
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักปลัด  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 



 

จำกใจนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 
 

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชำวต ำบลท่ำวังพร้ำวที่เคำรพ เนื่องจำกแต่ละปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำวังพร้ำวได้แก้ไขปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชน จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำร
เสนอแผนพัฒนำของปีที่ผ่ำนมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปี  ซ่ึงสำมำรถดำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปี  โดยยึดกำร
บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล อันได้แก่   หลักคณุธรรม หลักนิติธรรม หลักควำมคุ้มค่ำ  หลักควำมโปร่งใส 
หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ เพื่อบำบัดทุกข์บ ำรุงสุข ให้กับประชำชนต ำบลท่ำวังพร้ำว ซ่ึง
คณะผู้บริหำรได้ตระหนักอยู่เสมอ ว่ำจะน ำควำมเจริญก้ำวหน้ำมำสู่พ่อแม่พี่น้องชำวต ำบลท่ำวังพร้ำวของ
เรำ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

ท้ำยนี้ กระผมพร้อมทีมงำน จะมุ่งม่ันในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถจะน ำควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ที่ได้รับ มำปรับใช้ในกำรท ำหน้ำที่เพื่อประโยชน์สุข ของชำวต ำบลท่ำวังพร้ำว โดยเสมอกัน 
และขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจงประสพแต่ควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

 
 
 

    (นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ)์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน 

ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้รับการยกฐานะเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 

ต้ังอยู่ท่ี : 212  หมู่ 5 บ้านท่าวังพร้าว   ต าบลท่าวังพร้าว   อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 50120 

เนื้อที ่6.25 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,463 ไร ่  

ระยะทาง : ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสันป่าตองประมาณ 15    กิโลเมตร 

แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 

 

 

 

 



 

อาณาเขต 

            มีเนื้อที่ท้ังหมด  6.25 ตารางกิโลเมตร 

ทิศ ติดต่อกับ ต าบล 

ทิศเหนือ 

ทิศใต้ 

ทิศตะวันออก      

ทิศตะวันตก              

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ          

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ต าบลสันติสุข และต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรศึกษำ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลุก            

- อ่านหนังสือพิมพ์ท่ีประจ าความหมู่บ้าน             จ านวน           4 แห่ง 
สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

- วัดจ านวน 4 แห่งประกอบด้วย 

           1. วัดศรีรัตนราม  หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าวังพร้าว 
           2. วัดท่าวังพร้าว หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าวังพร้าว 

          3. วัดสันควงค า หมู่ 6 ต าบลท่าวังพร้าว 

          4. วัดศรีดอนชัยหมู่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว 

อำชีพประชำกรส่วนใหญ่ในต ำบล 

ล าดับท่ี อาชีพ ร้อยละ ( %) 

1 เกษตรกรรม 75 

2 รับจ้าง 15 

3 หัตถกรรม 10 



รำยงำนสรุปรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  



 

 

 



ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพำะปี พ.ศ.2563) 
 ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการศึกษา 
 

61 154,845 11 1,795,954 

2.การสร้างความ
มั่งคั่งอย่างย่ังยืน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4.แผนงานการศึกษา 

20 447,000 7 82,000 

3.การด ารงความ
เป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
สะอาด 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานการศึกษา 

10 1,030,000 4 520,000 

4.การสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานงบกลาง 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 

32 3,212,450 16 5,899,593 

5.กรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

12 406,000 11 146,000 

6.การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุข
ของประชาชน 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.แผนงานการศึกษา 

8 754,000 3 60,000 

7.การสร้าง
ประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตย
และเป็นธรรมใน
การให้บริการ 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.แผนงานสถิติและวิชาการ 
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

19 1,845,000 7 587,000 

รวม 162 162,540,177 59 9,090,493 



ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง) 

      ยุทธศำสตร์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการขยายผิว
จราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต(โอเวอร์
เลย์) ถนนสายหลัก
ภายในหมู่ที่บ้านทุ่ง
หลุก หมู่ที่ 4 

303,700.00 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกมากย่ิงขึ้น 

 ่จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 
1 กว้าง 1 ม. ยาว 
480 ม. หนา 0.05 
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 1 
ม. ยาว 152 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
732 ตรม. 

2.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
พร้อมต้ังราวกันตก 
หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัง
พร้าว 

390,500.00 กองช่าง 
เพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

ศาลาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 
13 ม. สูง 3.5 ม. 

