2 60,000            2 60,000           2 60,000          2 60,000            2 60,000           10 300,000           

รวม 2 60,000          2 60,000          2 60,000         2 60,000           2 60,000          10 300,000           

รวมท้ังส้ิน 121 46,331,600     122 47,743,600    120 41,039,600   123 64,643,600     124 92,711,600    610 292,470,000     

หน้า 47แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



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)

17 7,702,000       14 4,469,200      18 10,305,800    14 5,785,600      9 4,342,000      72 32,604,600    

รวม 17 7,702,000      14 4,469,200     18 10,305,800   14 5,785,600     9 4,342,000     72 32,604,600   

หน้า 48แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำ

หมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01/1



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มเยาวชน

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับเยาวชนในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ

ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล

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

ท ากิจกรรมร่วมกัน

สร้างความสามัคคี

และให้เยาวชนมี

กิจกรรมท าร่วมกัน

ส านักปลัด

2 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา

ท างานช่วงปิดภาคเรียน

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ในช่วงปิดภาคเรียน

จ้างนักเรียน นักศึกษา ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ปีละ 

1 คร้ัง

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

ระหว่างการท างาน

เพ่ือให้นักเรียน 

นักศึกษา มีรายได้ 

แบ่งเบาภาระ

ผู้ปกครอง

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

สถาบันครอบครัว ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนให้

ครอบครัวมีความเข้าใจท่ีดี

ต่อกัน

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

           5,000             5,000             5,000             5,000            5,000  จัดกิจกรรมปีละ 1 

คร้ัง

ส่งเสริมสนับสนุนให้

ครอบครัวมีความ

เข้าใจท่ีดีต่อกัน

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 51

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
วัตถุประสงค์ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสุขภาพ

   1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 งบประมาณ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. 02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  สามารถน ามาพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มได้

เพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

5 โครงการด าเนินกิจกรรมวัน

สตรีสากลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับกลุ่มสตรีในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดท ากิจกรรมต่างๆ

ของกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ด าเนินกิจกรรมปีละ 

1 คร้ัง

กลุ่มสตรีมีความ

สามัคคีและมี

กิจกรรมท าร่วมกัน

ส านักปลัด

6 โครงการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี

ให้กับผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

ส่งเสริมการจัดท ากิจกรรมต่างๆ

ของกลุ่มผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าว

พวง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต

ท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงมี

กิจกรรมท าร่วมกัน

ส านักปลัด

7 โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เพ่ือเอาชนะยาเสพติด/ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

เพ่ือสกัดก้ันและลดการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี

เส่ียง

หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล   

 ทุ่งข้าวพวง และเด็กนักเรียน

ในสถานศึกษา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การแพร่ระบาดของยา

เสพติดลดลง

ชุมชน/โรงเรียน 

เข้มแข็งห่างไกลยา

เสพติด

ส านักปลัด

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 52

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ(โรค

พิษสุนัขบ้า)

ส ารวจและข้ึนทะเบียน รวมท้ัง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับสุนัขและแมวทุกหมู่บ้าน

และส่งเสริมให้ประชาชนเล้ียง

สุนัขและแมวอย่างถูกวิธี

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

โรคพิษสุนัขบ้าลดลง

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้าและดูแล

สุนัขและแมวอย่าง

ถูกวิธี

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ ฉีดพ่นหมอกควันและแจกจ่าย

ทรายอะเบทให้กับประชาชน

ทุกหมู่บ้าน

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

ไข้เลือดออกลดลง

อัตราการป่วยด้วย

ไข้เลือดออกลดลง

ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและระงับ

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและ

ไม่ติดต่อ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

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

โรคติดต่อลดลง

อัตราการป่วยด้วย

โรคติดต่อลดลง

ส านักปลัด

4 โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือตรวจสอบและคุ้มครอง

และเผ้าระวังด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

        100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ส านักปลัด
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสุขภาพ

   1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   1.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
5 โครงการจัดระบบการแพทย์

ฉุกเฉินประจ าต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ในด้านสาธารณสุข

ด าเนินการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินต าบลทุ่งข้าวพวง

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

ประสบเหตุฉุกเฉินได้

ทันท่วงที

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

สามารถให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน

เม่ือเกิดเหตุได้

ทันท่วงที

ส านักปลัด

6 โครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุน/ด าเนิน

โครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 

3 โครงการ โดยใช้

งบประมาณหมู่บ้านละ 

20,000 บาทจ านวน 7 

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

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

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่บ้าน

ละ 3 โครงการ

ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงมีความรู้

ด้านสุขภาพและ

ดูแลสุขภาพตัวเอง 

อยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 54

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

เพ่ือส่งเสริมหรือช่วยเหลือ

ประชาชน ผู้พิการ เด็กและ

เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากได้ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ีพ่ึง 

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

และผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน

 ให้สามารถเข้าถึง

ปัจจัยพ้ืนฐานในการ

ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขใน

สังคม ตามอ านาจหน้าท่ี

และแนวทางการด าเนินงาน

ของศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส่งเสริมหรือช่วยเหลือประชาชน

 ผู้พิการ เด็กและเยาวชน 

ผู้สูงอายุ ผู้ยากได้ ผู้ด้อยโอกาส

 ผู้ไร้ท่ีพ่ึง เกษตรกรผู้มีรายได้

น้อย และผู้ท่ีได้รับความ

เดือดร้อน ให้สามารถเข้าถึง

ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต

ได้อย่างปกติสุขในสังคม

         50,000            50,000            50,000            50,000          50,000  ประชาชนท่ีข้ึน

ทะเบียนขอรับความ

ช่วยเหลือได้รับการ

ช่วยเหลือ ร้อยละ 90

 ประชาชน ผู้พิการ 

เด็กและเยาวชน 

ผู้สูงอายุ ผู้ยากได้ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ี

พ่ึง เกษตรกรผู้มี

รายได้น้อย และผู้ท่ี

ได้รับความเดือดร้อน

 ได้รับความ

ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท า

ร่วมกัน

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง - - - - -  ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ี

จิตท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม

ท าร่วมกัน

ส านักปลัด
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสุขภาพ

   1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ าเภอเชียงดาว

เพ่ืออุดหนุน/ด าเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ าเภอเชียงดาว

สถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์ฯ 

จ านวน 1 แห่ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานท่ีกลางส าหรับ

เป็นศูนย์ฯ จ านวน 1 

แห่ง

ประชาชนในพ้ืนท่ี

อ าเภอเชียงดาว

ได้รับความ

ช่วยเหลือด้านต่างๆ 

จาก อปท. อย่าง

ทันท่วงที สะดวก

รวดเร็วและท่ัวถึง

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 56

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  ผู้สูงอายุได้รับเงิน

สงเคราะห์ตาม

หลักเกณฑ์

ผู้สูงอายุได้รับเงิน

สงเคราะห์ในการ

ด ารงชีพ

ส านักปลัด

2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ

สงเคราะห์ผู้พิการ

ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้พิการท่ีอยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ผู้พิการได้รับเงิน

สงเคราะห์ตาม

หลักเกณฑ์

ผู้พิการได้รับเงิน

สงเคราะห์ในการ

ด ารงชีพ

ส านักปลัด

3 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ

สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้ติดป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน

สงเคราะห์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละของผู้ป่วย

ได้รับการสงเคราะห์

ตามหลักเกณฑ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ

เงินสงเคราะห์ในการ

ด ารงชีพ

ส านักปลัด
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ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสุขภาพ

   1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   1.4 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบกล้อง 

CCTV ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพ่ือปรับปรุงระบบกล้อง CCTV 

ให้มีความพร้อมในการใช้งานเผ้า

ระวังและสังเกตการณ์เหตุร้าย

ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

ระบบกล้อง CCTV ในพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

1,000,000 - -  -  ระบบกล้อง CCTV 

ในพ้ืนท่ีเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

สามารถใช้งานได้ 

100 เปอร์เซ็นต์

ประชาชนท่ัวไป

ได้รับความ

ปลอดภัยจาก

เหตุการณ์ร้าย

ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในชุมชน

กองช่าง/ กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

 งบประมาณ

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 56



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

เพ่ือจัดทบทวนชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ าต าบลเพ่ือ

เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

ในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าต าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาฯ เข้าร่วม

โครงการครบตาม

เป้าหมาย

ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจ าต าบลมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดการ     

สาธารณภัยเบ้ืองต้น

ส านักปลัด

2 โครงการด าเนินกิจกรรมของศูนย์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนต าบลทุ่งข้าวพวง  โครงการ

ฝึกอบรมทวบทวน อปพร.

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของ อปพร.

จัดกิจกรรม และฝึกอบรมทบทวน

ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

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

ความเข้าใจและมี

ทักษะในการท างาน

เพ่ิมมากข้ึน

 สมาชิกอปพร.มี

ความเข้าใจและมี

ทักษะในการ

ท างานเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ได้ทันเหตุการณ์

บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง

        70,000         70,000         70,000         70,000        70,000  ร้อยละบุคลากรท่ี

เข้ารับการอบรม มี

ความรู้ ความเข้าใจ

 มากย่ิงข้ึน

เพ่ือพัฒนา

บุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพใน

การท างาน

ส านักปลัด

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ในท่ีสาธารณะและชุมชน

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

อุบัติเหตุลดลง

อัตราการเกิด

อุบัติเหตุลดลง

ส านักปลัด

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ในท่ีสาธารณะและชุมชน

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

อุบัติเหตุลดลง

อัตราการเกิด

อุบัติเหตุลดลง

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ท่ี

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

และส าหรับช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และสาธารณภัยต่างๆ

เพ่ือส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ท่ี

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

 และส าหรับช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ได้รับความ

เดือดร้อนและประสบภัย

ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย 

 ภัยหนาว ภัยแล้ง อัคคีภัยและ

ภัยอ่ืนๆ หรือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา

ธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นส่วนรวมหรือกรณี

การป้องกันและยับย้ังก่อนการ

เกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะ

เกิดสาธารณภัย

ผู้ประสบภัยสาธารณภัยต่างๆ และ

เหตุการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ล่วงหน้า ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งข้าวพวง

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

ความช่วยเหลือตาม

หลักเกณฑ์

ผู้ประสบภัยได้รับ

การช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที

ส านักปลัด

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   2.3 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมโดย

ชุมชน  (Big Cleaning Day)

เพ่ือพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล

ให้สะอาด และสวยงาม

เรียบร้อย และป้องกันการเกิด

ภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง

        50,000         50,000         50,000         50,000        50,000  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการเป็นไปตาม

เป้าหมาย

 ชุมชนมีความสะอาด

เรียบร้อย เพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 60

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการขยะโดย

ชุมชน

เพ่ือบริหารจัดการขยะและ

สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

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

มีปัญหาเร่ืองขยะ

ลดลงเม่ือเทียบกับ

ปีท่ีผ่านมา

ประชาชนมีสามารถ

บริหารจัดการขยะ

และสร้างรายได้ให้

ครัวเรือน

ส านักปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   3.2 แผนงานสาธารณสุข



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการป้องกันปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน

เพ่ือป้องกันและระงับการเกิด

ไฟป่าและหมอกควัน และสร้าง

จิตส านึกให้ประชาชนงดการ

เผาป่า เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน

ป้องกันและระงับการเกิดไฟป่า

และหมอกควัน ทุกหมู่บ้าน ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

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

หมอกควันลดลงเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ลดการเกิดปัญหาไฟ

ป่าและหมอกควัน 

ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งข้าว

พวง

ส านักปลัด

2 โครงการประชาอาสาปลูกป่า   

 "รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักแผ่นดิน"

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าของต าบลทุ่ง

ข้าวพวงและสร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์/รักษา พ้ืนท่ีป่าไม้

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

อนุรักษ์แหล่งน้ า ปลูกป่า ในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  มีประชาชนเข้า

ร่วมโครงการตาม

เป้าหมาย

ได้ความสามัคคี ของ

คนในชุมชน และมี

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

3 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรชีวภาพและ

ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา

 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ก าหนดขอบเขต

พ้ืนท่ีในการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 30

 ของพ้ืนท่ี

สร้างจิตส านึกให้

ประชาชนมีการ

อนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรของประเทศ

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   3.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า

เพ่ือการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือ

การเกษตร

สร้างฝายชะลอน้ า ทุกหมู่บ้านใน

เขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ท าให้กักเก็บน้ า

เพ่ิมมากข้ึน

ชะลอการไหลของน้ า

ท าให้กักเก็บน้ าเพ่ิม

มากข้ึน

กองช่าง

   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 63



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการจ้างประเมินและส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือทราบถึงปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในการ

ให้บริการในด้านต่างๆจาก

เทศบาล

ส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  ร้อยละความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

ท าให้ทราบความ

ต้องการของ

ประชาชนและน า

ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน

การเงินการคลัง

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ/

ลูกจ้าง

จัดฝึกอบรมและสัมมนาแก่คณะ

ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง

      300,000       300,000       300,000       300,000       300,000  ร้อยละบุคลากรท่ี

เข้ารับการอบรม มี

ความรู้ ความเข้าใจ 

มากย่ิงข้ึน

บุคลากรท้องถ่ินได้รับ

การพัฒนาความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

กองคลัง

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 งบประมาณ

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน

   4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 64



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานของ  อปพร.

เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนเทศลาลต าบลทุ่งข้าวพวง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนต าบลทุ่งข้าวพวง

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  บุคลากรมีความรู้

และทักษะในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้

มีประสิทธิภาพในการ

ท างาน

ส านักปลัด

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน

   4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 65

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการฝึกอบเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

และศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภา

ฯ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  

และผู้น าชุมชน

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง

ฝึอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานจ้างและ

ผู้น าชุมชน

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

บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมและศึกษาดูงาน

เพ่ิมข้ึน

บุคลากรท้องถ่ินและ

ผู้น าชุมชนได้รับการ

พัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

2 โครงการประชุมสัมนารับฟัง

ความคิดเห็นผู้แทนชุมชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไข

 เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนการ

ด าเนินงาน และการติตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ,

แผนการด าเนินงาน ,การ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  

ตามระเบียบฯ โดยผ่านการมี

ส่วนร่วมจากประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ,แผนการ

ด าเนินงาน ,การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ประชาชน

ผู้เก่ียวข้องมีความ

พอใจต่อแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ,แผนการ

ด าเนินงาน ,การ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ของเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

ประชาชนผู้เก่ียวข้อง

มีความพอใจต่อ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ,

แผนการด าเนินงาน ,

การติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ของเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน

   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการประกวดและแสดง

ผลงานทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาล

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดมี มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน

การจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็ก สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับ

เด็กๆท่ีมาร่วมงานวันเด็ก

แห่งชาติ

เด็กๆในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงและต าบลใกล้เคียง

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

กิจกรรม

เด็กได้รับการส่งเสริม

ให้แสดงออกในทางท่ี

สร้างสรรค์

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กนักเรียน

เพ่ือให้เด็กได้รับประทาน

อาหารกลางวัน ครบ 5 หมู่

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 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

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารเสริม (นม)

(1) สถานศึกษาในสังกัด            

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

อาหารเสริม (นม)  

ครบทุกคน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรงและ

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน

กอง

การศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

หน้า 67

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพและเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 งบประมาณ

   5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการส่งเสริมทักษะและ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วง

ปิดภาคเรียน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

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

เรียนเพ่ิมข้ึน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอนรายหัว

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

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

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

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

เรียนเพ่ิมข้ึน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมการด าเนิน

กิจการ ศพด.ในสังกัดเทศบาล

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

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

ของเด็กนักเรียน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

กิจการลูกเสือ เนตรนารี       

ยุวกาชาด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

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

การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

10 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

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

การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

หน้า  68แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

11 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกีฬาหมู่บ้าน

เพ่ือสนับสนุนการออกก าลัง

กายและการเล่นกีฬาของ

เยาวชน

จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน

 จ านวน 7 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เยาวชนมีสุขภาพท่ี

แข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน

มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับ

ให้เยาวชนได้เล่นออก

ก าลังกาย

กองการศึกษา

12 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ในสังกัด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

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

และสืบค้นข้อมูลได้

เพ่ิมข้ึน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

13 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการ

ติดต่อส่ือสารและสืบค้นต่างๆ

ศพด.ในสังกัดเทศบาล 30,000 - - - -  สามารถติดต่อส่ือสาร

และสืบค้นข้อมูลได้

เพ่ิมข้ึน

การจัดการศึกษามี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา

14 โครงการพัฒนาปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วย

เป้าและโรงเรียนอนุบาล

พัฒนาต้นน้ าขุนคอง

เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ให้กับเด็กๆและบุคคล

ท่ัวไป

เด็กนักเรียน ครู และบุคคลท่ัวไป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  เด็กนักเรียนมีแหล่ง

ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมข้ึน

มีแหล่งศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ให้กับเด็ก

นักเรียน ครู และ

บุคคลท่ัวไป

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

15 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์

ต่อต้านการใช้สารเสพติดใน

โรงเรียนในสังกัด

เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

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

สังกัดไม่ยุ่งเก่ียวกับยา

เสพติด

นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดไม่ยุ่งเก่ียวกับยา

เสพติด

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

หน้า  69

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

16 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

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

การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

17 โครงการปัจจัยพ้ืนฐานเด็ก

ยากจนโรงเรียนในสังกัด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

(โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 

30,000.-บาท และโรงเรียน

อนุบาลพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

10,000.-บาท)

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

18 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษา (SBMLD)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

โรงเรียนละ 750,000.-บาท

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

19 โครงการพัฒนาการ

ด าเนินงานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาล

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพการ

จัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

หน้า  70แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัด (1) ร.ร.บ้าน

ห้วยเป้า  (2) ร.ร.เทศบาลบ้าน

ขุนคอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

การศึกษา

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

21 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก

การอ่าน ในสถานศึกษาใน

สังกัด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษา

เพ่ือให้โรงเรียนมีการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษามากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

22 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนในสังกัด

เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ของ

นักเรียน

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงามเอ้ือต่อการเรียน

เพ่ิมข้ึน

เพ่ือให้มี

สภาพแวดล้อมท่ีดู

สวยงาม

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาในสังกัด

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของสถานศึกษาใน

สังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ในสังกัด

        70,000         70,000         70,000         70,000         70,000  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงามเอ้ือต่อการเรียน

เพ่ิมข้ึน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนในสังกัด

ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

24 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนให้มี

สภาพท่ีดี และปลอดภัยส าหรับ

เด็กนักเรียน

ศพด.สังกัดเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี

ได้มาตรฐาน

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

ดีย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

หน้า  71แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

25 อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดังน้ี      1.

แข่งขันทักษะทางวิชาการ        2.

แข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน      3.

กิจกรรมค่ายวิถีพุทธ               

4.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถจัด

การศึกษาของศูนย์ให้มี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะทาง

วิชาการของเด็กให้มี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน

(กองการศึกษา)

อุดหนุนให้ศูนย์

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต าบล

ทุ่งข้าวพวง

26 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง

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

การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือให้โรงเรียนมีการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษามากย่ิงข้ึน

(กองการศึกษา)

อุดหนุนให้       

1.โรงเรียนบ้าน

แม่กอนใน       

2. โรงเรียนบ้าน

ทุ่งข้าวพวง      

3. โรงเรียนบ้าน

ห้วยทรายขาว   

4.โรงเรียน

พัฒนาต้นน้ าขุน

คอง

หน้า  72แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

27 โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กนักเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันท่ีมี

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

ร่างกายท่ีแข็งแรงและ

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน

(กองการศึกษา)

อุดหนุนให้      

1.โรงเรียนบ้าน

แม่กอนใน       

2. โรงเรียนบ้าน

ทุ่งข้าวพวง      

3. โรงเรียนบ้าน

ห้วยทรายขาว   

4.โรงเรียน

พัฒนาต้นน้ าขุน

คอง

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาท้องถ่ิน

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  สถานศึกษามี

ประสิทธิภาพในการจัด

การศึกษา

การจัดการศึกษา

ท้องถ่ินมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

กองการศึกษา

หน้า  73แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

29 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา

(1) เพ่ือจัดประชุมผู้ประเมิน

การประกันคุณภาพภายใน 

และการประกันคุณภาพ

ภายนอก(สมศ) ของสถานศึกษา

ในสังกัด           (2) เพ่ือ

ด าเนินการ การประกัน

คุณภาพภายใน และการ

ประกันคุณภาพภายนอก(สมศ)

 ของสถานศึกษาในสังกัด(3) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายนอก(สมศ.)ของสถานศึกษา

ในสังกัด           (4) เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน

ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

 ด้านท่ี 4 ฯ

สถานศึกษาในสังกัดท้ัง ๗ แห่ง

คือ 1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

     2.โรงเรียนเทศบาลบ้านขุน

คอง

     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 20,000  สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง ท้ัง 7 แห่ง ผ่าน

การประเมิน ร้อยละ 

๘๐ ข้ึนไป

 (1) สถานศึกษาใน

สังกัดผ่านการประกัน

คุณภาพการจัด

การศึกษาท้ังภายใน 

และการประกัน

คุณภาพภายนอก(สม

ศ.)(2)  ทต.ทุ่งข้าวพวง

 มีประสิทธิภาพใน

การจัดการศึกษาตาม

แนวทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)

กองการศึกษา

หน้า  74แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

30 โครงการประชุม อบรม/

สัมมนา เชิงปฎิบัติการ 

คณะกรรมการส่งเสริม 

สนับสนุนงานวิชาการ 

สถานศึกษาในสังกัด

(1) เพ่ือจัดประชุม อบรม/

สัมมนา คณะกรรมการศึกษา

ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง ระดับต่างๆ

(2)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงาน

วิชาการสถานศึกษาในสังกัด

(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองการ

ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ระดับต่างๆ  (4) เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน

ประสิทธิภาพของ อปท. 

(LPAด้านท่ี 4 การบริการ

สาธารณะฯ         

(1) คณะกรรมการการจัด

การศึกษาเทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง

(2) คณะกรรมการประสานงาน

วิชาการระดับต าบลสถานศึกษา

ในสังกัด

(3) คณะกรรมการสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

 ท้ัง 7 แห่ง ฯลฯ

20,000 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

หน้า  75แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

31 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ชุมชนรักการอ่านในเขตต าบล

ทุ่งข้าวพวง

(1) เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมรัก

การอ่านเก่ียวกับท่ีอ่านหนังสือ

ประจ าหมู่บ้าน

(2) เพ่ือจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลายในการด าเนินการ

เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน

ของคนในชุมชนต าบลทุ่งข้าว

พวง

(3) เพ่ือให้มีท่ีอ่านหนังสือใน

หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเป็นของ อปท.

เอง 

(4) เพ่ือจัดหาหนังสือท่ี

หลากหลายและเพียงพอ      

(5) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านท่ี 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดท่ี 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หมวดย่อยท่ี 3 ด้านการศึกษา 

กลุ่มท่ี 3 การศึกษาตามอัธยาศัย

มีท่ีอ่านหนังสือ “บ้านรักการ

อ่าน” ในชุมชน มากกว่า ๓ แห่ง

 -         50,000         50,000         50,000         50,000  มีจ านวนท่ีอ่านหนังสือ

 “บ้านรักการอ่าน” 

จ านวน 3 แห่งข้ึนไป

(1) ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย และสนอง

ต่อนโยบายของรัฐ

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตามแนว

ทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)มากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

หน้า  76

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

32 โครงการโรงเรียนพอเพียง (1) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการ

(2) เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใน

สังกัดตามแนวทางและตาม

นโยบายของรัฐ

(3) เพ่ือด าเนินโครงการ

โรงเรียนพอเพียง ก ากับ ติดตาม

 สรุปประเมินผลโครงการ (4) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง

คณะกรรมการ ก ากับ ตรวจ 

ติดตาม และคณะกรรมการ

ประเมินโครงการฯ และอ่ืนๆ  

(5) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านท่ี 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดท่ี 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

หน้า  77แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

33 โครงการพัฒนา การจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

(1) เพ่ือสมทบค่าพัฒนาการจัด

การศึกษา ตามหนังสือด่วนท่ีสุด

 ท่ี มท.๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลว.

๑๙ มิ.ย.๒๕๖๑

(2) เพ่ือส่งนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันทักษะทางวิชาการของ

กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินระดับต่างๆ

(3) เพ่ือส่งนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา กรีฑาระดับต่างๆ

(4) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านท่ี 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดท่ี 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หมวดย่อยท่ี 1 ด้านการศึกษา 

กลุ่มท่ี 1 การศึกษาในระบบ 

กลุ่มย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนการสอน

สมทบค่าพัฒนา การจัดการ

ศึกษา 

(1) โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

(200,000บาท)

(2) โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้น

น้ าขุนคอง(100,000บาท)

      300,000       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

หน้า  78

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

34 โครงการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรสนับสนุนการ

สอน สถานศึกษาในสังกัด

(1) เพ่ือสมทบค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาข้าราชการครูของ

สถานศึกษาในสังกัด ตาม

หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท.

๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลว.๑๙ 

มิ.ย.๒๕๖๑

(2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การ

พัฒนาศักยภาพ ครูและ

บุคลากรสนับสนุนการสอนให้ได้

เข้าร่วม การประชุม การอบรม

 สัมมนา หลักสูตรต่างๆ

(3) เพ่ือลดข้ันตอนการ

ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพครู

และบุคลากรสนับสนุนการสอน

 ให้ทันต่อโครงการพัฒนาการ

จัดการการศึกษา หลักสูตร

ต่างๆ            (4) เพ่ือให้

สอดคล้องกับมาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการหรือพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา ท่ี 

มท.๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลว.๙ มิ.ย.

๒๕๖๑

สมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการครูของสถานศึกษา

ในสังกัดสถานศึกษาในสังกัด คือ 

1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

(110,000บาท)

2.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ า

ขุนคอง(40,000บาท)

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

สนับสนุนการสอนใน

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง ได้รับการพัฒนา

คนละไม่น้อยกว่า ๑๒ 

ช่ัวโมง /ปี แต่ไม่เกิน 

๒๐ ช่ัวโมง

(1) ครูและบุคลากร

สนับสนุนการสอนได้

เข้าร่วม การประชุม 

การอบรม สัมมนา 

หลักสูตรต่างๆ

(2) ทต.ทุ่งข้าวพวง มี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษาตามแนว

ทางการประเมิน

ประสิทธิภาพ อปท.

(LPA)มากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

หน้า  79

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

35 โครงการพัฒนาศักยภาพใน

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก(เงินอุดหนุนท่ัวไป 

กรมฯ)

(5) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านท่ี 4 การ

บริการสาธารณะ หมวดท่ี 2 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หมวดย่อยท่ี 1 ด้านการศึกษา 

กลุ่มท่ี 1 การศึกษาในระบบ 

กลุ่มย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน ๕ ศูนย์ฯ ดังน้ี

(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            200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวงได้รับ

งบอุดหนุนในการจัด

การศึกษาตามรายการ

ต่างๆครบท้ัง ๕ แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวงได้รับ

งบอุดหนุนในการจัด

การศึกษา(ค่าหนังสือ

เรียน ค่าอุปกรณ์การ

เรียน ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน และค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

กองการศึกษา

36 โครงการก่อสร้างอาคาร

เรียน/อาคารประกอบและ

อาคารอ่ืนๆในสถานศึกษาใน

สังกัด

เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน/

อาคารประกอบ และอาคาร

อ่ืนๆในสถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษาในสังกัด ดังน้ี

1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

2.โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง

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    2,000,000    มีการก่อสร้างอาคาร

เรียน/อาคารประกอบ 

และอาคารอ่ืนๆใน

สถานศึกษาในสังกัด 

อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง

สถานศึกษาในสังกัด 

มีอาคารเรียน/อาคาร

ประกอบ และอาคาร

อ่ืนๆพร้อมใช้งาน

กองการศึกษา

/กรมฯ

หน้า  80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

37 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 

อาคารเรียน อาคารประกอบ 

สถานศึกษาในสังกัด

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร

เรียน อาคารประกอบ โรงเรียน

 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

สถานศึกษาในสังกัด ดังน้ี

1.โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

2.โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง

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      400,000      สถานศึกษาในสังกัดทุก

แห่งได้รับการปรับปรุง 

ซ่อมแซม

สถานศึกษาในสังกัด

ได้รับการปรับปรุง 

ซ่อมแซมทันท่วงที 

เม่ือประสบปัญหา 

และพร้อมใช้งาน

กองการศึกษา

38 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดเทศบาล

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา

เพ่ือพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในสังกัด

เทศบาล

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

ผู้ดูแลเด็กให้ดีย่ิงข้ึน

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

39 โครงการพัฒนาศักยภาพ

พนักงานครูเทศบาลและ

บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากรทาง

การศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

      150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  บุคลากรมีความรู้เพ่ิม

มากข้ึน

บุคลากรท้องถ่ินได้รับ

การพัฒนา

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

40 โครงการพัฒนาข้าราชการครู

โรงเรียนในสังกัด

เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู

โรงเรียนในสังกัด

ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด 

(1) ร.ร.บ้านห้วยเป้า              

 (2) ร.ร.เทศบาลบ้านขุนคอง

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

บุคลากรผู้สอน

ข้าราชการครูโรงเรียน

ในสังกัดได้รับการ

พัฒนา

กองการศึกษา

หน้า  81แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาสาน

สัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด

เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

 และสติปัญญา

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

พัฒนาทางด้านทักษะ

เพ่ิมข้ึน

 เด็กนักเรียนได้รับ

การพัฒนาทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา 

เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งท้ัง

ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและ

กีฬา/กรีฑา ของประชาชนหรือ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันในระดับต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร่างกายมีสุขภาพท่ี

แข็งแรงเพ่ิมข้ึน

เสริมสร้างความ

สามัคคีและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งท้ัง

ร่างกายและจิตใจ

กองการศึกษา/

อบจ.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

กีฬาของชุมชน ต.ทุ่งข้าวพวง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ประชาชนต าบลทุ่งข้าวพวง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงเพ่ิมข้ึน

ชุมชนมีศักยภาพด้าน

การเล่นกีฬา

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬารวมพล

คนท้องถ่ิน กีฬาสหมิตร

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งท้ัง

ร่างกายและจิตใจ

จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและ

กีฬาอ่ืนๆในกลุ่มอปท.และส่วน

ราชการต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  มีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิม

มากข้ึน

เช่ือมความสามัคคี

ระหว่างอปท.และ

หน่วยงานต่างๆ

กองการศึกษา/

อบจ.

หน้า  82

ท่ี วัตถุประสงค์

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงความอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ

 งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออก

ก าลังกายและมีสุขภาพท่ีดี 

ห่างไกลยาเสพติด

ปรับปรุงลานกีฬา หมู่บ้านใน

เขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

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

มีสุขภาพท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน

 ประชาชนมีสุขภาพท่ี

ดีและห่างไกลจากยา

เสพติด

กองการศึกษา

6 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า 

สปอร์ตไลท์สนาม พร้อม

อุปกรณ์ เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย

ส าหรับประชาชนในเขตต าบล

ท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าววพวง โดยติดต้ัง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบสนาม

700,000 - - - -  มีสนามกีฬาท่ีได้

มาตรฐาน

มีสนามในการแข่งขัน

กีฬาประภทต่างๆ/มี

สถานท่ีออกก าลังกาย

ส าหรับประชาชนและ

ใช้ในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ

กองการศึกษา/

กรมส่งเสริมฯ

7 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก

นักเรียนและประชาชน ได้

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิปลวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน

โรงเรียนและชุมชน

สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน

ให้เด็กนักเรียนและประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เด็กนักเรียน เยาวชน 

สามารถอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

เพ่ิมข้ึน

อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

8 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์และให้

ความส าคัญกับผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ

 ส่วนราชการในพ้ืนท่ี

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

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

หน้า  83

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

9 โครงการจัดกิจกรรม ประเพณี

เข้าพรรษา

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน

จัดพิธีหล่อเทียนและถวาย

เทียนพรรษา จ านวน 9 วัด

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

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

 วันลอยกระทง

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง ได้ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี

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

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

11 โครงการจัดงานประเพณีย่ี

เป็งประจ าหมู่บ้าน

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีย่ีเป็ง ของหมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง  มีกิจกรรม

ประเพณีย่ีเป็งของหมู่บ้าน เพ่ือ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี

งาม

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

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญและร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชน

กองการศึกษา

12 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีชนเผ่า

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

 ชนเผ่า

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมประเพณี

ชนเผ่าต่างๆ ในหมู่บ้าน/หย่อม

บ้าน ภายในเขตเทศบาล

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

กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท่ี

ดีงาม

กองการศึกษา

13 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ อ าเภอเชียงดาว  

ประจ าปี พ.ศ.2566-2570 

(อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอเชียงดาว)

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์และให้

ความส าคัญกับส่วนราชการใน

อ าเภอเชียงดาว

สนับสนุนการจัดพิธีรดน้ าด าหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอ าเภอ 

และส่วนราชการต่างๆ

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

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

เพ่ืออนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา
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 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
14 โครงการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ ประจ าปี พ.ศ.

