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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  1  การพฒันาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ เพื่อสะดวกในการสญัจร ชว่ง 1 กวา้ง 4.50 ม. ยาว 998,500  998,500  998,500  998,500  998,500  ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

คอนกรีต จ านวน 2 ชว่ง ถนนภายในหมู่บา้น ไปมาและมคีวามปลอดภัย 447 ม.หนา 0.05 ม. การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

สนัควงค า ซอย 3 เชือ่ม ซอย 8 หมู่ที่ 6 ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 ม. ยาว 343 สะดวกมากย่ิงขี้น

ม.หนา 0.05 ม.หรือมพีื้นที่

รวมไมน่อ้ยกวา่ 3583.50 ตรม.

2 โครงการกอ่สร้างระบบปอ้งกนัการกดั เพื่อปอ้งกนัปญัหาการพัง ตลิ่งเรียบล าน้ าขาน 20,000,000  20,000,000  20,000,000 20,000,000  20,000,000  ร้อยละการ ปอ้งกนัปญัหาการ อบต.ทา่วังพร้าว

เซาะตลิ่งเลยีบล าน้ าขาน จากแยกบา้นนาย ทลายหนา้ดนิและปอ้งกนั กดัเซาะตลิ่ง พังทลายหนา้ดนิและ ขอรับการสนบัสนนุ

ประสทิธ ิศรีเปิ้น ถงึ สะพานร้องขุด ปญัหาน้ าทว่ม ลดลง ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม จากหนว่ยงานอื่น

3 โครงการกอ่สร้างระบบปอ้งกนัการกดั เพื่อปอ้งกนัปญัหาการพัง ตลิ่งเรียบล าน้ าปงิ 11,000,000  11,000,000  11,000,000 11,000,000  11,000,000  ร้อยละการ ปอ้งกนัปญัหาการ อบต.ทา่วังพร้าว

เซาะตลิ่งบา้นทา่วังพร้าว ทลายหนา้ดนิและปอ้งกนั กดัเซาะตลิ่ง พังทลายหนา้ดนิและ ขอรับการสนบัสนนุ

ปญัหาน้ าทว่ม ลดลง ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม จากหนว่ยงานอื่น

4 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนมนี้ าสะอาด ประปาที่ได้ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าสะอาด อบต.ทา่วังพร้าว

หมู่ที่ 5 บา้นทา่วังพร้าว ในการบริโภคและมรีะบบ มาตรฐาน จ านวนครัว ในการบริโภคและมี ขอรับการสนบัสนนุ

บริหารจัดการน้ าที่มปีระ เรือนไดบ้ริโภค ระบบการบริหารจัด จากหนว่ยงานอื่น

สทิธภิาพ น้ าสะอาด การมปีระสทิธภิาพ

 8
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รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

5 โครงการกอ่สร้างถนนเลยีบล าน้ าวาง เพือ่สะดวกในการสญัจร ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000  ร้อยละของ ผู้ทีใ่ชถ้นนในการ อบต.ทา่วังพร้าว

เชื่อมตอ่บา้นเตาไห ไปมาและมคีวามปลอดภัย ผู้ใชถ้นนได้ สญัจรไปมาทีส่ะดวก ขอรับการสนบัสนนุ

รับความ และปลอดภัย จากหนว่ยงานอื่น

สะดวก

6 โครงการจัดซ้ือรถรางน าเทีย่วภายใน เพือ่ใชใ้นการน าเทีย่วชมภาย รถรางน าเทีย่ว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เพือ่สง่เสริมการ อบต.ทา่วังพร้าว

หมูบ่า้นตน้แหนนอ้ย ในหมูบ่า้น ผู้มาเทีย่วใน ทอ่งเทีย่วในชุมชน ขอรับการสนบัสนนุ

ชุมชนไดรั้บ จากหนว่ยงานอื่น

ความสะดวก

7 โครงการขุดลอกล าน้ าแมป่งิและแมน่้ า เพือ่ให้น้ าไหลไดส้ะดวกปอ้ง ขุดลอกแหลง่น้ า 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละของ ปอ้งกนัปญัหาการ อบต.ทา่วังพร้าว

ขานภายในเขตองค์การบริหารสว่น กนัการเกดิปญัหาน้ ากดั การเกดิการ กดัเซาะตลิ่งพัง ขอรับการสนบัสนนุ

ต าบลทา่วังพร้าว เซาะตลิ่ง กดัเซาะตลิ่ง จากหนว่ยงานอื่น

ลดลง

8 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่สะดวกในการสญัจร สะพาน 8,000,000    8,000,000    8,000,000   8,000,000    8,000,000    ร้อยละของ การสญัจร ไปมา อบต.ทา่วังพร้าว

ขา้มล าน้ าแมข่าน บา้นทุง่หลกุ ม. 4 ต.ทา่วังพร้าว ไปมาและมคีวามปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ผู้ทีส่ญัจรไป สะดวก รวดเร็ว ขอรับการสนบัสนนุ