3.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 
บ้านสันควงค า 

40,700.00 กองช่าง 
เพื่อให้มีน้ าสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภค 

บ่อบาดาลความลึกไม่
น้อยกว่า 112 ม. 
พร้อมระบบสูบน้ า
ขนาดความกวา้งปาก
บ่อ 4 น้ิว 

4.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 บ้านสัน
ควงค า 

143,700.00 กองช่าง 
เพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

ศาลาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
12 ม. สูง 3.5 ม. 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 60 ตรม. 

5.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาบริเวณสุสาน
บ้านต้นแหนน้อย 

238,000.00 

 

 

กองช่าง 

 

 

เพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

เทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 196 ตรม.
เปลี่ยนฐานราก
จ านวน 8 ต้น 



6.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 18 หมู่
ที่ 7 บ้านต้นแหน
น้อย 

39,000.00 กองช่าง 
เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 29 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 72.5 
ตรม. ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.30 หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 3.48 ลบ.ม. 

7.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 18/1 
หมู่ที่ 7 บ้านต้น
แหนน้อย 

65,900.00 กองช่าง 
เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 2.5 ม. 
ยาว 48 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120 
ตรม.ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.30 ม.หรือ
มีปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 5.76 ลบ.ม. 

8. 
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซื้อ
พร้อมติดต้ังป้าย
ซอยภายในต าบล
ท่าวังพร้าว 

162,500.00 กองช่าง 
เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการบอกเส้นทาง
คมนาคม 

ป้ายซอยภายในเขต
ต าบลท่าวังพรา้ว 
จ านวน 65 ป้าย 

9. 
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 21 หมู่
ที่ 7 บ้านต้นแหน
น้อย 

167,500.00 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 
ม. ยาว 107 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 321 
ตรม. ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.30 ม. 

10.  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) ถนนทางเข้า
วัดดอนชัย หมู่ที่ 7 
บ้านต้นแหนน้อย 

244,400.00 กองช่าง 
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง 6.70 ม.
ยาว 113 ม.หนา 
0.05 ม. หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 757.1 
ตรม. 

11.  
การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงบูรณา

30,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่



พอเพียง การ ใกล้เคียง 

12.  

การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 

22,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอสันป่าตองได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุน
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนอ าเภอสันป่า
ตองเพื่อใช้ในงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 

13.  

การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสรา้ง
รายได้ตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีอาชีพและมี
รายได้ 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียง 

14.  

การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการจัด
แสดงสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP ในงานฤดู
หนาวและงาน 
OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ 

5,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สินคา้
ชุมชน ช่วยส่งเสริมการ
ขายเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้กับสินคา้ 
OTOP ของดีอ าเภอสัน
ป่าตอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดแสดงสินค้า 
OTOP ในงานกาชาด
และงานฤดูหนาว
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

15.  

การสร้างความมั่งคั่ง
อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการจัด
แสดงสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP ในงานไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ 

5,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
และส่งเสริมการตลาด
สินค้า OTOP ของดี
อ าเภอสันป่าตอง 

อุดหนุนการจัดแสดง
สินค้า OTOP ในงาน
ไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ 

16.  

การด ารงความเป็น
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานสะอาด 

โครงการภาชนะ
รักษ์โลก 

20,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียง 

17.  
การด ารงความเป็น
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการรักษา

15,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่



และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานสะอาด 

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ใกล้เคียง 

18.  

การด ารงความเป็น
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานสะอาด 

โครงการสร้าง ดิน 
น้ า ลม ไฟ ให้เป็น
พลังงาน 

15,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีทางเลือกในการ
ใช้พลังงานและลดภาวะ
โลกร้อน 

อบต.สามารถจัดหา
พลังงานทดแทนมาใช้
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

19.  

การด ารงความเป็น
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานสะอาด 

โครงการจ้างเหมา
บริการจัดเก็บขยะ
ภายในเขต อบต.
ท่าวังพร้าว 

470,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างถูกวิธีและ
แก้ไขปัญหาขยะใน
ชุมชน 

ก าจัดขยะในพื้นที่ 
หมู่ที่ 4 5 6 และ 7 
ต.ท่าวังพร้าว 

 

 

20.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

28,743.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)อย่าง
เพียงพอและเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)ทุก
คน 

21.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการร้องเล่น
เต้นเพื่อพัฒนาการ
ที่ดี 

4,650.00 กองการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและทักษะ
ของเด็กให้เหมาะสมกับ
วัยและให้เด็กท าได้
เหมาะสมกับวัยและให้
เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ส่งเสริมกิจกรรมให้
เด็กได้ร่วมเพื่อ
พัฒนาการที่ดี 

22.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการทัศน
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
เรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้แก่
เด็กปฐมวัยให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียง 

23.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

ค่าใชจ้่ายในการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่ง
หลุก หมู่ที่ 4 

10,000.00 กองการศึกษา 
เพือ่ให้การด าเนินงาน
ของ ศพด.บ้านทุ่งหลุกมี
ประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการ
ด าเนินงานของ ศพด. 



24.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการ
บริหารการศึกษา 

117,450.00 กองการศึกษา 
เพื่อการด าเนินงานของ
ศพด. 

เพื่อการด าเนินงาน
ของ ศพด.มี
ประสิทธิภาพ 

25.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการจัดสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

25,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อให้เด็กได้มีเครื่องเล่น
เหมาะสมกับวัย 

เครื่องเล่นสนาม
จ านวน 2 ชุด 

26.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการแจกเบี้ย
ยังชีพ(ผู้สูงอายุ) 

4,420,800.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

27.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการสงเคราะห์
(ผู้ป่วยเอดส์) 

60,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

28.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการสงเคราะห์
(ผู้พิการ) 

1,075,200.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการใน
พื้นที่ 

สงเคราะห์ผู้พิการ 

29.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการเรียนรู้
ดูแลสุขภาพ กาย
จิต ดี ด้วยวิถี
ธรรมชาติ 

15,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลท่าวังพรา้วมี
สุขภาพที่ดี 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียง 

30.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

15,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ในพื้นที่ 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่
และฉีดวัคซีนให้สุนัข
และแมว 

34.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุใหแ้ก่
คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บา้น หมู่
ที่ 7 

20,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าร ิ

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

31.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการสูงวัย
อย่างมีคุณค่าชรา
อย่างมีคุณภาพ 

20,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนมีสุขภาพที่
ดี 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียง 



32.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการแข่งขุ่น
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

7,750.00 กองการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยปลูกฝังการ
เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 

จัดแข่งขันกีฬา ศพด. 

33.  
การสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
ประชาชนต าบลทา่
วังพร้าวต้านภัยยา
เสพติด 

60,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายและสรา้งความ
สามัคค ี

เยาวชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

34.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการธรรม
สัญจร 

20,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้
ท ากิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ 

35.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

40,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานลอยกระทง
เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

36.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเยาวชน
ร่วมใจอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

20,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้แก่
เด็กเยาวชน 

37.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบรอย
ธรรมตามรอยเทียน 

10,000.00 กองการศึกษา 
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามไว้สืบไป 

ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการ 

38.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
สรงน้ าพระธาตุ 

40,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้หมู่บ้าน/ชุมชน 



39.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
สร้างภูมิคุ้มกัน
สังคมในมิติ
วัฒนธรรม 

5,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสืบสาน
เอกลักษณ์ของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และส่งเสริมสืบสาน
เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปะการแสดง 1 
ครั้ง , เครือข่าย
วัฒนธรรมจาก 11 
ต าบล 2 เทศบาล 

40.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานสืบสานชาติ
พันธ์ ต านานศิลป์
ถิ่นสันป่าตอง 

8,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อสืบสานคุณค่าสาระ
และความส าคัญของ
วัฒนธรรมในรูปแบบ
และวิธีการต่างๆ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจความซาบซึ้ง 

ส่งเสริมและเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรมและวถิี
ชีวิตไทยในชุมชน 

41.  

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

3,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อรักษาประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

อุดหนุนอ าเภอสันป่า
ตองในการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

42.  
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความ
สงบสุขของประชาชน 

โครงการล้อมรักให้
ครอบครัวล้อมรั้ว
ป้องกันยาเสพติด 

15,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรูแ้ก่
ประชาชนเยาวชน
เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียง 

43.  
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความ
สงบสุขของประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

45,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ป้องกันการเตรียมความ
พร้อมและการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ
ความรูแ้ละเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งระดับ
ชุมชน 

อบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ อบต.ท่าวัง
พร้าว 

44.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

ค่าใชจ้่ายในการ
เลือกต้ัง 

60,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้ในการเลือกต้ัง
สมาชิกและนายก อบต.
ท่าวังพร้าว 

เลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาฯ 

45.  
การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร 

20,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรต าบลท่าวัง
พร้าว 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่



ธรรมในการให้บริการ ใกล้เคียง 

46.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

450,000.00 กองคลัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ 

ปรับปรุงข้อมูล
โปรแกรมแผนที่ภาษี 

47.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

27,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารและช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

48.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ
จัดเก็บภาษีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

20,000.00 กองคลัง 

เพื่อให้ความรูแ้ละ
ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก้บ
ภาษี 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียง 

49.  

การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ 

อุดหนุนกิจการ
ส่งเสริมงานรัฐพิธี
ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสัน
ป่าตอง 

10,000.00 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี 

อุดหนุนให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข 
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  

 ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) 
ในระดับพื้นท่ีเพื่อให้พื้นท่ีสามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมม่ังคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย

ส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรด ำรงควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและพลังงำน
สะอำด 
เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนและ

ประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเปน็สุข 
(1) ให้ อบต. จัดกิจกรรมประเพณีส าคัญให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

 (2) จัดให้มีห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

(3) บริการรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วปลอดภัย 

(4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

(5) แจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคระบาดให้ประชาชนทราบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ให้คงอยู่ และร่วมกันสืบ
สานประเพณีต่างๆ ท่ีดีงามไว้ เน้นสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านไว ้

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
(1) การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

(2) การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นท่ี 

(3) การจัดให้มีกล้อง CCTV ในพื้นท่ีให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุภายในพื้นท่ี 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเปน็ธรรมใน
กำรให้บริกำร 

เน้นการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญและโปร่งใสตรวจสอบได้ 



ผลสัมฤทธิ์ ตำมเป้ำหมำย 
สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นดังนี ้

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภำพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2๐ ๑7 85.00 

๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 1๕ 1๕ 100 

๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า 10 10 100 

      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 10 100 

      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 

      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 

      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 

      3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.8  แผนงาน 5 5 100 

      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 

      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 94 94 

 
ประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙4 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 

 

 



การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ซ.5-6 บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5  

งบประมาณ 400,000.00- บาท 

 

โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7  งบประมาณ 236,000.00- บาท 

  

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต โอเวอร์เลย์ จ านวน 2 ช่วง ถนนสายหลัก บ้าน

ทุ่งหลุก หมู่ที ่4  งบประมาณ 303,000.00- บาท 

 



โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ถนนทางเข้าวัดดอนชัย  บ้านต้น

แหนน้อย หมู่ที่ 7  งบประมาณ 244,000.00- บาท  

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย18 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7  งบประมาณ 

39,000.- บาท 

  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย18/1 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7  งบประมาณ 

65,900.- บาท 

 

  

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 21 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7  งบประมาณ 

167,500.- บาท 

 

 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บรเิวณสุสาน บ้านสันควงค า   หมูท่ี่ 6   งบประมาณ 

125,800.- บาท 

 

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมติดต้ังราวกันตก บ้านท่าวังพร้าว   หมู่ที่ 5   งบประมาณ 

390,000.- บาท 

 

 

 



โครงการจัดท าป้ายซื่อบอกซอย ถนนสาธารณประโยชน์ ภายในต าบลท่าวังพร้าว  งบประมาณ 

162,000.- บาท 

  

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ บ้านทุ่งหลุก  หมู่ที่ 4 งบประมาณ 

411,000.- บาท 

  

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ซอย 4 ซอย 3 ซอย 7  บ้านทุ่งหลุก  

หมู่ที่ 4 งบประมาณ 378,000.- บาท 

 

 



โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ซอย 3  บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที ่5 

งบประมาณ 292,000.- บาท 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ บ้านต้นแหนน้อย  หมู่ที่ 7 ถนนสบวาง 

เช่ือมบ้านเตาไห งบประมาณ 446,500.- บาท 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหลุกหมู่ที่ 4 สายทางถนน ชม.3188 

งบประมาณ 76,000.- บาท 

 

  

   



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันควงค า หมู่ที่ 6 ซอย 4 เลยีบแม่น้ าปิง งบประมาณ  

458,000.- บาท 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ต้นแหนน้อย หมู่ที่  7 ซอย 22 งบประมาณ  

80,500.- บาท 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่  7 ซอย 23 งบประมาณ  

113,500.- บาท 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ซอย 10 งบประมาณ  97,000.- บาท 

 



ตัวอย่างกจิกรรมการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (งบประมาณ 80,000.- บาท) 

   
 

โครงการอบต.สัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( งบประมาณ 40,000.- บาท ) 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ร้อง เล่น เต้น เพื่อพัฒนาการที่ดี  (งบประมาณ 20,840.-บาท) 

   

 
 

โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  ( งบประมาณ 20,000.- บาท ) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



โครงการทัศนศึกษา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย  (งบประมาณ 

20,000.-บาท) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการแข่งขันกฬีาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพตดิ (งบประมาณ 60,000.- บาท )  

 
 

 
 

โครงการภาชนะรักษ์โลก  (งบประมาณ 20,000.- บาท)  

 

 
 

 



 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  ( งบประมาณ  15,000.- บาท )  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