2566-2570 (อุดหนุนท่ีท า

การปกครองอ าเภอเชียงดาว)

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

ภายในจังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรม

ไม้ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง

สินค้าและจ าหน่ายสินค้า 

OTOP อ าเภอเชียงดาว

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

กิจกรรม

เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การท่องเท่ียว

กองการศึกษา

15 โครงการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ ประจ าปี พ.ศ.

2566-2570 (อุดหนุนท่ีท า

การปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

ภายในจังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานมหกรรม

ไม้ดอกไม้ประดับออกร้านแสดง

สินค้าและจ าหน่ายสินค้า 

OTOP จังหวัดเชียงใหม่

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

กิจกรรม

เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การท่องเท่ียว

กองการศึกษา

16 โครงการสรงน้ าพระธาตุดอย

มอญจ่ิง ประจ าปี พ.ศ.

2566-2570 (อุดหนุนวัดพระ

ธาตุดอยมอญจ่ิง)

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุดอยมอญจ่ิง

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

กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท่ี

ดีงาม

กองการศึกษา

17 โครงการสรงน้ าวัดพระธาตุศรี

สามรักษ์ ประจ าปี พ.ศ.

2566-2570 (อุดหนุนวัดพระ

ธาตุศรีสามรักษ์ (วัดห้วยตีน

ต่ัง))

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุศรีสามรักษ์ (วัดห้วยตีนต่ัง)

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

กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท่ี

ดีงาม

กองการศึกษา

18 โครงการสรงน้ าพระธาตุดอย

ปานต่าง ประจ าปี พ.ศ.

2566-2570 (อุดหนุนวัดพระ

ธาตุดอยปานต่าง)

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุดอยปานต่าง

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

กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท่ี

ดีงาม

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

19 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัด

สว่างมงคล ประจ าปี พ.ศ.

2566-2570 (อุดหนุนวัดสว่าง

มงคล)

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุวัดสว่างมงคล

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

กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท่ี

ดีงาม

กองการศึกษา

20 โครงการสรงน้ าพระธาตุ

วัดนันติยาราม ประจ าปี พ.ศ.

2566-2570 (อุดหนุนวัดนันติ

ยาราม)

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุวัดนันติยาราม

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

กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท่ี

ดีงาม

กองการศึกษา

21 โครงการสรงน้ าพระธาตุแสง

ก๋า ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 

(อุดหนุนวัดกอนสุทธาวาส)

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สรงน้ าองค์พระธาตุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ

ธาตุแสงก๋า วัดกอนสุทธาวาส

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

กิจกรรม

เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท่ี

ดีงาม

กองการศึกษา

หน้า  86

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บริเวณส านักงานเทศบาล

เพ่ือให้ประชาชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการมีถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ

ส านักงานเทศบาล กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  -       496,000  -  -  ร้อยละของ

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง ระบบ

น้ าประปาเทศบาล

เพ่ือให้มีน้ าท่ีมีคุณภาพใช้

อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา           

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง     

     ตามแบบแปลนเทศบาล

- - - 1,000,000 -   มีน้ าอุปโภค-

บริโภค ท่ีเพียงพอ

และสะอาดเพ่ิม

มากข้ึน

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค อย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบเทศบาล เพ่ือความปลอดภัยของสถานท่ี

ราชการ

ก่อสร้างร้ัวรอบเทศบาลต าบล   

   ทุ่งข้าวพวง ยาว 500.00 ม. 

สูง 2.00 ม.

 -  -  -       500,000  -  เพ่ือให้มีปลอดภัย

เพ่ิมมากข้ึน

ก่อสร้างร้ัวรอบ

เทศบาล เพ่ือความ

ปลอดภัยของสถานท่ี

ราชการ

กองช่าง

หน้า  87

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  2 โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

4 โครงการตกแต่งปรับปรุงห้อง

ประชุมเล็กเทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง

เพ่ือตกแต่งปรับปรุงห้องประชุม

เล็กเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

ส าหรับใช้ประชุมสภาและการ

ประชุมต่างๆ

ตกแต่งปรับปรุงห้องประชุมเล็ก

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

- 1,000,000    - - - ตกแต่งปรับปรุง

ห้องประชุมเล็ก

เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง จ านวน 1 

ห้อง

มีห้องประชุมท่ีมี

ความพร้อมในการ

รองรับการประชุม

สภาฯและการประชุม

ต่างๆ

ส านักปลัด/กอง

ช่าง

5 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ (บริเวณสนาม

วอลเลย์บอล) เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ของเทศบาลและชุมชน

อาคารอเนกประสงค์ (บริเวณ

สนามวอลเลย์บอล) เทศบาล

ต าบลทุ่งข้าวพวง จ านวน 1 หลัง

- 2,000,000    - - - อาคาร

อเนกประสงค์

เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง จ านวน 1 

หลัง

มีสถานท่ีส าหรับการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาลและชุมชน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ของ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้มีห้องน้ าใช้ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

ห้องน้ า (ห้องประชุมมรกต) ของ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

จ านวน 1 หลัง

- 1,000,000    - - - ห้องน้ า (ห้อง

ประชุมมรกต) ของ

เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง จ านวน 1 

หลัง

มีห้องน้ าใช้ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาล

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ (บริเวณโรงขนถ่าย)

 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ของเทศบาลและชุมชน

อาคารอเนกประสงค์ (บริเวณ

โรงขนถ่าย) เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง จ านวน 1 หลัง

- 2,000,000    - - - อาคาร

อเนกประสงค์

เทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง จ านวน 1 

หลัง

มีสถานท่ีส าหรับการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาลและชุมชน

กองช่าง

หน้า  88

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี

ท่องเท่ียวภายในต าบลให้สวยงาม

พัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว

ภายในต าบลทุ่งข้าวพวง

500,000 500,000 500,000       500,000       500,000  มีสถานท่ีท่องเท่ียว

ภายในต าบลทุ่งข้าวพวง

ให้ชุมชนเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว และสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าทะเบียนแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ด้วยระบบ GIS

เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษีอย่างเป็น

ระบบ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง

สามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิม

มากข้ึน

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

สามารถจัดเก็บภาษีได้

ครบทุกราย

มีรายได้จากการ

จัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน

กองคลัง

หน้า 89

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพและเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ท่ี

   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพ่ือส่งเสริมและสร้างรายได้

ให้กับกลุ่มต่างๆสนับสนุนการ

เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงาน

ของกลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่ง

ข้าวพวง ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้

กลุ่มอาชีพต่างๆ ทุกหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าว

พวง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  กลุ่มอาชีพท่ีได้รับการ

ส่งเสริมมีรายได้เพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

สร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มอาชีพต่างๆ

ส านักปลัด

หน้า 90

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพและเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

   7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการการใช้งานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือจัดเก็บเอกสารทาง

ราชการอย่างเป็นระบบและ

สะดวกต่อการค้นหา

จัดท าระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถ

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ทางราชการอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ

        10,000        10,000        10,000        10,000         10,000  บุคลากรร้อยละ 

80 ของเทศบาล

สามารถใช้งาน

ระบบสารบรรณฯได้

 บุคลากรร้อยละ 80

 ของเทศบาล

สามารถใช้งาน

ระบบสารบรรณฯได้

ส านักปลัด

2 โครงการกิจกรรมวันท้องถ่ิน

ไทย

เพ่ือร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแห่ง

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

จัดต้ังองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมร าลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณฯ และ

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

องค์กรและประชาชนใน

ท้องถ่ิน

        10,000        10,000        10,000        10,000         10,000  บุคลากรของ

เทศบาลเข้าร่วม

กิจกรรมฯ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

 บุคลากรของ

เทศบาลร าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ

แห่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรง

พระกรุณาโปรด

เกล้าฯ จัดต้ังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส านักปลัด

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ท่ี  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



หน้า 91
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

3 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี

 จังหวัด และอ าเภอ

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล

 นโยบายจังหวัด และนโยบาย

อ าเภอ

โครงการตามมติ 

คณะรัฐมนตรี จังหวัด

และอ าเภอ

      200,000       200,000      200,000      200,000       200,000  จ านวนกิจกรรมท่ี

ด าเนินโครงการ

สนองนโยบายฯ

เพ่ือสนองนโยบาย

รัฐบาล จังหวัดและ

อ าเภอ

ส านักปลัด

4 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล เพ่ือสร้างความตระหนักให้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

และลูกจ้าง เห็นถึง

ความส าคัญของวันก่อก าเนิด

ขององค์กรเทศบาลและการ

ปกครองท้องถ่ินในรูปแบบ

เทศบาล

จัดกิจกรรมร าลึกถึงวัน

ก่อก าเนิดขององค์กร

เทศบาลและความส าคัญ

ของการปกครองท้องถ่ิน

ในรูปแบบเทศบาล

        10,000        10,000        10,000        10,000         10,000  บุคลากรของ

เทศบาลเข้าร่วม

กิจกรรมฯ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

 บุคลากรของ

เทศบาลร าลึกถึงวัน

ก่อก าเนิดขององค์กร

เทศบาลและ

ความส าคัญของการ

ปกครองท้องถ่ินใน

รูปแบบเทศบาล

ส านักปลัด

5 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี

 จังหวัด และอ าเภอ

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล

 นโยบายจังหวัด และนโยบาย

อ าเภอ

โครงการตามมติ 

คณะรัฐมนตรี จังหวัด

และอ าเภอ

      200,000       200,000      200,000      200,000       200,000  จ านวนกิจกรรมท่ี

ด าเนินโครงการ

สนองนโยบายฯ

เพ่ือสนองนโยบาย

รัฐบาล จังหวัดและ

อ าเภอ

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



หน้า 92
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

6 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร

ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน

จัดให้มีการเลือกต้ังเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงผู้บริหารท้องถ่ินและ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ตามท่ี

กฎหมายก าหนด

ได้ผู้บริหารท้องถ่ินและ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ท่ีมา

จากเลือกต้ัง

      640,000       640,000      640,000      640,000       640,000 ได้ผู้บริหารท้องถ่ิน

และสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน ท่ีมาจาก

เลือกต้ังตาม

กฎหมายก าหนด

ได้ผู้บริหารท้องถ่ิน

และสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน ท่ีมาจาก

เลือกต้ังตาม

กฎหมายก าหนด

ส านักปลัด

7 โครงการงานรัฐพิธี เพ่ือถวายความจงรักภักดี ต่อ

ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 

พธีทางศาสนา /รัฐพิธี/วัน

ส าคัญต่างๆ

การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 

เพ่ือถวายความจงรักภักดี

 ต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

        50,000        50,000        50,000        50,000         50,000 จ านวนคร้ังท่ี

ด าเนินการ
เป็นการถวายความ

จงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

8 โครงการสนับสนุนการ

ด าเนินการจัดท าระบบบันทึก

บัญชีของอปท. e-laas

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของระบบ e-laas

เพ่ือพัฒนาระบบบันทึก

บัญชีของ อปท.e-laas 

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน

        30,000        30,000        30,000        30,000         30,000  ร้อยละบุคลากรท่ี

เข้ารับการอบรม มี

ความรู้ ความเข้าใจ

 มากย่ิงข้ึน

บุคลากรท้องถ่ิน

ได้รับการพัฒนา

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

กองคลัง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ



9 โครงการซ่อมแซมเคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆ

เพ่ือซ่อมแซมเคร่ืองมือ

ครุภัณฑ์ต่างๆท่ีช ารุดเสียหาย

ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เคร่ืองมือครุภัณฑ์ต่างๆท่ี

ช ารุดเสียหาย

      500,000       500,000      500,000      500,000       500,000  เคร่ืองมือและ

ครุภัณฑ์ มีอายุการ

ใช้งานท่ียาวนานข้ึน

ครุภัณฑ์ท่ีช ารุด

เสียหายใช้งานได้

ตามปกติ

กองคลัง

หน้า 93แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการอบรมกฎหมาย

เบ้ืองต้นส าหรับประชาชน 

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก

สภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล

 ก านัน-ผญบ.- ผู้น าชุมชน

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชน คณะผู้บริหาร

ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน

 พนักงานเทศบาล ก านัน-

ผญบ.- ผู้น าชุมชน

        30,000        30,000      30,000        30,000         30,000  กลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ด้าน

กฎหมายเพ่ิมมาก

ข้ึน

บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

2 โครงการให้ความรู้ปลูก

จิตส านึกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและประชาชน

ท่ัวไป

        30,000        30,000      30,000        30,000         30,000  ร้อยละบุคลากรท่ี

เข้ารับการอบรม มี

ความรู้ ความเข้าใจ

 มากย่ิงข้ึน

เพ่ือป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงาน

ราชการ

ส านักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ท่ี  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   9. ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากทุจริต

   9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก

 หมู่ที 1 บ้านห้วยเป้า  (ซอยบ้านนายสุ

ชาติ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 40 ม. หมู่ที 1 

บ้านห้วยเป้า  (ซอยบ้าน

นายสุชาติ)  ตามแบบ

แปลนเทศบาล

      128,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก

 หมู่ที 1 บ้านห้วยเป้า (ซอยบ้านนาย

ประเสริฐ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 48 ม. หมู่ที 1 

บ้านห้วยเป้า (ซอยบ้าน

นายประเสริฐ) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

      153,600.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 95

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 งบประมาณ

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการ

(พ.ศ.2566 - 2570)

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

วัตถุประสงค์ท่ี

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ. 02/1



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
3 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสายหลัก

เข้าหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านแม่ก๋อน (บริเวณ

ห้วยขัวสูง)

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันการกัดเซาะ

พ้ืนท่ีการเกษตร

ก่อสร้างท่อเหล่ียมถนน

สายหลักเข้าหมู่บ้าน หมู่

 2 บ้านแม่ก๋อน (บริเวณ

ห้วยขัวสูง) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

      350,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ าเพ่ือ

การเกษตรเพ่ิมข้ึน

การระบายน้ า

คล่องตัวและ

เพ่ือป้องกันการ

กัดเซาะพ้ืนท่ี

การเกษตร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมู่ 2 บ้านแม่ก๋อน (ซอยบ้านนางสุภาพร

 จ่ิงต่า)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 60 ม. หมู่ที 1 

บ้านห้วยเป้า (ซอยบ้าน

นางสุภาพร จ่ิงต่า) ตาม

แบบแปลนเทศบาล

      192,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 

ช้ัน หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี

ท ากิจกรรมต่างๆ 

ในหมู่บ้าน

อาคารเอนกประสงค์  2 

ช้ัน ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

    2,000,000.00                 -                    -                    -                    -    จ านวนกิจกรรมท่ี

จัดข้ึนโดยใช้

สถานท่ีของอาคาร

เอนกประสงค์

ประชาชนใน

หมู่บ้านทุ่งข้าว

พวง หมู่ท่ี 3 มี

สถานท่ีท า

กิจกรรมต่างๆ 

ในหมู่บ้าน

กองช่าง

หน้า 96

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
6 โครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน หมู่ท่ี

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี

ค้าขายสินค้าชุมชน 

ในหมู่บ้านและพ้ืนท่ี

ใกล้คียง

ก่อสร้างอาคารตลาด

ชุมชน หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่ง

ข้าวพวง ตามแบบแปลน

ของเทศบาล

    1,000,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละจ านวน

ประชาชนท่ีเข้ามา

ใช้สถานท่ีค้าขาย

ประชาชนใน

หมู่บ้านทุ่งข้าว

พวง หมู่ท่ี 3 

และพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงมี

สถานท่ีค้าขาย

สินค้าชุมชน

กองช่าง

7 โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ไฟฟ้าส่องสว่างใน

การเดินทางสัญจร

ในช่วงเวลากลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

(ไฟก่ิง) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

      300,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าประปาหมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 4  บ้านแม่จา

เพ่ือให้ประชาชนมี

น้ าใช้เพียงพอ และ

มีคุณภาพ

ก่อสร้างถังเก็บ

น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 

4  บ้านแม่จา  ตามแบบ

แปลนเทศบาล

    1,000,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค-บริโภค ท่ี

เพียงพอและสะอาด

เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนมีน้ า

สะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หน้า 97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ในหมู่บ้านและทาง

ไปบ้านแม่จาน้อย หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. พร้อมฝาปิด ใน

หมู่บ้านและทางไปบ้าน

แม่จาน้อย กว้าง 0.50 ม.

 ลึก 0.50 ม. ยาว  1000

 ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ) 

ตามแบบแปลนเทศบาล

      280,000.00                 -                    -                    -                    -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (บ้านนางสายทอง

 แก้วจันทร์ - น้ าปิง) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. พร้อมฝาปิด (บ้าน

นางสายทอง แก้วจันทร์ -

 น้ าปิง) กว้าง 0.50 ม. 

ลึก 0.50 ม. ยาว  150 

ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

ตามแบบแปลนเทศบาล

      420,000.00                 -                    -                    -                    -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

หน้า 98

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
11 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5 บ้าน

ห้วยทรายขาว

เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

บ่อบาดาล ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อกรุ 

150.00 มม. ลึกไม่น้อย

กว่า 60.00 ม. พร้อมเดิน

ระบบสูบน้ าดิบ ขนาด 3

 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 

เฟส หมู่ท่ี 5 บ้านห้วย

ทรายขาว

      350,000.00                 -                    -                    -                    -    มีน้ าเพียงพอ

ส าหรับการ

อุปโภค-บริโภค

เพ่ือให้มีน้ าใช้

ในการอุปโภค-

บริโภค

กองช่าง

12 โครงการเจาะบ่อบาดาล (หย่อมบ้านห้วย

ป่าฮ่อม) หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยทรายขาว

เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

บ่อบาดาล ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อกรุ 

150.00 มม. ลึกไม่น้อย

กว่า 60.00 ม. พร้อมเดิน

ระบบสูบน้ าดิบ ขนาด 3

 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 

เฟส (หย่อมบ้านห้วยป่า

ฮ่อม) หมู่ท่ี 5 บ้านห้วย

ทรายขาว

      350,000.00                 -                    -                    -                    -    มีน้ าเพียงพอ

ส าหรับการ

อุปโภค-บริโภค

เพ่ือให้มีน้ าใช้

ในการอุปโภค-

บริโภค

กองช่าง

หน้า 99

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(บ้านห้วยทรายขาว - ห้วยป่าฮอม) หมู่ท่ี 

5 บ้านห้วยทรายขาว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(บ้าน

ห้วยทรายขาว - ห้วย

ป่าฮอม) กว้าง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 100 

ม. หมู่ท่ี 5 บ้านห้วย

ทรายขาว ตามแบบ

แปลนเทศบาล

      320,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายแบแบะ เลาล้อ) หมู่ท่ี 6 

บ้านขุนคอง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายแบแบะ เลาล้อ)

 กว้าง 4.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 30 ม. หมู่ท่ี

 6 บ้านขุนคอง ตาม

แบบแปลนเทศบาล

        98,400.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ทางข้ึนขุนคองโฮมสเตย์) หมู่ท่ี 6 

บ้านขุนคอง

เพ่ือให้ประชาชาชน

มีทางเดินส าหรับ

การคมนาคมได้

อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย

ปรับปรุงไหล่ทาง คสล.

(ทางข้ึนขุนคองโฮมสเตย์)

 กว้าง 2.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 200 ม. 

หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง 

ตามแบบแปลนเทศบาล

      164,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 100

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
16 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมสะอาด

ส าหรับแหล่งน้ าชุมชน หมู่ท่ี 7 บ้านห้วย

ตีนต่ัง

เพ่ือให้มีน้ าท่ีสะอาด

ไว้อุปโภค-บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม

บ้านห้วยตีนต่ัง หมู่ท่ี 7

      500,000.00                 -                    -                    -                    -    น้ าด่ืมสะอาดและ

มีคุณภาพ

เพ่ือให้มีน้ าท่ี

สะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนางบัวผัน อยู่นาน) หมู่ท่ี 1 

บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนางบัวผัน อยู่นาน) 

  กว้าง 4.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 48 ม. หมู่ท่ี

 1 บ้านห้วยเป้า ตาม

แบบแปลนเทศบาล

                  -        153,600.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนางบัวแก้ว ชัยชนะ) หมู่ท่ี 1 

บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนางบัวแก้ว ชัยชนะ)

  กว้าง 4.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 35 ม. หมู่ท่ี

 1 บ้านห้วยเป้า ตาม

แบบแปลนเทศบาล

                  -        112,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 101

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ทางข้ึนหย่อมบ้านดอยนาหลวง) หมู่ท่ี 2 

บ้านแม่ก๋อน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ทาง

ข้ึนหย่อมบ้านดอยนา

หลวง) กว้าง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 30 ม.

 หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ก๋อน 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -         96,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายไอ่ลอ จะภา) หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่ก๋อน (หย่อมบ้านใหม่พัฒนา )

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายไอ่ลอ จะภา)  

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 20 ม. หมู่ท่ี 2 

บ้านแม่ก๋อน (หย่อมบ้าน

ใหม่พัฒนา ) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -         64,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(บ้านนายพร แสขา - นายมงดี แสนติ) 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(บ้าน

นายพร แสขา - นายมงดี

 แสนติ)  กว้าง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 200 

ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ) 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -        656,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 102

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมแหล็กพร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนาย

อ านาจ แสนมา - นางจันทร์สม สุวรรณ) 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด (ซอย

บ้านนายอ านาจ แสนมา

 - นางจันทร์สม สุวรรณ)

 กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50

 ม. ยาว  50 ม. หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -         14,000.00                  -                    -                    -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (บ้านนายนิระ กร

แสง - นางจันทร์สม สุวรรณ) หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด (บ้าน

นายนิระ กรแสง - นาง

จันทร์สม สุวรรณ) กว้าง

 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว 150 ม. หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -        420,000.00                  -                    -                    -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

24 โครงการติดต้ังไฟก่ิง หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพ่ือความปลอดภัย

ต่อการสัญจร 

ป้องกันอุบัติเหตุ

ติดต้ังไฟก่ิง จ านวน 9 จุด

 หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

                  -        300,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ปลอดภัยต่อ

การสัญจร 

ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

หน้า 103

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(หอประชุมหมู่บ้าน - บ้านนายสมชาติ 

เลิศ วรพล) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา (หย่อม

บ้านแม่จาเหนือ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.

(หอประชุมหมู่บ้าน - 

บ้านนายสมชาติ เลิศ 

วรพล)  กว้าง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 60 ม.

 หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ) 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -        196,800.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

26 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 

5 บ้านห้วยทราบขาว

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ไฟฟ้าเพ่ือท า

การเกษตร

ขยายไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร หมู่ท่ี 5 บ้าน

ห้วยทราบขาว

                  -        500,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

เกษตรกรท่ีมีไฟฟ้า

ใช้เพ่ิมมากข้ึน

เกษตรกรมี

ผลผลิตมากข้ึน

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ

 หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยทราบขาว

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ไฟฟ้าใช้มากข้ึน

ขยายเขตบริการไฟฟ้า

สาธารณะ หมู่ท่ี 5 บ้าน

ห้วยทราบขาว

                  -                   -        500,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีไฟฟ้า

ใช้เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนมี

ความสะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 104

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ทางเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรแม่คองซ้าย) หมู่ท่ี

 6 บ้านขุนคอง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.

(ทางเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร

แม่คองซ้าย) กว้าง 3.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

200 ม. หมู่ท่ี 6 บ้านขุน

คอง ตามแบบแปลน

เทศบาล

                  -                   -        493,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสาวอ าพร) หมู่ท่ี

 6 บ้านขุนคอง (หย่อมปางกาง)

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. (ซอยบ้านนางสาว

อ าพร) กว้าง 0.50 ม. ลึก

 0.50 ม. ยาว  100 ม. 

หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง 

(หย่อมปางกาง) ตาม

แบบแปลนเทศบาล

                  -        300,000.00                  -                    -                    -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

30 โครงการติดต้ังไฟก่ิงระบบโซล่าเซลล์ 

(บริเวณข้างบ้านนายแดง เข่ือนแก้ว - 

หมวด 4 ทุกซอย) หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพ่ือความปลอดภัย

ต่อการสัญจร 

ป้องกันอุบัติเหตุ

ติดต้ังไฟก่ิงระบบโซล่า

เซลล์ (บริเวณข้างบ้าน

นายแดง เข่ือนแก้ว - 

หมวด 4 ทุกซอย) หมู่ท่ี 

7 บ้านห้วยตีนต่ัง

                  -        500,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ปลอดภัยต่อ

การสัญจร 

ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

หน้า 105

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
31 โครงการติดต้ังไฟก่ิงระบบโซลาเซลล์ (วง

แหวนบ้านนางหน้อย - บ้านนายสุค า 

เชียงจันทร์ - สวนนายสมชาย-นางสม

พรรณ) หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพ่ือความปลอดภัย

ต่อการสัญจร 

ป้องกันอุบัติเหตุ

ติดต้ังไฟก่ิงระบบโซลา

เซลล์ (วงแหวนบ้านนาง

หน้อย - บ้านนายสุค า 

เชียงจันทร์ - สวนนาย

สมชาย-นางสมพรรณ) 

หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

                  -        500,000.00                  -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ปลอดภัยต่อ

การสัญจร 

ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างพนังกันดินหลังอาคาร

เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

บ้านห้วยตีนต่ัง

เพ่ือกันดินไหลเข้า

อาคาร

เอนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้านหาก

เกิดฝนตกหนักหรือ

ภัยพิบัติอ่ืนๆ

พนังกันดินหลังอาคาร

เอนกประสงค์ประจ า

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้าน

ห้วยตีนต่ัง

                  -                   -        500,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

ลดการเสียหาย

ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

อาคาร

เอนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน

จากการไหล

ของดิน

กองช่าง

หน้า 106

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (เช่ือมรอยต่อเดิม

บริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์) หมู่ท่ี 7

 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด (เช่ือม

รอยต่อเดิมบริเวณรอบ

อาคารเอนกประสงค์) 

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 

ม. ยาว  150 ม. หมู่ท่ี 7

 บ้านห้วยตีนต่ัง ตาม

แบบแปลนเทศบาล

                  -                   -        420,000.00                  -                    -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายไชยวรรณ  มณีโชติ) หมู่ท่ี 1

 บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายไชยวรรณ  มณี

โชติ)  กว้าง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 30 ม.

 หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยเป้า 

ตามแบบแปลนเทศบาล

        96,000.00                 -                    -                    -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

35 โครงการระบบโชล่าเซลล์เพ่ือการเกษตร 

หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้า

ใช้ในการท า

การเกษตรท่ีเพียงพอ

ระบบโชล่าเซลล์เพ่ือ

การเกษตร หมู่ท่ี 1 บ้าน

ห้วยเป้า

                  -                   -      1,000,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

เกษตรกรสามารถ

ท าการเกษตรได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน

เกษตรกร

สามารถท า

การเกษตรได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ได้ตลอดท้ังปี

กองช่าง

หน้า 107

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ทางไปหย่อมบ้านกระเหร่ียง) หมู่ท่ี 2 

บ้านแม่ก๋อน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ทาง

ไปหย่อมบ้านกระเหร่ียง)

 กว้าง 4.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 40 ม. หมู่ท่ี

 2 บ้านแม่ก๋อน ตาม

แบบแปลนเทศบาล

                  -                   -        128,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายสุชาติ จะกอ)  หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่ก๋อน (หย่อมบ้านดอยละลอ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายสุชาติ จะกอ) 

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 10 ม. หมู่ท่ี 2 

บ้านแม่ก๋อน (หย่อมบ้าน

ดอยละลอ) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -          32,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้มีอาคารเก็บ

ผลผลิตทาง

การเกษตร

ก่อสร้างอาคารเก็บ

ผลผลิตทางการเกษตร 

หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งข้าวพวง 

 ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -                   -      1,000,000.00                  -                    -   มีอาคารเก็บผลิต

ทางการเกษตร 1

แห่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

ได้รับความ

เสียหายน้อยลง

กองช่าง

หน้า 108

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(บ้านนายอุทัย จะลอ - นายเตม แสขา) 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(บ้าน

นายอุทัย จะลอ - นาย

เตม แสขา) กว้าง 4.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

400 ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

 ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -        656,800.00      656,800.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีดเสริม

เหล็ก (ทางไปบ้านแม่จาน้อย) หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพ่ือให้ประชาชาชน

มีสะพานส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างสะพาน คสล. 

(ทางไปบ้านแม่จาน้อย) 

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 200 ม. หมู่ท่ี 4

 บ้านแม่จา (หย่อมบ้าน

แม่จาเหนือ) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -        700,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 109

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
41 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา (เสริม

ท่อเหล็ก) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้าน

แม่จาเหนือ)

เพ่ือให้มีน้ าท่ีมี

คุณภาพใช้อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงระบบน้ าประปา

 (เสริมท่อเหล็ก) หมู่ท่ี 4

 บ้านแม่จา (หย่อมบ้าน

แม่จาเหนือ) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -        500,000.00                  -                    -     มีน้ าอุปโภค-

บริโภค ท่ีเพียงพอ

และสะอาดเพ่ิม

มากข้ึน

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สามแยกบ้านป่าเกีย) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(สาม

แยกบ้านป่าเกีย) กว้าง 

4.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 70 ม. หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านแม่จา

เหนือ) ตามแบบแปลน

เทศบาล

                  -                   -                    -         229,600.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักบริเวณป่าช้า 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

เพ่ือให้มีศาลาท่ีพัก

ในการท าพิธี

ฌาปนกิจศพ

ก่อสร้างศาลาท่ีพัก

บริเวณป่าช้าบ้านแม่จา 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา ตาม

แบบมาตรฐาน

                  -                   -      1,500,000.00                  -                    -    ศาลาท่ีพัก จ านวน

 1 หลัง

มีศาลาท่ีพักใน

การท าพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองช่าง

หน้า 110

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ซอยด่านตรวจบ้านแม่จา) หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

ด่านตรวจบ้านแม่จา) 

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 200 ม. หมู่ท่ี 4

 บ้านแม่จา ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -        640,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

45 โครงการติดต้ังไฟก่ิงระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี

 5 บ้านห้วยทรายขาว

เพ่ือให้ประชาชนได้

ไฟฟ้าส่องสว่างใน

ช่วงเวลากลางคืน

ติดต้ังไฟก่ิงระบบโซล่า

เซลล์ หมู่ท่ี 5 บ้านห้วย

ทรายขาว

                  -                   -        500,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

46 โครงการติดต้ังไฟก่ิงระบบโซล่าเซลล์ 

(หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม) หมู่ท่ี 5 บ้าน

ห้วยทรายขาว

เพ่ือให้ประชาชนได้

ไฟฟ้าส่องสว่างใน

ช่วงเวลากลางคืน

ติดต้ังไฟก่ิงระบบโซล่า

เซลล์ (หย่อมบ้านห้วย

ป่าฮ่อม) หมู่ท่ี 5 บ้าน

ห้วยทรายขาว

                  -                   -        500,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 111

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
47 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม (บ้านหน้า

นายบุญเทียน) หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยทรายขาว

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันการกัดเซาะ

พ้ืนท่ีการเกษตร

ก่อสร้างท่อเหล่ียม (บ้าน

หน้านายบุญเทียน) หมู่ท่ี

 5 บ้านห้วยทรายขาว 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -                   -        350,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ าเพ่ือ

การเกษตรเพ่ิมข้ึน

การระบายน้ า

คล่องตัวและ

เพ่ือป้องกันการ

กัดเซาะพ้ืนท่ี

การเกษตร

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายคมสันต์) หมู่ท่ี 6 บ้านขุน

คอง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายคมสันต์) กว้าง 

3.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 100 ม. หมู่ท่ี 6 

บ้านขุนคอง ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -         246,000.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายสมชาย) หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายสมชาย) กว้าง 

3.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 100 ม. หมู่ท่ี 6 

บ้านขุนคอง ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -        246,000.00                  -                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 112

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและ

การเกษตร หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง

ขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน

และการเกษตร หมู่ท่ี 1 

บ้านห้วยเป้า

                  -                   -                    -         500,000.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีไฟฟ้า

ใช้พ่ิมมากข้ึน

ประชาชนได้มี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

พอเพียง

กองช่าง

51 โครงการติดต้ังไฟก่ิงในชุมชน หมู่ท่ี 1 

บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้ประชาชนได้

ไฟฟ้าส่องสว่างใน

ช่วงเวลากลางคืน

ติดต้ังไฟก่ิงในชุมชน หมู่

ท่ี 1 บ้านห้วยเป้า

                  -                   -                    -         500,000.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัยเพ่ิม

มากข้ึน

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างระบบประปาระบบโซล่า

เซลล์ หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้มีน้ าท่ีมี

คุณภาพใช้อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 1

 บ้านห้วยเป้า ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -       1,000,000.00                  -     มีน้ าอุปโภค-

บริโภค ท่ีเพียงพอ

และสะอาดเพ่ิม

มากข้ึน

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายใจ โสภา) หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่ก๋อน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายใจ โสภา) กว้าง

 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 10 ม. หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่ก๋อน ตามแบบแปลน

เทศบาล

                  -                   -                    -           32,000.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 113

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
54 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ท่ี 3 บ้าน

ทุ่งข้าวพวง

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หมู่ท่ี

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

                  -                   -                    -                    -      1,000,000.00  ประชาชนในพ้ืนท่ี

มีแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภค

เพ่ิมข้ึน

 ปัญหาการ

ขาดแคลนน้ า

เพ่ือการเกษตร

และอุปโภค

บริโภคลดลง

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ซอยหลังโรงเรียน - บ่านนายมอดี แสนติ)

 หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

หลังโรงเรียน - บ่านนาย

มอดี แสนติ) กว้าง 3.00

 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

300 ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

 ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -                   -                    -         984,000.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 114

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ปากทางเข้าบ้านจะฟะ) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ปาก

ทางเข้าบ้านจะฟะ) กว้าง

 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 50 ม. หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านปาง

เบาะ) ตามแบบแปลน

เทศบาล

                  -                   -                    -         164,000.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ต่อจากถนนเดิม - บ้านนายอ านวย สาร

ป่ิน) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ

จากถนนเดิม - บ้านนาย

อ านวย สารป่ิน) กว้าง 

3.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 50 ม. หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา ตามแบบแปลน

เทศบาล

                  -                   -                    -         160,000.00                  -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 115แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (บ้านนางนวลน้อย

 กุก าจัด - บ้านนายนฐวัฒร กันทะโน) 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. (บ้านนางนวลน้อย

 กุก าจัด - บ้าน

นายนฐวัฒร กันทะโน) 

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 

ม. ยาว  50 ม. หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -         140,000.00                  -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ

บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 5 บ้านห้วย

ทรายขาว

เพ่ือให้มีน้ าท่ีมี

คุณภาพใช้อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ท่ี 5 บ้านห้วย

ทรายขาว ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -       1,000,000.00                  -     มีน้ าอุปโภค-

บริโภค ท่ีเพียงพอ

และสะอาดเพ่ิม

มากข้ึน

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

60 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมสะอาด

ส าหรับชุมชน หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง

เพ่ือให้มีน้ าท่ีสะอาด

ไว้อุปโภค-บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม

สะอาดส าหรับชุมชน 

หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง

                  -                   -                    -         500,000.00                  -    น้ าด่ืมสะอาดและ

มีคุณภาพ

เพ่ือให้มีน้ าท่ี

สะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

หน้า 116

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(เส้นสามต้าว (ทางปูจูมิ)) หมู่ท่ี 6 บ้านขุน

คอง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(เส้น

สามต้าว (ทางปูจูมิ)) 

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว150 ม. หมู่ท่ี 6 

บ้านขุนคอง ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -                    -         492,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนางสาย

ทิพย์ สายพินท์) หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. (ซอยบ้านนางสาย

ทิพย์ สายพินท์) กว้าง 

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว

  100 ม. หมู่ท่ี 7 บ้าน

ห้วยตีนต่ัง ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -         280,000.00                  -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

หน้า 117แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
63 โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมฝาปิด (ซอยนายบรรหาร ณ 

ไชยวงศ์) หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. (ซอยนายบรรหาร

 ณ ไชยวงศ์) กว้าง 0.50

 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  

200 ม. หมู่ท่ี 1 บ้านห้วย

เป้า ตามแบบแปลน

เทศบาล

                  -                   -        640,000.00                  -                    -    ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

64 โครงการปรับปรุงระบบน้ าด่ืมชุมชน หมู่ท่ี

 1 บ้านห้วยเป้า

เพ่ือให้มีน้ าท่ีมี

คุณภาพใช้อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงระบบน้ าด่ืม

ชุมชน หมู่ท่ี 1 บ้านห้วย

เป้า

                  -                   -                    -                    -         500,000.00   มีน้ าอุปโภค-

บริโภค ท่ีเพียงพอ

และสะอาดเพ่ิม

มากข้ึน

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

 อย่างเพียงพอ

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ซอยบ้านนายมาด ค าฝ้ัน) หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่ก๋อน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย

บ้านนายมาด ค าฝ้ัน) 

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 15 ม. หมู่ท่ี 2 

บ้านแม่ก๋อน ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -                    -         480,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 118

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (บ้าน ด.ต.คมกฤช

 สันวงค์ - รางระบายน้ าเดิม) หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด (บ้าน 

ด.ต.คมกฤช สันวงค์ - 

รางระบายน้ าเดิม) กว้าง

 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว  50 ม. หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                  -                   -                    -                    -         140,000.00  ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ดอยโป่งก้าง) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส าหรับการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (ดอย

โป่งก้าง) กว้าง 3.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 150 

ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา  

ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -                   -                    -                    -         480,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจร

ไปมา สะดวก

และปลอดภัย

มากข้ึน

กองช่าง

หน้า 119

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
68 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมสะอาด

ส าหรับชุมชน (หย่อมบ้านปางกาง) หมู่ท่ี 

6 บ้านขุนคอง

เพ่ือให้มีน้ าท่ีสะอาด

ไว้อุปโภค-บริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม

สะอาดส าหรับชุมชน 

(หย่อมบ้านปางกาง) หมู่

ท่ี 6 บ้านขุนคอง

                  -                   -                    -                    -         500,000.00  น้ าด่ืมสะอาดและ

มีคุณภาพ

เพ่ือให้มีน้ าท่ี

สะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนางสาว

อาวูมะ เลาหม่ี)  หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด (ซอย

บ้านนางสาวอาวูมะ เลา

หม่ี) กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  150 ม. 

หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -                   -                    -                    -         450,000.00  ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนายต้น

เพชร  ผดุงไพรพนา)  หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง

เพ่ือให้การระบาย

น้ าคล่องตัวและเพ่ือ

ป้องกันปัญหาน้ า

ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด (ซอย

บ้านนายต้นเพชร  ผดุง

ไพรพนา) กว้าง 0.50 ม.

 ลึก 0.50 ม. ยาว  100 

ม. หมู่ท่ี 6 บ้านขุนคอง 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                  -                   -                    -                    -         300,000.00  ท าให้ระบายน้ าได้

ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง

เพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ ากัด

เซาะถนนและ

น้ าท่วมขัง

กองช่าง

หน้า 120แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ

โครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการ

ส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ภายในชุมชน หมู่ท่ี 3

 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือส่งเสริมและ

สร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มอาชีพเสริมตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสร้างรายได้

ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ 

ภายในชุมชน หมู่ท่ี 3 

บ้านทุ่งข้าวพวง

- - - 50,000 -  กลุ่มอาชีพท่ีได้รับ

การส่งเสริมมีรายได้

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา

สร้างรายได้

ให้กับกลุ่ม

อาชีพต่างๆ

ส านักปลัด

หน้า 121

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีดเสริมเหล็ก จาก

บ้านนายอะเลผะ เลาย่ีปา-

ศาลพระภูมิ หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านแม่จา

เหนือ)

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นายอะเลผะ เลาย่ีปา-ศาล

พระภูมิ  กว้าง 4.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 600 ม. หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จา

เหนือ) ตามแบบแปลนเทศบาล

    1,968,000.00                  -                    -                      -                      -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

หน้า 122

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

 งบประมาณ

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณสูปโภค และแหล่งน้ า

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ. 02/2



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีดเสริมเหล็กบ้าน

ห้วยตีนต่ัง (บ้านนายค า - 

บ่อขยะต าหนักเพชร) หมู่ท่ี

 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย

ตีนต่ัง(บ้านนายค า - บ่อขยะ

ต าหนักเพชร)  กว้าง 4.00 ม.

 หนา 0.15 ม. ยาว 1000 ม. 

หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตีนต่ัง ตาม

แบบแปลนเทศบาล

    3,200,000.00                  -                    -                      -                      -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน

ทุ่งข้าวพวง - พ้ืนท่ี

การเกษตรเด่นป่าห้า) หมู่ท่ี

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(บ้านทุ่ง

ข้าวพวง - พ้ืนท่ีการเกษตร

เด่นป่าห้า)  กว้าง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 2000 ม. 

หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งข้าวพวง ตาม

แบบแปลนเทศบาล

                 -      6,400,000.00                  -                      -                      -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

4 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาแบบบาดาล หมู่ท่ี 3

 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้มีน้ าท่ีมีคุณภาพใช้

อุปโภค-บริโภค อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาแบบ

บาดาล หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งข้าว

พวง ตามแบบแปลนเทศบาล

                 -      2,400,000.00                  -                      -                      -     มีน้ าอุปโภค-

บริโภค ท่ี

เพียงพอและ

สะอาดเพ่ิมมากข้ึน

มีน้ าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ

อบจ. /กรม

พัฒนาท่ีดิน / 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

หน้า 123

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5 โครงการก่อสร้างคลองส่ง

น้ าคอนกรีดเสริมเหล็ก 

(สายล าเหมืองกลาง) หมู่ท่ี 

3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดท้ังปี

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 

(สายล าเหมืองกลาง) กว้าง 

1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 

1000 ม. หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งข้าว

พวง ตามแบบแปลนเทศบาล

                 -                    -       3,200,000.00                    -                      -   จ านวนเกษตรกร

ท่ีมีน้ าเพียงพอ

ต่อการท า

การเกษตร

มีคลองส่งน้ า 

ป้องกันน้ าร่ัวซึม

และสามารถท า

การเกษตรได้

ตลอดท้ังปี

อบจ. /กรม

พัฒนาท่ีดิน / 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

6 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีดเสริม

เหล็ก (แยกจากล าเหมือง

ใหญ่บริเวณล าห้วยท้าย

บ้าน) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้การระบายน้ า

คล่องตัวและเพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

(แยกจากล าเหมืองใหญ่

บริเวณล าห้วยท้ายบ้าน) กว้าง

 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  

500 ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านปางเบาะ) ตาม

แบบแปลนเทศบาล

                 -                    -       1,600,000.00                    -                      -    ท าให้ระบายน้ า

ได้ดีและไม่มีน้ า

ท่วมขัง

เพ่ือป้องกันปัญหา

น้ ากัดเซาะถนน

และน้ าท่วมขัง

อบจ. /กรม

พัฒนาท่ีดิน / 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

หน้า 124แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

7 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีดเสริม

เหล็กพร้อมฝาปิด (บ้าน

นายค า - หน้าซอยหน้า

บ้านนายอดุลย์ สกุณา) หมู่

ท่ี 7 บ้านห้วยตีนต่ัง

เพ่ือให้การระบายน้ า

คล่องตัวและเพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

(บ้านนายค า - หน้าซอยหน้า

บ้านนายอดุลย์ สกุณา) กว้าง 

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  

1000 ม. หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตีน

ต่ัง ตามแบบแปลนเทศบาล

                 -                    -       2,800,000.00                    -                      -    ท าให้ระบายน้ า

ได้ดีและไม่มีน้ า

ท่วมขัง

เพ่ือป้องกันปัญหา

น้ ากัดเซาะถนน

และน้ าท่วมขัง

อบจ. /กรม

พัฒนาท่ีดิน / 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

8 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีดเสริมเหล็ก (ทาง

ไปสวนการเกษตรของ

หมู่บ้าน) หมู่ท่ี 7 บ้านห้วย

ตีนต่ัง

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.(ทางไป

สวนการเกษตรของหมู่บ้าน) 

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 2000 ม. หมู่ท่ี 7 บ้าน

ห้วยตีนต่ัง ตามแบบแปลน

เทศบาล

                 -                    -                    -        6,400,000.00                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

9 โครงการก่อสร้างคลองส่ง

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ฝายต้นไร่และฝายต้นตุ้ม) 

หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ก๋อน

เพ่ือให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดท้ังปี

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 

(ฝายต้นไร่และฝายต้นตุ้ม) หมู่

 2  กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.