เชื่อมบา้นแมข่าน หมูท่ี ่1 ต.สองแคว อ.ดอยหลอ่ มาไดรั้บความ จากหนว่ยงานอื่น

สะดวก

9 โครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  - เพือ่กอ่สร้างถนนทีไ่ด้ ขนาดกวา้ง 4-6 เมตร 2,160,000    2,160,000    2,160,000    2,160,000    2,160,000    ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ อบต.ทา่วังพร้าว

สาย ชม.3188 มาตรฐาน ยาว 3.350 กม. ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ ขอรับการสนบัสนนุ

ความสะดวกใน สญัจรไปมา จากหนว่ยงานอื่น

การสญัจรไปมา

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  - เพือ่ระบายน้ าและปอ้ง รางระบายน้ ารูป 3,000,000    3,000,000    3,000,000   3,000,000    3,000,000    ร้อยละของ  - ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง กองชา่ง  

พร้อมถมดนิ บริเวณสามแยก รพ.สต. กนัน้ าทว่ม ตวัยู ขนาดกวา้ง การเกดิน้ าทว่ม อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นทุง่หลกุถงึศาลาประจ าหมูบ่า้น ม.4 0.80 ม.ลกึ 1.20 ม. ลดลง

บา้นทุง่หลกุ ยาว 500 ม.

11 โครงการกอ่สร้างดาดล าเหมอืงภายใน เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นการ ดาดล าเหมอืง 11,000,000  11,000,000  11,000,000 11,000,000  11,000,000  ร้อยละของ มนี้ าไวใ้ชใ้นฤดกูาล อบต.ทา่วังพร้าว

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว เกษตร เกษตรกรมี เกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

 8
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

12 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล าน้ า เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดกูาล เขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 20,000,000  20,000,000  20,000,000 20,000,000  20,000,000  ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

ปงิและล าน้ าขาน เกษตร ความยาว 400 ม. เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

13 โครงการท าฝายน้ าลน้ล าน้ าขานบรรจบ เพือ่ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม ฝายน้ าลน้ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

ล าน้ าปงิ หมูท่ี ่6 และกกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดกูาล เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

เกษตร น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

14 โครงการสบูน้ าพลงังานไฟฟา้เพือ่การ เพือ่ใชใ้นการเกษตร สบูน้ าพลงังานไฟฟา้ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

เกษตร เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

15 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพือ่สะดวกในการสญัจร ถนนแอสฟัลทต์กิขนาดกวา้ง 2,000,000  2,000,000  2,000,000 2,000,000  2,000,000  ร้อยละของ ผู้ทีใ่ชถ้นนในการ อบต.ทา่วังพร้าว

(โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลกัตัง้แตส่ะพานตน้แหน ไปมาและมคีวามปลอดภัย 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ผู้ใชถ้นนได้ สญัจรไปมาทีส่ะดวก ขอรับการสนบัสนนุ

นอ้ยถงึบา้นเตาไห บา้นตน้แหนนอ้ยหมู่ที่ 7 หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 6,600 รับความ และปลอดภัย จากหนว่ยงานอื่น

ตารางเมตร สะดวก

## โครงการกอ่สร้างบอ่บาดาลเพือ่การ เพือ่ใชใ้นการเกษตร บอ่บาดาล 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

เกษตร เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

17 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล าน้ าขาน เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดกูาล เขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 20,000,000  20,000,000  20,000,000 20,000,000  20,000,000  ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย เกษตร ความยาว 400 ม. เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

18 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล าน้ าขาน เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดกูาล เขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 20,000,000  20,000,000  20,000,000 20,000,000  20,000,000  ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่4 บา้นทุง่หลกุ เกษตร ความยาว 400 ม. เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
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19 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล าน้ าปงิ เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดกูาล เขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 15,000,000  15,000,000  15,000,000 15,000,000  15,000,000  ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว เกษตร ความยาว 300 ม. เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

20 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพือ่สะดวกในการสญัจร ถนนแอสฟัลทต์กิขนาดกวา้ง 4,683,000 4,683,000  4,683,000 4,683,000  4,683,000  ร้อยละของ ผู้ทีใ่ชถ้นนในการ อบต.ทา่วังพร้าว

(โอเวอร์เลย์) บริเวณศาลาหนองงูบา้นทา่วังพร้าว ไปมาและมคีวามปลอดภัย 6 เมตร ยาว 2,360 เมตร ผู้ใชถ้นนได้ สญัจรไปมาทีส่ะดวก ขอรับการสนบัสนนุ

หมู่ที่ 5 ถงึ บริเวณสสุานบา้นสนัควงค า หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ รับความ และปลอดภัย จากหนว่ยงานอื่น

หมู่ที่ 6 บา้นสนัควงค า ไมน่อ้ยกวา่ 14,160 ตรม. สะดวก

21 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล าน้ าปงิ เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดกูาล เขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 15,000,000  15,000,000  15,000,000 15,000,000  15,000,000  ร้อยละของ ประชาชนมนี้ าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค า เกษตร ความยาว 300 ม. เกษตรกรมี ฤดกูาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้ าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

รวม   จ านวน  21  โครงการ  -  - 160,341,500  160,341,500   160,341,500  160,341,500   160,341,500   

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ


