
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  2 การสร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม  ความรูภู้มิปญัญาจติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลีย่นแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการสานใจ  สามวัย ร่วมสร้างด้วย  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 20,000    20,000     20,000     20,000    20,000    ประชาชนร้อยละ  -ได้ส่งเสริมการ ส านักปลัด

วถิวีัฒนธรรมชุมชน ในชุมชนอย่างย่ังยืน อบรมให้ความรู้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 60 ได้ร่วมกนัส่ง ท่องเที่ยวในชุมชน (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประชาชนในเขต เสริมการท่อง อย่างย่ังยืน

อบต.ท่าวังพร้าว เที่ยวในชุมชน

2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัสถาปัตยกรรม  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 20,000    20,000     20,000     20,000    20,000    ประชาชนร้อยละ  -ได้ส่งเสริมการ ส านักปลัด

ไทยเขนิการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ในชุมชนอย่างย่ังยืน อบรมให้ความรู้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 60 ได้ร่วมกนัส่ง ท่องเที่ยวในชุมชน (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประชาชนในเขต เสริมการท่อง อย่างย่ังยืน

อบต.ท่าวังพร้าว เที่ยวในชุมชน

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุน  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 30,000     ประชาชนร้อยละ  -ได้ส่งเสริมการ ส านักปลัด

เชงิบูรณาการ ในชุมชนอย่างย่ังยืน อบรมให้ความรู้ (อบต.) 60 ได้ร่วมกนัส่ง ท่องเที่ยวในชุมชน (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประชาชนในเขต เสริมการท่อง อย่างย่ังยืน

อบต.ท่าวังพร้าว เที่ยวในชุมชน

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานมหกรรม  - เพือ่ให้ประชาชนในพื้นที่ อุดหนุนอ าเภอ 22,000    22,000     22,000     22,000    22,000    ร้อยละของ ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ที่ท าการปกครอง

ไมด้อกไมป้ระดับจังหวัดเชยีงใหม่ อ าเภอสันป่าตองได้มสี่วนร่วม สันป่าตองเพือ่ใช้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวนประชาชน ขนบธรรมเนียบประ อ าเภอสันป่าตอง

ในการส่งเสริมสนับสนุน ในงานมหกรรมไม้ ที่เขา้ร่วมงาน เพณีอันดีงามของ

ขนมธรรมเนียม ประเพณี ดอกไมป้ระดับ เพิม่ขึ้น จังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

อันดีงามของจังหวัดเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ ท่องเที่ยวในจังหวัด
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2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดใหม่  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 20,000    ประชาชนร้อยละ  -ได้ส่งเสริมการ ส านักปลัด

ส าหรับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ในชุมชนอย่างย่ังยืน อบรมให้ความรู้ (อบต.) 60 ได้ร่วมกนัส่ง ท่องเที่ยวในชุมชน (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประชาชนในเขต เสริมการท่อง อย่างย่ังยืน

อบต.ท่าวังพร้าว เที่ยวในชุมชน

รวม จ านวน 5 โครงการ  -  - 82,000    62,000     92,000     62,000    62,000    
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมอืการเกษตรและ เพือ่ให้ได้เคร่ืองมอือุปกรณ์ เคร่ืองมอืและ 20,000     20,000    20,000    ร้อยละของ  -เพือ่อ านวยความ ส านักปลัด

อุปกรณ์การเกษตร การเกษตรที่มคุีณภาพ อุปกรณ์การเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกษตรกรได้รับ สะดวกในการท า (อบต.ท่าวังพร้าว)

ได้มาตรฐาน ความสะดวก เกษตร

2 โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกจิ  - เพือ่สนับสนุนการใชช้วีติ จัดอบรมให้ความรู้ 20,000    20,000     20,000     20,000    20,000    ร้อยละของผู้ที่  - ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด

พอเพยีง แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ในเกษตรกรในต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ได้ความรู้เพิม่ขึ้น พอเพยีง

3 อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนล าใย  - เพือ่สนับสนุนการด าเนิน สนับสนุนงบประมาณ 10,000     10,000    10,000    ร้อยละการด า  - พือ่ให้การด าเนิน ส านักปลัด

บ้านต้นแหนน้อย งานของกลุ่มเกษตรกรชาว ให้กลุ่มฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) เนินงานของกลุ่ม งานของกลุ่มมี (อบต.ท่าวังพร้าว)

สวนล าใยบ้านต้นแหนน้อย มปีระสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ

4 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  - เพือ่ส่งเสริมการด ารงชวีติ จัดอบรมให้ความรู้ 15,000     15,000    15,000    ร้อยละของผู้ที่  - ประชาชนหันมา ส านักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ แกค่รัวเรือนในต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ปลูกผักสวนครัวและ (อบต.ท่าวังพร้าว)

พอเพยีง ท่าวังพร้าว ได้ความรู้เพิม่ขึ้น ลดภาระค่าใชจ้า่ย

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัการปลูก เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรู้ อบรมให้ความรู้แก่ 15,000     ร้อยละของ ประชาชนมคีวามรู้ ส่วนการศึกษาฯ

สมุนไพรไทย เกี่ยวกบัการปลูกพชืสมุนไพร ผู้เขา้ร่วมโครงการ (อบต.) จ านวนประชาชน เกี่ยวกบัการปลูกพชื (อบต.ท่าวังพร้าว)

ไทย และสามารถน าไปใช้ ที่เขา้ร่วมโครง สมุนไพรไทย

ในชวีติประจ าวันได้ การได้รับความรู้

6 โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักและ  -เพือ่ลดการใชปุ้๋ยเคมแีละ จัดอบรมให้ความ 20,000     20,000    20,000    ร้อยละของผู้ที่  -ประชาชนรู้วธิกีาร ส านักปลัด

ปุ๋ยชวีภาพ ลดปริมาณขยะรวมไปถงึการ รู้แกเ่กษตรกรใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ท าปุ๋ยหมักและปุ๋ย (อบต.ท่าวังพร้าว)

น ากลับมาใชป้ระโยชน์ ต าบล มคีวามรู้เพิม่ขึ้น ชวีภาพเพือ่ใชใ้นเกษตร

####

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

      2.2  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

7 โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรป้องกนัและ  -เพือ่ลดการใชปุ้๋ยเคมแีละ 1.อบรมให้ความรู้ 20,000    20,000     20,000     20,000    20,000    ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด

การก าจัดศัตรูพชืในชุมชน ลดปริมาณขยะรวมไปถงึการ แกเ่กษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เพิม่มากย่ิงขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

น ากลับมาใชป้ระโยชน์ 2.ศึกษาดูงาน มคีวามรู้เพิม่ขึ้น

8 โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผล เพือ่ให้ความรู้แกเ่กษตรกร 1.อบรมให้ความรู้ 20,000    20,000     20,000     20,000    20,000    ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด

ผลิตทางการเกษตร มคีวามรู้ในการท าสวนและ แกเ่กษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เพิม่มากย่ิงขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

และผลิตสินค้าที่มคุีณภาพ 2.ศึกษาดูงานการท า มคีวามรู้เพิม่ขึ้น

การแปรรูป

9 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การรักษา  - เพือ่ให้ความรุ้แกเ่กษตรกร 1.อบรมให้ความรู้ 20,000     ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด

ต้นน้ าล าธาร ในการบริหารจัดการแหล่งน้ า แกเ่กษตรกร (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เพิม่มากย่ิงขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

ส าหรับท าการเกษตร 2.ศึกษาดูงานการท า มคีวามรู้เพิม่ขึ้น

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

รวม จ านวน 9 โครงการ  -  - 60,000    75,000     145,000   125,000 125,000 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชพีแมบ่้าน  - เพือ่ส่งเสริมอาชพีแมบ่้าน กลุ่มอาชพีแมบ่้าน 5,000      กลุ่มอาชพีมคีวาม  -กลุ่มอาชพีแมบ่้าน ส านักปลัด

ในต าบลท่าวังพร้าว หมู่ที่ 4-7 (อบต.) เขม้แข็งร้อยละ 50 มคีวามเขม้แข็ง (อบต.ท่าวังพร้าว)

2 โครงการจัดท าตลาดนัดชุมชน  -เพือ่ให้มสีถานที่ขายของ ตลาดนัดชุมชน 100,000  ร้อยละของ  -ประชาชนมสีถานที่ กองชา่ง

(บ้านร้องขุด หมู่ที่ 4) ภายในหมู่บ้าน (อบต.) ประชาชนมรีายได้ ในการซ้ือขายของภาย (อบต.ท่าวังพร้าว)

เพิม่ขึ้น ในหมู่บ้าน

3 โครงการส่งเสริมการท าจักรสาน  -เพือ่ส่งเสริมให้ผู้วา่งงาน อบรมให้ความรู้แก่ 20,000     ร้อยละของจ านวน  -ผู้วา่งงานและผู้ ส านักปลัด

และผู้พกิารประกอบอาชพีได้ ผู้วา่งงานและผู้พกิาร (อบต.) ผู้วา่งงานในต าบล พกิารมอีาชพีและมี (อบต.ท่าวังพร้าว)