 ยาว 2,000 ม. หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่ก๋อน ตามแบบแปลน

เทศบาล

                 -                    -                    -        6,400,000.00 จ านวนเกษตรกร

ท่ีมีน้ าเพียงพอ

ต่อการท า

การเกษตร

มีคลองส่งน้ า 

ป้องกันน้ าร่ัวซึม

และสามารถท า

การเกษตรได้

ตลอดท้ังปี

อบจ. /กรม

พัฒนาท่ีดิน / 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

หน้า 125แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

10 โครงการปรับปรุงเสริมผิว

ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก

รีด (บ้านทุ่งข้าวพวง-วัด

พระธาตุดอยมอญจ่ิง) หมู่ท่ี

 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้ประชาชาชนมี

ทางเดินส าหรับการ

คมนาคมได้อย่างสะดวก

และปลอดภัย

ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีด (บ้าน

ทุ่งข้าวพวง-วัดพระธาตุดอย

มอญจ่ิง)  กว้าง 4.00 ม. หนา

 0.15 ม. ยาว 1000 ม. หมู่ท่ี 

3 บ้านทุ่งข้าวพวง ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                 -                    -                    -        1,600,000.00                    -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

11 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมฝาปิด (ล า

เหมืองใหญ่ของหม่บ้าน - 

ท้ายหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้การระบายน้ า

คล่องตัวและเพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

(ล าเหมืองใหญ่ของหม่บ้าน - 

ท้ายหมู่บ้าน) กว้าง 0.50 ม. 

ลึก 0.50 ม. ยาว  1000 ม. 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา (หย่อม

บ้านปางเบาะ) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                 -                    -                    -        3,000,000.00                    -    ท าให้ระบายน้ า

ได้ดีและไม่มีน้ า

ท่วมขัง

เพ่ือป้องกันปัญหา

น้ ากัดเซาะถนน

และน้ าท่วมขัง

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

หน้า 126

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

12 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ล า

เหมืองข้างวัดสว่างมงคล) 

หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว

เพ่ือให้น้ าระบายได้ดี 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับท า

การเกษตรได้ตลอดท้ังปี

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. (ล า

เหมืองข้างวัดสว่างมงคล) 

กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. 

ยาว 4000 ม. หมู่ 5 บ้าน

ห้วยทรายขาว ตามแบบแปลน

เทศบาล

                 -                    -                    -       12,800,000.00                    -   จ านวนเกษตรกร

ท่ีมีน้ าเพียงพอ

ต่อการท า

การเกษตร

มีรางส่งน้ า 

ป้องกันน้ าร่ัวซึม 

และสามารถท า

การเกษตรได้

ตลอดท้ังปี

อบจ. /กรม

พัฒนาท่ีดิน / 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

13 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีดเสริม

เหล็กพร้อมฝาปิด (สองข้าง

ทางสายหลัก) หมู่ท่ี 3 บ้าน

ทุ่งข้าวพวง

เพ่ือให้การระบายน้ า

คล่องตัวและเพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง

สายหลัก) กว้าง 0.50 ม. ลึก 

0.50 ม. ยาว  1200 ม. หมู่ท่ี 

3 บ้านทุ่งข้าวพวง ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                 -                    -                    -                      -        3,360,000.00  ท าให้ระบายน้ า

ได้ดีและไม่มีน้ า

ท่วมขัง

เพ่ือป้องกันปัญหา

น้ ากัดเซาะถนน

และน้ าท่วมขัง

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

14 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีดเสริมเหล็ก (ทาง

ไปป่าช้า) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

 (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (ทางไป

ป่าช้า) กว้าง 3.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 600 ม. หมู่ท่ี 4 

บ้านแม่จา (หย่อมบ้านปาง

เบาะ) ตามแบบแปลนเทศบาล

                 -                    -                    -                      -        1,968,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

หน้า 127แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

15 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีดเสริมเหล็ก 

(ทางเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร

สายใต้ (ต่อบ้านนายทรงพล

 แซ่โต๊ะ)) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่

จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้า

พ้ืนท่ีการเกษตรสายใต้ (ต่อ

บ้านนายทรงพล แซ่โต๊ะ)) 

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 1000 ม. หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ) 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                 -                    -                    -                      -        3,280,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

16 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน

แม่จา – อ่างเก็บน้ าแม่จา) 

หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านแม่

จา – อ่างเก็บน้ าแม่จา) กว้าง 

4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

700 ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

ตามแบบแปลนเทศบาล

                 -                    -                    -                      -        2,310,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

17 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน

ห้วยเป้า – วัดพระธาตุดอย

ปานต่าง) หมู่ท่ี 1 บ้านห้วย

เป้า

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านห้วย

เป้า – วัดพระธาตุดอยปาน

ต่าง) กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15

 ม. ยาว 700 ม. หมู่ท่ี 1 บ้าน

ห้วยเป้า ตามแบบแปลน

เทศบาล

                 -                    -                    -                      -        2,350,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

หน้า 128แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

18 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมฝาปิด (บ้านป่า

เกีย) หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

เพ่ือให้การระบายน้ า

คล่องตัวและเพ่ือป้องกัน

ปัญหาน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปิด (บ้านป่าเกีย) 

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว  3000 ม. หมู่ท่ี 4 บ้าน

แม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

 ตามแบบแปลนเทศบาล

                 -                    -                    -                      -        8,400,000.00  ท าให้ระบายน้ า

ได้ดีและไม่มีน้ า

ท่วมขัง

เพ่ือป้องกันปัญหา

น้ ากัดเซาะถนน

และน้ าท่วมขัง

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

19 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน

ห้วยทรายขาว - หย่อม

บ้านห้วยป่าฮ่อม) หมู่ท่ี 5 

บ้านห้วทรายขาว

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านห้วย

ทรายขาว - หย่อมบ้านห้วย

ป่าฮ่อม) กว้าง 3.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 4000 ม. หมู่ท่ี 5

 บ้านห้วทรายขาว ตามแบบ

แปลนเทศบาล

                 -                    -                    -                      -       12,800,000.00  ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

อบจ. /

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

20 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีดเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 

4 บ้านแม่จา (ทางเข้า

หย่อมบ้านปางเบาะ)

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับการคมนาคมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 

4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

2000 ม. หมู่ท่ี 4 บ้านแม่จา 

(ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ) 

ตามแบบแปลนเทศบาล

    6,560,000.00                  -                    -                      -                      -    ร้อยละของ

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ประชาชนใช้

เส้นทางสัญจรไปมา

 สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

หน้า 129แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

21 โครงการขุดบ่อขยะหย่อม

บ้านห้วยป่าฮอม หมู่ท่ี 5 

บ้านห้วยทราย

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีท้ิงขยะ

ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งข้าวพวง

บ่อขยะหย่อมบ้านห้วยป่าฮอม

 หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยทราย 

จ านวน  1 บ่อ

                 -                    -                    -                      -        2,000,000.00 บ่อขยะหย่อม

บ้านห้วยป่าฮอม

 หมู่ท่ี 5 บ้าน

ห้วยทราย 

จ านวน  1  บ่อ

จ านวนขยะใน

พ้ืนท่ีต าบลทุ่งข้าว

พวงลดลง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ

น้ าขนาดใหญ่ (ล าห้วยน้ า

แม่กอน) หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่ก๋อน

เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 

(ล าห้วยน้ าแม่กอน) หมู่ท่ี 2 

บ้านแม่ก๋อน

                 -                    -                    -                      -        5,000,000.00  จ านวน

เกษตรกรท่ีมีน้ า

เพียงพอต่อการ

ท าการเกษตร

เพ่ือให้มีน้ าใช้ใน

การอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างระบบสูบ

น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยป่าฮ่อม 

หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยทรายขาว 

(หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม)

เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค และ

การเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน้ าอ่างเก็บ

น้ าห้วยป่าฮ่อม

                 -                    -                    -                      -        2,000,000.00  จ านวน

ประชาชนท่ีมีน้ า

เพียงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค

 และท า

การเกษตร

เพ่ือให้มีน้ าใช้ใน

การอุปโภค-

บริโภคและ

การเกษตร

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า

ขนาดใหญ่ พร้อมระบบส่ง

น้ า ของเทศบาลต าบลทุ่ง

ข้าวพวง

เพ่ือเก็บน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค และผลิต

น้ าประปา

ก่อสร้างถังเก็บน้ าขนาดใหญ่ 

พร้อมระบบส่งน้ า

                 -                    -                    -                      -        2,000,000.00  จ านวน

ประชาชนท่ีมีน้ า

เพียงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค

เพ่ือให้มีน้ าใช้ใน

การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

หน้า 130แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

จะขอ

ประสาน



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 อนุรักษ์วัฒนธรรมที่สำคัญ 

ใส่ใจประเพณีชาติพันธุ์อันมีค่า 

ร่วมกันพัฒนาที่รุน่เรา  
 


	o15tk19102021182518_f_0
	ประกาศ
	o15tk19102021182518_f_0.pdf
	ประกาศ
	all2.pdf
	all.pdf
	000ประกาศ
	001ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น66-70
	002คำนำ สารบัญ
	003---1-130new
	up1-120
	1-45
	46-47
	48
	51-94
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 1
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 2
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 3
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 4
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 5
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 6
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 7
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 8
	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) ยุทธฯ ที่ 9

	95-120

	121
	122-130


	ประกาศ



	ส่วนที่ 3 แผน 5 ปี (ผ 01) เกินศักยภาพ(แก้ไข)