ลดลง รายได้ในการด ารงชพี

4 โครงการจัดท าตลาดนัดชุมชนต าบล  -เพือ่ให้มสีถานที่ขายของ ตลาดนัดชุมชน 100,000   100,000   100,000  100,000  ร้อยละความ  -ประชาชนต าบล กองชา่ง

ท่าวังพร้าว ภายในหมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ท่าวังพร้าวมสีถานที่ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประชาชนที่ได้ใช้ ในการซ้ือขายของภาย

บริการ ในต าบล

 63

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใชภู้มปิัญญา  - เพือ่ส่งเสริมให้คนในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ 20,000     20,000    20,000    ร้อยละของ  - คุณภาพชวีติของ ส านักปลัด

ท้องถิ่นสร้างรายได้ตามแนววถิเีศรษฐกจิ มอีาชพีและมรีายได้ และดูงานในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในพื้นที่ คนในชุมชนดีขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

พอเพยีง ใกล้เคียง ได้มอีาชพีและ

รายได้

6 โครงการเปลี่ยนชวีติปรับวถิเีพือ่ชวีี  - เพือ่ส่งเสริมให้คนในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ 20,000    20,000     20,000     20,000    20,000    ร้อยละของ  - คุณภาพชวีติของ ส านักปลัด

พอเพยีง มอีาชพีและมรีายได้ และดูงานในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในพื้นที่ คนในชุมชนดีขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

ใกล้เคียง ได้มอีาชพีและ

รายได้

7 อุดหนุนโครงการจัดงานวันขา้วเหนียว  - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนเกษตร 30,000    30,000     30,000     30,000    ร้อยละของ ประชาชนได้รับความ ส านักงานเกษตร

สันป่าตอง กจิกรรมของอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) จ านวนประชาชน รู้เกี่ยวกบัพันธข์า้ว อ าเภอสันป่าตอง

และเพือ่เป็นการบูรณาการ จัดงานวันขา้วเหนียว ที่เขา้ร่วมงาน เหนียวสันป่าตอง

ร่วมกนั สันป่าตอง เพิม่ขึ้น

8 สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและจ าหน่าย  -เพือ่เป็นชอ่งทางการประ อุดหนุนการจัด 5,000       5,000        5,000        5,000      การจัดแสดง  -มร้ีานจัดแสดงและ พัฒนาชุมชน

สินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน ชาสัมพันธส์ินค้าชุมชน ชว่ย แสดงสินค้า OTOP (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และจ าหน่ายสินค้า จ าหน่ายสินค้า อ าเภอสันป่าตอง

OTOP ของดีเมอืงเชยีงใหม ่ ส่งเสริมการขายเพิม่ชอ่งทาง ในงานกาชาดและ มคุีณภาพขึ้นร้อย ที่มปีระสิทธภิาพ

การตลาดให้กบัสินค้า OTOP งานฤดูหนาวจังหวัด ละ 50 

ของดีอ าเภอสันป่าตอง เชยีงใหม ่

9 สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและจ าหน่าย  -เพือ่ประชาสัมพันธส์ินค้า อุดหนุนการจัด 5,000       5,000        5,000        5,000      การจัดแสดง  -มร้ีานจัดแสดงและ พัฒนาชุมชน

สินค้า OTOP ในงานไมด้อกไมป้ระดับ และส่งเสริมการตลาดสินค้า แสดงสินค้า OTOP (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และจ าหน่ายสินค้า จ าหน่ายสินค้า อ าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่ OTOP ของอ าเภอสันป่าตอง ในงานกาชาดและ มคุีณภาพขึ้นร้อย ที่มปีระสิทธภิาพ

งานฤดูหนาวจังหวัด ละ 50 

เชยีงใหม ่

รวม จ านวน 9  โครงการ  -  - 60,000    160,000   200,000   180,000 245,000 
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รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

1 โครงการปลูกพชืผักสวนครัว ไมก่ลัว  - เพือ่ส่งเสริมการด ารงชวีติ จัดอบรมให้ความรู้ 10,000     ร้อยละของผู้ที่ เด็กปฐมวัยมสีุขภาพ กองการศึกษา

สารพษิ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ที่ดีขึ้นจากการกนิ (อบต.ท่าวังพร้าว)

พอเพยีงและส่งเสริมสุขภาพ ได้ความรู้เพิม่ขึ้น ผักปลอดสารพษิ

รวม จ านวน 1  โครงการ  -  - -          -           10,000     -         -         
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

       2.4 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ


