
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจรไป ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 104,000     104,000     104,000     ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

ทางเขา้ปา่ชา้บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 มาสะดวกย่ิงขึ้น 40 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

2 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีตปอ้งกนัตลิง่ริม  - เพื่อปอ้งกนัการกดัเซาะ ขนาดสงู 1.70 ม. 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละของ  - ประชาชนสญัจร กองชา่ง  

แมน่้า้ขาน  หมูท่ี ่4 ตลิง่บริเวณลา้น้า้ขาน ยาว 220 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดม้ี มสีถานทีพ่ักผ่อน อบต. 

สถานทีพ่ักผ่อน ทา่วังพร้าว

และออกกา้ลงักาย

3 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะเลยีบลา้น้า้ขาน  - เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ สวนสาธารณะเลยีบ 200,000     ร้อยละของ  - มสีถานทีใ่นการ กองชา่ง  

หมูท่ี ่4 บา้นทุง่หลกุ ไวส้า้หรับออกกา้ลงักายและ ลา้น้า้ขาน  (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ในการออกกา้ลงั อบต. 

พักผ่อนหย่อนใจ มสีถานทีอ่อกา้ลงั กายและพักผ่อน ทา่วังพร้าว

กายและพักผ่อน หย่อนใจ

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน  - เพื่อให้การสญัจรไป ซ่อมแซมคอสะพาน 100,000     ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

บา้นทุง่หลกุขา้มไปบา้นทา่มะโอ มาสะดวกย่ิงขึ้น ขา้มแมน่้า้ขาน (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

หมูท่ี ่4 บา้นทุง่หลกุ ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

   51
2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการปตูวัหนอนลานปา่ชา้บา้นทุง่หลกุ
 - เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่

ปตูวัหนอนลาน        150,000
ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

หมูท่ี ่4
ไวส้า้หรับประกอบศาสนพธิี

ปา่ชา้ จ้านวน 1 แห่ง  (อบต.)
ประชาชนไดรั้บ สะดวกย่ิงขึ้น อบต. 

ฌาปนกจิ ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การประกอบพธิฯี

6 โครงการกอ่สร้างประตรูะบายน้า้  - กอ่สร้างประตรูะบายน้า้ ประตรูะบายน้า้ 250,000     ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ไวใ้ช้ กองชา่ง  

ปดิ-เปดิ หมูท่ี ่4 (ปากลอ้ง) ทีไ่ดม้าตรฐาน จ้านวน 2 บาน (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ในฤดกูาลเกษตร อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทา่วังพร้าว

7 โครงการกอ่สร้างฝายน้า้ลน้โค้งย่าปา  - เพื่อกอ่สร้างฝายน้า้ลน้ ฝายน้า้ลน้ 300,000     ร้อยละของ  - ประชาชนมนี้า้ใช้ กองชา่ง  

หมูท่ี ่4 ทีไ่ดม้าตรฐาน ตามแบบมาตรฐาน (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ในฤดกูาลเกษตร อบต. 

กรมชลประทาน ใชใ้นฤดกูาล ทา่วังพร้าว

มข.17 เกษตร

8 โครงการเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล   บอ่บาดาล 250,000     ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

หมูท่ี ่4 เกษตร ขนาด 4 นิ้ว (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

9 โครงการวางทอ่ระบายน้า้จากสีแ่ยกบา้น  - เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้า้ทว่ม ทอ่ระบายน้า้ 100,000     ร้อยละของน้า้  - ปอ้งกนัปญัหาน้า้ กองชา่ง  

ร้องขุดถงึสะพานครูบาอนิถา หมูท่ี ่4 ขัง พร้อมบอ่พักขนาด (อบต.) ทว่มขังลดลง ทว่มขัง อบต. 

0.80 ม. ทา่วังพร้าว

10 โครงการตดิตัง้ไฟฟา้กิง่เลยีบลา้น้า้แมข่าน-  - เพื่อให้การสญัจรไป ไฟฟา้กิง่ 150,000     150,000     ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

ปา่ชา้บา้นร้องขุด หมูท่ี ่4 มาสะดวกย่ิงขึ้น (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

11 โครงการทา้ประตเูปดิ-ปดิน้า้ในลา้คลอง  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล ทา้ประตเูปดิปดิน้า้ 150,000     150,000     ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

ร้องขุด  หมูท่ี ่4 เกษตร (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

12 โครงการขุดลอกลา้เหมอืงเสยีน้า้ในคลอง  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล ขุดลอกลา้เหมอืง 100,000     100,000     100,000     ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

ร้องขุด - ทุง่หลกุ  หมูท่ี ่4 เกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

13 โครงการเทลานคอนกรีตลานทีเ่กบ็ของแมบ่า้น  - เพื่อให้มสีถานทีส่า้หรับ เทลานคอนกรีต จ้านวน 150,000     ร้อยละของ  - แมบ่า้นมสีถานที่ กองชา่ง  

บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ประกอบกจิกรรมตา่ง ๆ ของ 1 แห่ง (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ในการประกอบ อบต. 

กลุม่แมบ่า้น ความสะดวกใน กจิกรรมตา่ง ๆ ทา่วังพร้าว

14 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ  - เพื่อให้การสญัจรไป จ้านวน 2 ชว่ง ชว่งที ่1 กวา้ง 303,727   ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลกัภาย มาสะดวกย่ิงขึ้น 1 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.05 (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

ในหมูบ่า้น บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ม. ชว่งที ่2 กวา้ง 1 ม. ยาว ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

152 ม.หนา 0.05 ม. หรือ การสญัจรไปมา

มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 632 ตรม.

####

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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15 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 108,600     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 12 บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 320 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

16 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 78 ม. หนา 80,400       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 13 บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 234 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

17 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 67.5 ม. หนา 91,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 14 บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 270 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

18 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้งขา้งละ 1.00 ม. ยาว 350 ม. 499,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

เหลก็บริเวณถนนสายหลกัภายในหมูบ่า้น ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 กวา่ 700 ตรม. ไหลท่างกวา้งเฉลีย่ สะดวกมากย่ิงขี้น

ขา้งละ 0.30 ม.หรือปริมาณดนิ

ไมน่อ้ยกวา่ 42 ลบ.ม. ราย

ละเอยีดตามแบบแปลน อบต.

ทา่วังพร้าว

19 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อม เพื่อกอ่สร้างศาลาเอนก ศาลาเอนกประสงค์ขนาด 390,500     ร้อยละของ  ศาลาเอนกประสงค์ กองชา่ง  

ตัง้ราวกนัตก หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว ประสงค์ประจ้าหมูบ่า้น กวา้ง 7 ม.ยาว 13 ม.สงู3.5 ม. (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ ทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทา่วังพร้าว

20 โครงการขยายเขตไฟฟา้พร้อมตดิตัง้ไฟฟา้กิง่ เพื่อให้การเดนิทางไปมา ขยายเขตไฟฟา้พร้อมตดิตัง้ 400,000     400,000     400,000     ร้อยละของ ประชาชนไดรั้บความ กองชา่ง  

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 สะดวกมากย่ิงขึ้น ไฟฟา้กิง่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ สะดวกสบายในการ อบต.ทา่วังพร้าว

สญัจรไปมา

21 โครงการถมดนิลกูรังถนนสายใหม่ เพื่อสะดวกในการสญัจร จัดซ้ือดนิลกูรัง 100,000     100,000     100,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

บา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ไปมาและมคีวามปลอดภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

สะดวกมากย่ิงขี้น

22 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.80 ม. ยาว 61 ม. หนา 91,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 9 บา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 231.80 ตรม. พร้อมตดิราว สะดวกมากย่ิงขี้น

กนัตก ขนาดสงู 1 เมตร ยาว

9.30 ม. รายละเอยีดตามแบบ

แปลน อบต.ทา่วังพร้าว

23 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 79 ม. หนา 106,500     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 10 บา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 316 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น
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24 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 6.00 ม. ยาว 240 ม. หนา 486,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) บริเวณสะพานมหาดไทยถงึ ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

ศาลาหนองงู กวา่ 1,440 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

25 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร สะพาน 400,000     ร้อยละของ การสญัจร ไปมา กองชา่ง  

เสริมเหลก็ หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว ไปมาและมคีวามปลอดภัย ขนาดกวา้ง 6 เมตร (อบต.) ผู้ทีส่ญัจรไป สะดวก รวดเร็ว อบต. 

ยาว 6.60 เมตร มาไดรั้บความ ทา่วังพร้าว

สะดวก

26 โครงการเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล   บอ่บาดาล 300,000     ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

หมูท่ี ่5 เกษตร ขนาด 4 นิ้ว (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

27 โครงการเจาะบอ่น้า้บาดาล เพื่อให้มนี้า้สะอาดไว้ ความลกึไมน่อ้ยกวา่ 112 ม. 255,700    350,000     350,000     ร้อยละของ ประชาชนในหมูบ่า้น กองชา่ง  

หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า อุปโภคบริโภคภายใน พร้อมระบบสบูน้า้ ขนาดความกวา้ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ มนี้า้ทีส่ะอาดไวใ้ช้ อบต. 

หมูบ่า้น ปากบอ่ 4 นิ้ว ในการอุปโภคบริโภค ในการอุปโภคบริโภค ทา่วังพร้าว

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อกอ่สร้างถนนทีไ่ด้ ขนาดกวา้ง 4 เมตร 280,000     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 6 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หนา 0.15 เมตร ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

29 โครงการพัฒนาแหลง่น้า้  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล ขุดลอกแมน่้า้ขาน 200,000     200,000     200,000     ร้อยละของ  - มแีหลง่น้า้เพื่อการ กองชา่ง  

หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า เกษตรและเพื่อใชใ้นดา้น ความยาว 750 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ สาธารณประโยชน์ อบต. 

งานสาธารณภัย ไวใ้ช้ ทา่วังพร้าว

30 โครงการกอ่สร้างถนนลกูรัง ซอย 1/1 หมูท่ี ่6  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 4 เมตร 250,000     ร้อยละของ  -ประชาชนมสีถานที่ กองชา่ง  

สะดวก ยาว 80 เมตร หนา (อบต.) ประชาชนไดรั้บ อา่นหนงัสอืประจ้าหมู่ อบต. 

เฉลีย่ 1.00 เมตร ขา่วสารเพิ่มขึ้น บา้น ทา่วังพร้าว

31 โครงการเสริมไหลท่างดว้ยลกูรัง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ไหลท่างลกูรัง       100,000 ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

ถนนสายหลกั หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า มาตรฐาน ถนนสายหลกัภาย  (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก ปลอดภัย อบต. 

ในหมูบ่า้น ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

ปริมาณลกูรังไม่ การสญัจรไปมา

นอ้ยกวา่ 800 ลบ.ม.

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อกอ่สร้างถนนทีไ่ด้ ขยายซอย 150,000      ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

หนา้บา้นนายสมัย ถงึหนา้บา้นนางอุไรวรรณ มาตรฐาน (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

33 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อกอ่สร้างถนนทีไ่ด้ ขนาดกวา้ง 300,000     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ถนนเลยีบลา้น้า้ปงิ ตัง้แตส่วนนายแสนถงึ มาตรฐาน (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ลา้น้า้ขาน หมูท่ี ่6 บา้นสวนควงค้า ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา
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34 โครงการจัดซ้ือดนิลกูรังพร้อมปรับเกลีย่ เพื่อสะดวกในการสญัจร จัดซ้ือดนิลกูรังพร้อมปรับเกลีย่ 100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ถนนภายในหมูบ่า้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

สะดวกมากย่ิงขี้น

35 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 55 ม. หนา 74,000      ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 2 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 220 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

36 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 92 ม. หนา 124,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 4 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 368 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

37 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อกอ่สร้างศาลาเอนก ศาลาเอนกประสงค์ขนาด 390,500     ร้อยละของ  ศาลาเอนกประสงค์ กองชา่ง  

หมุท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า ประสงค์ประจ้าหมูบ่า้น กวา้ง 5 ม.ยาว 12 ม.สงู 3.5 ม. (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ ทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทา่วังพร้าว

หรือมพีื้นทีใ่ชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 60

ตรม.

38 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 98.5 ม. หนา 133,000    ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 7 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 394 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

39 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ เพื่อให้มสีนามกฬีาทีไ่ด้ กอ่สร้างลานกฬีาขนาดกวา้ง 45 ม. 304,400    ร้อยละของประชาชน มสีนามกฬีาทีไ่ดม้าตร กองชา่ง  

บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 มาตรฐานและสง่เสริมการ ยาว 65 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ (อบต.) มคีวามพงึพอใจ ฐานและประชาชนมี อบต.ทา่วังพร้าว

ออกกา้ลงักายให้ประชาชน 2,925 ตรม. สขุภาพทีด่ี

40 โครงการปรับปรุงศาลาบริเวณสสุาน เพื่อกอ่สร้างศาลาเอนก เทพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นทีไ่ม่ 238,000    ร้อยละของ  ศาลาเอนกประสงค์ กองชา่ง  

บา้นตน้แหนนอ้ย ประสงค์ประจ้าหมูบ่า้น นอ้ยกวา่ 196 ตรม. เปลีย่นฐานราก (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ ทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทา่วังพร้าว

จ้านวน 8 ตน้

41 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.50 ม. ยาว 25 ม. หนา 68,500       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยสนามกฬีาบา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. ไหลท่างกวา้งขา้งละ (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไมน่อ้ย สะดวกมากย่ิงขี้น

กวา่ 3 ลบ.ม. รวมพื้นทีเ่ชื่อมตอ่

ถงึถนน ชว่งที ่1 กวา้ง 4.50 ม. 

ยาว 5.00 ม. ชว่งที ่2 กวา้ง 3.50

ม. ยาว 7.00 ม. หรือรวมพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 134.50 ตรม. รายละ

เอยีดตามแบบแปลน อบต.

ทา่วังพร้าว
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42 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.00 ม. ยาว 34 ม. หนา 36,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอย 15/4 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 68 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 4.08 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

43 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.50 ม. ยาว 56 ม. หนา 74,500      ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยนายดา้รงค์  แสงตุย้ บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 140 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 6.72 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

44 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.50 ม. ยาว 104 ม. หนา 137,000    ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยบา้นนายประพัทส ์ กนัธยิะ ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 กวา่ 260 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 12 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

45 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 63 ม. หนา 82,500      ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยบา้นนายพรม  ปนัแกว้ ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 กวา่ 189 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 7.56 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

46 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.50 ม. ยาว 12 ม. หนา 16,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอย 14/1 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 30 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 1.44 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

47 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 146 ม. หนา 197,000    ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย1 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 584 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว
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48 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 48 ม. หนา 49,500       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย5 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 144 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

49 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 42 ม. หนา 43,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย1 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 126 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

50 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 91.5 ม. หนา 123,500    ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย7 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 366 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

51 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 108,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย8 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 315 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

52 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.90 ม. ยาว 70 ม. หนา 70,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย10 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 203 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

53 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 45 ม. หนา 46,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย12 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 135 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

54 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 97 ม. หนา 131,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย14 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 388 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

55 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 39,000       ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 18 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง2.50 เมตร ยาว (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

29 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 72.50 ตรม. ไหลท่าง การสญัจรไปมา

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณ

ดนิไมน่อ้ยกวา่ 3.48 ลบ.ม.
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56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 65,900       ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 18/1 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง2.50 เมตร ยาว (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

48 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 120 ตรม. ไหลท่าง การสญัจรไปมา

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณ

ดนิไมน่อ้ยกวา่ 5.76 ลบ.ม.

57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 900,000     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอยเลยีบลา้น้า้วาง  หมูท่ี ่7 สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

บา้นตน้แหนนอ้ย 4 เมตร ยาว 450 ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

เมตร การสญัจรไปมา

58 โครงการกอ่สร้างห้องน้า้ปา่ชา้บา้นตน้แหน  - เพื่อมห้ีองน้า้เพยีงพอ ห้องน้า้ 160,000     ร้อยละของ  - มห้ีองน้า้สะอาดไว้ กองชา่ง  

นอ้ยและศูนย์การเรียนรู้ หมูท่ี ่7 ให้บริการแกป่ระชาชน ขนาดกวา้ง 3 เมตร (อบต.) ประชาชนไดรั้บ บริการประชาชน อบต. 

ยาว 3 เมตร ความสะดวก ทา่วังพร้าว

จ้านวน 2 ห้อง ในการใชห้้องน้า้

59 โครงการจัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ประตรูะบาย  - เพื่อกกัเกบ็น้า้ไวใ้ช้ ประตรูะบายน้า้ 80,000       ร้อยละของ  - ปอ้งกนัการพัง กองชา่ง  

น้า้ชนดิพวงมาลยัมอืหมุน ลา้เหมอืงน้า้ฮ่อง ในฤดนู้า้แลง้ พร้อมมอืหมุน (อบต.) การพังทลายหนา้ ทลายหนา้ดนิ อบต. 

หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย จ้านวน 2 บาน ดนิลดลง ทา่วังพร้าว

60 โครงการรางระบายน้า้คอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้า้ทว่ม รางระบายน้า้ 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     ร้อยละของน้า้  - ปอ้งกนัปญัหาน้า้ กองชา่ง  

ซอย 15/4 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย ขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทว่มขังลดลง ทว่มขัง อบต. 

ทา่วังพร้าว

61 โครงการปรับปรุงอาคารสา้นกังาน  - เพื่อให้มสีถานทีอ้่านวย ซ่อมแซมหลงัคา 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละความ  - มสีถานทีอ้่านวย กองชา่ง  

อบต.ทา่วังพร้าว ความสะดวกแกผู้่มาตดิตอ่ และทาสอีาคาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ความสะดวกแกผู้่มา อบต. 

ประชาชนทีม่า ตดิตอ่ ทา่วังพร้าว

ใชบ้ริการ

62 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 2.5 เมตร 242,500     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 15/5 หมูท่ี ่7 สะดวก ยาว 55 ม. (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

63 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร ขนาดกวา้ง 3 เมตร 48,000       ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอย 11 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย ยาว 32 เมตร หนา (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต. 

0.15 ม.หรือมพีื้นที่ สะดวกมากย่ิงขี้น ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 96 ตรม.

64 โครงการขุดลอกลา้น้า้อาว หมูท่ี ่7  - เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้า้ทว่ม ขุดลอกลา้น้า้อาว 300,000     ร้อยละของ  - ปอ้งกนัปญัหาน้า้ กองชา่ง  

ขังและใชใ้นการเกษตร ความยาว 1,200 ม. (อบต.) น้า้ทว่มขังลดลง ทว่มขัง อบต.ทา่วังพร้าว

65 โครงการปรับปรุงลานหนา้วัดดอนชัย  - เพื่อใชเ้ปน็สถานที่ เทลานคอนกรีตหนา้ 150,000     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย ประกอบกจิกรรมอันเปน็ วัดดอนชัย (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ประโยชน์ ความสะดวกใน ใชส้ถานที่ ทา่วังพร้าว

การใชส้ถานที่
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66 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์  - เพื่อกอ่สร้างอาคาร ขนาดกวา้ง 90x20 ม. 3,000,000   3,000,000    3,000,000    3,000,000     3,000,000     ร้อยละความ  - มสีถานทีอ้่านวย กองชา่ง  

องค์บริหารสว่นตา้บลทา่วังพร้าว เอนกประสงค์ทีไ่ดม้าตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ความสะดวกแกผู้่มา อบต. 

ประชาชนทีม่า ตดิตอ่ ทา่วังพร้าว

ใชบ้ริการ

67 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม  - เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงห้องประชุม 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละความ  มห้ีองประชุมทีไ่ด้ กองชา่ง  

องค์การบริหารสว่นตา้บลทา่วังพร้าว ทีไ่ดม้าตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ มาตรฐาน อบต. 

ประชาชนทีม่า ทา่วังพร้าว

ใชบ้ริการ

68 โครงการกอ่สร้างสถานสีบูน้า้พลงังาน  - เพื่อกอ่สร้างสถานสีบูน้า้ สถานสีบูน้า้พลงั 200,000     200,000     200,000     ร้อยละของ  - มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล กองชา่ง  

ไฟฟา้พร้อมระบบสง่น้า้ พลงังานไฟฟา้ทีไ่ดม้าตรฐาน งานไฟฟา้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ เกษตร อบต. 

ใชใ้นฤดกูาล ทา่วังพร้าว

เกษตร

69 โครงการสร้างซุ้มประตหูมูบ่า้นบริเวณแยก  - เพื่ออ้านวยความสะดวก ปา้ยซุ้มประตหูมูบ่า้น 395,000     ร้อยละของ ความสะดวกสบาย กองชา่ง  

หนองครอบบา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ในการบอกเสน้ทางคมนาคม ขนาดกวา้ง 2 เมตร (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ของประชาชน อบต. 

ยาว 8 เมตรสงู 7 ม. ความสะดวก ทา่วังพร้าว

70 โครงการเสริมผิวจราจรดว้ยแอสฟัลทต์กิ  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา เสริมผิวจราจรจ้านวน 404,000     404,000     404,000     404,000     404,000     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3/3 จ้านวน 2 สะดวก 2 ชว่ง ชว่งที ่1 กวา้ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ชว่ง หมูท่ี ่7 4 ม. ยาว 218 ม. ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

หนา 0.05 ม. การสญัจรไปมา

ชว่งที ่2 กวา้ง 3 ม.

ยาว 46 ม. หนา 0.05

71 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์  - เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ ลานคอนกรีต 512,500     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

จ้านวน 2 ชว่ง หมูท่ี ่4 ในการประกอบกจิกรรมตา่ง ๆ ชว่งที ่1 กวา้ง 29 ม. (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ยาว 30 ม. หนา 0.15 ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ม. ชว่งที ่2 กวา้ง 11.5 การสญัจรไปมา

ม. ยาว 13.5 ม. หนา 

0.15 ม.

72 โครงการตดิตัง้จุดกระจายเสยีงไร้สายภายใน  - เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ เพิ่มจุดเคร่ืองกระจายเสยีง 248,000    ร้อยละของประชา ประชาชนไดรั้บขา่ว กองชา่ง  

ตา้บลทา่วังพร้าว ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ ไร้สาย (อบต.) ชนไดรั้บขา่วสาร สารอย่างทัว่ถงึ อบต. 

อย่างทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

73 โครงการจัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ปา้ยซอยภายใน  - เพื่ออ้านวยความสะดวก ปา้ยซอยภายในเขตตา้บล 162,500     ร้อยละของ ความสะดวกสบาย กองชา่ง  

ตา้บลทา่วังพร้าว ในการบอกเสน้ทางคมนาคม ทา่วังพร้าว จ้านวน 65 ปา้ย (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ของประชาชน อบต. 

####

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

74 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 167,500    ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 21 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง  3  เมตร ยาว (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 321 ตรม. ไหลท่าง การสญัจรไปมา

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. 

75 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 354.50 ม. 460,500     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 5-6 สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว 1418 ตรม. ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

76 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 6.70 ม. ยาว 113 ม. 244,400    ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ถนนทางเขา้วัดดอนชัย สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย 757.1 ตรม. ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

รวม จ านวน76 โครงการ  -  - 6,357,000           9,035,000          10,123,727      7,838,000          9,038,000          

    1.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด
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1 โครงการปรับภูมทิศันศ์ูนย์พัฒนาเดก็เลก็  - เพื่อให้ ศพด.นา่มอง ปรับปรุงภูมทิศันภ์ายใน 20,000       20,000       20,000       ร้อยละของผู้มาใช้ ม ีศพด.ทีส่ะอาดและ กองการศึกษา

ดสูะอาด และพร้อมให้การ ศพด.บา้นทุง่หลกุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริการ ศพด.มี พร้อมให้บริการ อบต. 

ตอ้นรับผู้มาตดิตอ่ ความพงึพอใจ ทา่วังพร้าว

รวม จ านวน 1  โครงการ  -  - -                   -                  20,000            20,000            20,000            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



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 ส้านักปลัด

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 ส้านักปลัด

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 ส้านักปลัด

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

ประชาชนในเขต เสริมการท่อง อย่างย่ังยืน

อบต.ท่าวังพร้าว เที่ยวในชุมชน

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานมหกรรม  - เพือ่ให้ประชาชนในพื้นที่ อุดหนุนอ้าเภอ 22,000     22,000     22,000     22,000     22,000     ร้อยละของ ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ที่ท้าการปกครอง

ไมด้อกไมป้ระดับจังหวัดเชยีงใหม่ อ้าเภอสันป่าตองได้มสี่วนร่วม สันป่าตองเพือ่ใช้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ้านวนประชาชน ขนบธรรมเนียบประ อ้าเภอสันป่าตอง

ในการส่งเสริมสนับสนุน ในงานมหกรรมไม้ ที่เขา้ร่วมงาน เพณีอันดีงามของ

ขนมธรรมเนียม ประเพณี ดอกไมป้ระดับ เพิม่ขึ้น จังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

อันดีงามของจังหวัดเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ ท่องเที่ยวในจังหวัด

 61

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



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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1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมอืการเกษตรและ เพือ่ให้ได้เคร่ืองมอือุปกรณ์ เคร่ืองมอืและ 20,000     20,000     20,000     ร้อยละของ  -เพือ่อ้านวยความ ส้านักปลัด

อุปกรณ์การเกษตร การเกษตรที่มคุีณภาพ อุปกรณ์การเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกษตรกรได้รับ สะดวกในการท้า (อบต.ท่าวังพร้าว)

ได้มาตรฐาน ความสะดวก เกษตร

2 โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกจิ  - เพือ่สนับสนุนการใชช้วีติ จัดอบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ที่  - ประชาชนมคีวามรู้ ส้านักปลัด

พอเพยีง แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ในเกษตรกรในต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ได้ความรู้เพิม่ขึ้น พอเพยีง

3 อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนล้าใย  - เพือ่สนับสนุนการด้าเนิน สนับสนุนงบประมาณ 10,000     10,000     10,000     ร้อยละการด้า  - พือ่ให้การด้าเนิน ส้านักปลัด

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

สวนล้าใยบ้านต้นแหนน้อย มปีระสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ

4 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  - เพือ่ส่งเสริมการด้ารงชวีติ จัดอบรมให้ความรู้ 15,000     15,000     15,000     ร้อยละของผู้ที่  - ประชาชนหันมา ส้านักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ แกค่รัวเรือนในต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ปลูกผักสวนครัวและ (อบต.ท่าวังพร้าว)

พอเพยีง ท่าวังพร้าว ได้ความรู้เพิม่ขึ้น ลดภาระค่าใชจ้า่ย

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัการปลูก เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรู้ อบรมให้ความรู้แก่ 15,000     ร้อยละของ ประชาชนมคีวามรู้ ส่วนการศึกษาฯ

สมุนไพรไทย เกี่ยวกบัการปลูกพชืสมุนไพร ผู้เขา้ร่วมโครงการ (อบต.) จ้านวนประชาชน เกี่ยวกบัการปลูกพชื (อบต.ท่าวังพร้าว)

ไทย และสามารถน้าไปใช้ ที่เขา้ร่วมโครง สมุนไพรไทย

ในชวีติประจ้าวันได้ การได้รับความรู้

6 โครงการฝึกอบรมการท้าปุ๋ยหมักและ  -เพือ่ลดการใชปุ้๋ยเคมแีละ จัดอบรมให้ความ 20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ที่  -ประชาชนรู้วธิกีาร ส้านักปลัด

ปุ๋ยชวีภาพ ลดปริมาณขยะรวมไปถงึการ รู้แกเ่กษตรกรใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ท้าปุ๋ยหมักและปุ๋ย (อบต.ท่าวังพร้าว)

น้ากลับมาใชป้ระโยชน์ ต้าบล มคีวามรู้เพิม่ขึ้น ชวีภาพเพือ่ใชใ้นเกษตร

      2.2  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ 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 ส้านักปลัด

การกา้จัดศัตรูพชืในชุมชน ลดปริมาณขยะรวมไปถงึการ แกเ่กษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เพิม่มากย่ิงขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

น้ากลับมาใชป้ระโยชน์ 2.ศึกษาดูงาน มคีวามรู้เพิม่ขึ้น

8 โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผล เพือ่ให้ความรู้แกเ่กษตรกร 1.อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนมคีวามรู้ ส้านักปลัด

ผลิตทางการเกษตร มคีวามรู้ในการท้าสวนและ แกเ่กษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เพิม่มากย่ิงขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

และผลิตสินค้าที่มคุีณภาพ 2.ศึกษาดูงานการท้า มคีวามรู้เพิม่ขึ้น

การแปรรูป

9 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพือ่การรักษา  - เพือ่ให้ความรุ้แกเ่กษตรกร 1.อบรมให้ความรู้ 20,000     ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนมคีวามรู้ ส้านักปลัด

ต้นน้้าล้าธาร ในการบริหารจัดการแหล่งน้้า แกเ่กษตรกร (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ เพิม่มากย่ิงขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

ส้าหรับท้าการเกษตร 2.ศึกษาดูงานการท้า 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 ส้านักปลัด

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

2 โครงการจัดท้าตลาดนัดชุมชน  -เพือ่ให้มสีถานที่ขายของ ตลาดนัดชุมชน 100,000   ร้อยละของ  -ประชาชนมสีถานที่ กองชา่ง

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

เพิม่ขึ้น ในหมู่บ้าน

3 โครงการส่งเสริมการท้าจักรสาน  -เพือ่ส่งเสริมให้ผู้วา่งงาน อบรมให้ความรู้แก่ 20,000     ร้อยละของจ้านวน  -ผู้วา่งงานและผู้ ส้านักปลัด

และผู้พกิารประกอบอาชพีได้ ผู้วา่งงานและผู้พกิาร (อบต.) ผู้วา่งงานในต้าบล พกิารมอีาชพีและมี (อบต.ท่าวังพร้าว)

ลดลง รายได้ในการด้ารงชพี

4 โครงการจัดท้าตลาดนัดชุมชนต้าบล  -เพือ่ให้มสีถานที่ขายของ ตลาดนัดชุมชน 100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละความ  -ประชาชนต้าบล กองชา่ง

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

ประชาชนที่ได้ใช้ ในการซ้ือขายของภาย

บริการ ในต้าบล

 63

       2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใชภู้มปิัญญา  - เพือ่ส่งเสริมให้คนในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     ร้อยละของ  - คุณภาพชวีติของ ส้านักปลัด

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 ส้านักปลัด

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 ส้านักงานเกษตร

สันป่าตอง กจิกรรมของอ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอสันป่าตอง  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) จ้านวนประชาชน รู้เกี่ยวกบัพันธข์า้ว อ้าเภอสันป่าตอง

และเพือ่เป็นการบูรณาการ จัดงานวันขา้วเหนียว ที่เขา้ร่วมงาน เหนียวสันป่าตอง

ร่วมกนั สันป่าตอง เพิม่ขึ้น

8 สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและจ้าหน่าย  -เพือ่เป็นชอ่งทางการประ อุดหนุนการจัด 5,000        5,000       5,000       5,000       การจัดแสดง  -มร้ีานจัดแสดงและ พัฒนาชุมชน

สินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน ชาสัมพันธส์ินค้าชุมชน ชว่ย แสดงสินค้า OTOP (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และจ้าหน่ายสินค้า จ้าหน่ายสินค้า อ้าเภอสันป่าตอง

OTOP ของดีเมอืงเชยีงใหม ่ ส่งเสริมการขายเพิม่ชอ่งทาง ในงานกาชาดและ มคุีณภาพขึ้นร้อย ที่มปีระสิทธภิาพ

การตลาดให้กบัสินค้า OTOP งานฤดูหนาวจังหวัด ละ 50 

ของดีอ้าเภอสันป่าตอง เชยีงใหม ่

9 สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและจ้าหน่าย  -เพือ่ประชาสัมพันธส์ินค้า อุดหนุนการจัด 5,000        5,000       5,000       5,000       การจัดแสดง  -มร้ีานจัดแสดงและ พัฒนาชุมชน

สินค้า OTOP ในงานไมด้อกไมป้ระดับ และส่งเสริมการตลาดสินค้า แสดงสินค้า OTOP (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และจ้าหน่ายสินค้า จ้าหน่ายสินค้า อ้าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่ OTOP ของอ้าเภอสันป่าตอง ในงานกาชาดและ มคุีณภาพขึ้นร้อย ที่มปีระสิทธภิาพ

งานฤดูหนาวจังหวัด ละ 50 

เชยีงใหม ่

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

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

1 โครงการปลูกพชืผักสวนครัว ไมก่ลัว  - เพือ่ส่งเสริมการด้ารงชวีติ จัดอบรมให้ความรู้ 10,000     ร้อยละของผู้ที่ เด็กปฐมวัยมสีุขภาพ กองการศึกษา

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

พอเพยีงและส่งเสริมสุขภาพ ได้ความรู้เพิม่ขึ้น ผักปลอดสารพษิ

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

       2.4 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

3.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการภาชนะรักษ์โลก  -เพือ่สร้างจติส้านึกให้ อบรมให้ความรู้แกผู้่ 20,000     ร้อยละของผู้ที่เขา้  -เด็ก เยาวชนมจีติ ส้านักปลัด

ตระหนักถงึคุณค่าของ ร่วมโครงการให้มจีติ (อบต.) ร่วมโครงการมี ส้านึกในการอนุรักษ์ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส้านึกและเห็นคุณค่า จติส้านึกในการรัก ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรธรรมชาติ ษาทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการครัวเรือนสะอาด ชุมชนปลอด  เพือ่สร้างจติส้านึกในคนใน อบรมให้ความรู้แก่ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้เขา้ ประชาชนในชุมชนมี ส้านักปลัด

ขยะ ชุมชนตระหนักและเห็นถงึ ผู้เขา้ร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมโครงการมี จติส้านึกและตระหนัก (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประโยชน์ของการกา้จัดขยะ ความรู้เพิม่มากขึ้น ถงึการกา้จัดขยะที่ถกู

ที่ถกูวธิี วธิี

3 โครงการจัดท้าที่เกบ็ขยะรีไซเคิล  -เพือ่ให้ประชาชน เด็ก และ จัดท้าที่เกบ็ขยะรีไซเคิล 10,000     10,000     10,000     ร้อยละของผู้ที่เขา้  -ประชาชน เด็ก และ ส้านักปลัด

เยาวชนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการ ประจ้าหมู่บ้าน/ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมโครงการมี เยาวชนมคีวามรู้เกี่ยว (อบต.ท่าวังพร้าว)

จัดท้าที่เกบ็ขยะรีไซเคิลและ ความรู้เพิม่มากขึ้น กบัการจัดท้าที่เกบ็ขยะ

ชว่ยกนัรักษาสภาพแวดล้อม รีไซเคิลและรักษา

ของชุมชน สภาพแวดล้อมของ

4 โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน  -เพือ่สร้างจติส้านึกให้ อบรมให้ความรู้แกผู้่ 20,000     ร้อยละของผู้ที่เขา้  -เด็ก เยาวชนมจีติ ส้านักปลัด

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถงึคุณค่าของ ร่วมโครงการให้มจีติ (อบต.) ร่วมโครงการมี ส้านึกในการอนุรักษ์ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส้านึกและเห็นคุณค่า จติส้านึกในการรัก ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรธรรมชาติ ษาทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม

                         66
2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
5 โครงการจัดหาพลังงานทดแทน  -เพือ่ให้มทีางเลือกในการใช้ อบต.สามารถจัดหา 300,000   300,000  300,000  300,000   300,000   ประชาชนมทีาง  -ประชาชนมทีางเลือก ส้านักปลัด

พลังงานและเพือ่ลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เลือกในการใชพ้ลัง ในการใชพ้ลังงาน (อบต.ท่าวังพร้าว)

โลกร้อน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน งานทดแทนร้อยละ 50เพือ่ลดภาวะโลกร้อน

6 โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี  -เพือ่ให้มทีางเลือกในการใช้ อบต.สามารถจัดหา 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ประชาชนมทีาง  -ประชาชนมทีางเลือก ส้านักปลัด

พลังงานทดแทนเพือ่ลดปัญหาโลกร้อน พลังงานและเพือ่ลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เลือกในการใชพ้ลัง ในการใชพ้ลังงาน (อบต.ท่าวังพร้าว)

โลกร้อน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน งานทดแทนร้อยละ 50เพือ่ลดภาวะโลกร้อน

7 โครงการสร้าง ดิน น้้า ลม ไฟ ให้เป็น  -เพือ่ให้มทีางเลือกในการใช้ อบต.สามารถจัดหา 20,000     ประชาชนมทีาง  -ประชาชนมทีางเลือก ส้านักปลัด

พลังงาน พลังงานและเพือ่ลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช้ (อบต.) เลือกในการใชพ้ลัง ในการใชพ้ลังงาน (อบต.ท่าวังพร้าว)

โลกร้อน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน งานทดแทนร้อยละ 50เพือ่ลดภาวะโลกร้อน

รวม จ านวน 7 โครงการ  -  - 340,000     340,000    410,000     350,000     350,000     

3.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการบริหารจัดการขยะ  -เพือ่ให้การบริหารจัดการ กา้จัดขยะในพื้นที่ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   สามารถแกไ้ขปัญ  -ประชาชนรู้จักรักษา กองชา่ง

ขยะได้อย่างถกูวธิแีละแกไ้ข หมู่ที่ 4 5 6 ,7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หาขยะได้ร้อยละ สภาพแวดล้อมให้น่า (อบต.ท่าวังพร้าว)

ปัญหาขยะ 20 ในพื้นที่ อยู่และกา้จัดขยะอย่าง

ถกูวธิี

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ในเขต  -เพือ่สภาพแวดล้อมภูมทิัศน์ บริเวณสองขา้งทาง 100,000   100,000   100,000   100,001   100,000   พื้นที่รับผิดชอบ  -สภาพแวดล้อมใน กองชา่ง

 รับผิดชอบ อบต.ท่าวังพร้าว สวยงาม สะอาดตา เขตรับผิดชอบ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สองขา้งทางมี พื้นที่รับผิดชอบ อบต. (อบต.ท่าวังพร้าว)

ท่าวังพร้าว ความสวยงาม ท่าวังพร้าว  สวยงาม

ขึ้นร้อยละ 50 สะอาดตา

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 100,000     100,000     100,000     100,001     100,000     
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รับผิดชอบ
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รับผิดชอบ
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3.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการเยาวชนร่วมใจพทิักษ์  เพือ่สร้างจติส้านึกให้เด็ก อบรมให้ความรู้แก่ 20,000     ร้อยละของผู้เขา้ ประชาชนในชุมชนมี กองการศึกษาฯ

สิ่งแวดล้อม เยาวชนตระหนักถึงการ ผู้เขา้ร่วมโครงการ (อบต.) ร่วมโครงการมี จติส้านึกและตระหนัก(อบต.ทา่วงัพร้าว)

อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ความรู้เพิม่มากขึ้นในการอนุรักษส์ิ่งแวด

ล้อม

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 20,000       -            -            -             -             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญาจติสาธารณะ  และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

 - ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชน

4.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

4.1 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการอาหารเสริม (นม)  -เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รับ นักเรียน 20,000    20,000   20,000   20,000   20,000   นักเรียนได้  -เด็กนักเรียนมสีุขภาพกองการศึกษา

อาหารเสริม (นม) อย่าง  - ศพด.ทุง่หลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รับอาหารเสริม อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์(อบต.ทา่วังพร้าว)

เพยีงพอและเพื่อส่งเสริม (นม) ร้อยละ 

สุขภาพของเด็กนักเรียน 80

2 โครงการอาหารกลางวัน  -เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียน 50,000    50,000   50,000   50,000   50,000   นักเรียนได้  -เด็กนักเรียนมสีุขภาพกองการศึกษา

อาหารอย่างเพยีงพอ และ  - ศพด.ทุง่หลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รับอหารกลาง อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์(อบต.ทา่วังพร้าว)

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ วันร้อยละ

ประทานอาหารที่ถูกต้อง 80

3 โครงการร้อง เล่น เต้น เพื่อพัฒนาการ  -เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก 10,000    10,000   10,000   10,000    10,000    ร้อยละของเด็ก  -เด็กได้พัฒนา กองการศึกษา

ที่ดี คุณภาพชวีติและทักษะของ ได้ร่วมเพื่อพัฒนาการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ คุณภาพชวีติและ (อบต.ทา่วังพร้าว)

เด็กให้เหมาะสมกับวัยและให้ที่ดี ได้ร่วมท้ากิจกรรม ทักษะของเด็กให้เหมาะ

เด็กได้ท้ากิจกรรมร่วมกัน ร่วมกัน สมกับวัย

4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา -เพื่อให้ประชาชนใชส้้าหรับ อุปกรณ์กีฬา 25,000    25,000   25,000   25,000   25,000   ประชาชนมี ประชาชนหันมาใส่ใจ กองการศึกษาฯ

เล่นกีฬา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก้าลังกายมากย่ิงขึ้น
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เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์น้าเยาวชนไป 20,000    20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละเด็กที่ เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

ประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของ เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ให้เกิด ทัศนศึกษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ อย่างมคีวามสุขจาก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้อย่างมคีวามสุข ได้รับประสบการณ์ประสบการณ์

ที่ดี

6 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารศูนย์พัฒนา เพื่อการด้าเนินงานของศพด.บริหารจัดการการ 10,000    10,000   10,000   10,000    10,000    ร้อยละของการ ศพด.ด้าเนินงานได้ กองการศึกษา

เด็กเล็กบา้นทุง่หลุก หมูท่ี่ 4 บา้นทุง่หลุกมปีระสิทธภิาพ ด้าเนินงาน ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้าเนินงานของ มปีระสิทธภิาพ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ศพด.มปีระสิทธิ

ภาพมากย่ิงขึ้น

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ เพื่อการด้าเนินงานของศพด.บริหารจัดการการ 28,900   28,900   33,950   33,950   33,950   ร้อยละของการ ศพด.ด้าเนินงานได้ กองการศึกษา

บริหารการศึกษา บา้นทุง่หลุกมปีระสิทธภิาพ ด้าเนินงาน ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้าเนินงานของ มปีระสิทธภิาพ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ศพด.มปีระสิทธิ

ภาพมากย่ิงขึ้น

8 โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น  -เพื่อให้เด็กได้มเีคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นสนาม 50,000   50,000   50,000   ร้อยละของ  -เด็กมเีคร่ืองเล่นและ กองการศึกษาฯ

สร้างปัญญา เหมาะสมกับวัย จ้านวน 1 ชุด (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในพื้นที่ มพีัฒนาการเหมาะสม(อบต.ทา่วังพร้าว)

มสีุขภาพดีขึ้น กับวัย

รวม จ านวน 8 โครงการ  -  - 163,900     163,900    218,950    218,950    218,950    

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการแจกเบี้ยยังชพี (ผู้สูงอายุ)  -เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 4,500,000  ######### # ######### # ######### # ######### # ร้อยละของผู้สูง  -ผู้สูงอายุสามารถ ส้านักปลัด

ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อายุได้รับเบี้ย พึ่งพาตนเองได้ และ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ยังชพีอย่างทั่วถึง สามารถชว่ยบรรเทา

ความเดือดร้อน

2 โครงการสงเคราะห์ (ผู้ปว่ยเอดส์)  -เพื่อสงเคราะห์ผู้ปว่ยเอดส์ สงเคราะห์ผู้ปว่ย 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   ร้อยละของผู้  -ผู้ปว่ยเอดส์สามารถ ส้านักปลัด

เอดส์ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปว่ยเอดส์ได้รับ พึ่งพาตนเองได้และ (อบต.ทา่วังพร้าว)

เบี้ยอย่างทั่วถึง สามารถชว่ยบรรเทา

ความเดือดร้อน

 7
0

       4.2 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

3 โครงการสงเคราะห์ (ผู้พกิาร)  -เพื่อสงเคราะห์ผู้พกิาร สงเคราะห์ผู้พกิาร 1,200,000        1,200,000       1,200,000       1,200,000        1,200,000        ร้อยละของผู้  -ผู้พกิารสามารถ ส้านักปลัด

ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พกิารได้รับเบี้ย พึ่งพาตนเองได้และ (อบต.ทา่วังพร้าว)

ผู้พกิารอย่าง สามารถชว่ยบรรเทา

ทั่วถึง ความเดือดร้อน

รวม จ านวน 3 โครงการ  -  - 5,770,000   5,770,000   5,770,000   5,770,000   5,770,000   

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันควบคุมโรค  -เพื่อให้ประชาชนรู้จักวธิี 1.อบรมให้ความรู้ 15,000        15,000       15,000       15,000       15,000       ร้อยละของผู้ที่  -ประชาชนรู้จักวธิี ส้านักปลัด

และภัยสุขภาพในชุมชน การปอ้งกันโรคติดต่อ 2.ดูงานนอกสถานที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ปอ้งกันตนเองจาก (อบต.ทา่วังพร้าว)

มคีวามรู้มากขึ้น โรคติดต่อ

2 โครงการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ กายจติ เพื่อให้ประชาชนในต้าบล 1.อบรมให้ความรู้ 15,000   15,000   15,000   ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนมสีุขภาพ ส้านักปลัด

ดี ด้วยวถิีธรรมชาติ ทา่วังพร้าวมสีุขภาพที่ดี 2.ดูงานนอกสถานที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ ดีขึ้น (อบต.ทา่วังพร้าว)

มคีวามรู้มากขึ้น

3 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อปอ้งกันการเกิดโรค อบรมให้ความรู้ 15,000    15,000   15,000   15,000   15,000   ร้อยละของ ประชาชนและอาสา ส้านักปลัด

จากโรคพษิสุนัขบา้ พษิสุนัขบา้ในพื้นที่ เกี่ยวกับโรคพษิ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครง สมัครปศุสัตวใ์นพื้นที่ (อบต.ทา่วังพร้าว)

สุนัขบา้แก่ประชา การได้รับความรู้ มคีวามรู้เกี่ยวกับโรค

ชนทั่วไปและอาสา เพิ่มมากขึ้น พษิสุนัขบา้และชว่ยกัน

ปศุสัตวใ์นพื้นที่ ปอ้งกันการเกิดโรค

4 โครงการปรับปรุงสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม  - เพื่อรณรงค์ควบคุมปอ้งกันอุดหนุน รพ.สต. 20,000    20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละของผู้  - ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.บา้น

 ควบคุมและปอ้งกันโรค โรคไชเ้ลือดออกในพื้นที่ บา้นทุง่หลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปว่ยในพื้นที่ มคีวามปลอดภัยในชวีติ ทุง่หลุก

ไชเ้ลือดออกต้าบลทา่วังพร้าว ลดลง ห่างไกลจากโรคไข้

เลือดออก

5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ อุดหนุนงบประมาณ 30,000    30,000   30,000   30,000   30,000   ร้อยละของ  -อาสาสมัคร ส้านักปลัด

สาธารณสุขและแกนน้าสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรด้าน ให้อาสาสมัคร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อสม.ท้างาน สาธารณสุขมศีักยภาพ(อบต.ทา่วังพร้าว)

สาธารณสุขให้มปีระสิทธภิาพสาธารณสุขประจ้า ได้อย่างมปีระสิทธิ ในการท้างานและน้า

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 4,5 ภาพ ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา

6 และ 7 ด้านสาธารณสุข
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       4.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

6 โครงการสา้รวจความเสีย่งเกษตรกรจากการใช้  -เพือ่รณรงค์ควบคุมป้องกนั อุดหนุน รพ.สต. 20,000        20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของ  - ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.บ้าน

สารเคมกีา้จัดศัตรูพชื โรคพยาธใิบไมใ้นตับแกก่ลุ่ม บ้านทุ่งหลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนใน มคีวามปลอดภัยและ ทุ่งหลุก

และผู้ที่มพีฤติกรรมเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ป่วยด้วย ห่างไกลจากโรค

โรคน้อยลง

7 โครงการสืบสานปฏธิานสมเด็จย่า  - เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้านในเขตอุดหนุนงบประมาณให้ 20,640     20,640     20,640     20,640     20,640     จ้านวนประชาชน หมู่บ้านที่ได้รับเงินสนับ หมู่บ้านในเขต

ต้านภัยมะเร็งเต้านม ต้าบลท่าวังพร้าวจัดท้าโครงการหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ สนุน 4 หมู่บ้านได้จัดท้า อบต.ท่าวังพร้าว

เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอบต.ท่าวังพร้าวจ้านวน โครงการตามพระราชด้าริ

ตามโครงการอุดหนุนโครงการ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

พระราชด้าริ 5,160.-บาท

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลในชุมชน  - เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้านในเขตอุดหนุนงบประมาณให้ 38,240     38,240    38,240    38,240     38,240     จ้านวนประชาชน หมู่บ้านที่ได้รับเงินสนับ หมู่บ้านในเขต

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม ต้าบลท่าวังพร้าวจัดท้าโครงการหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ สนุน 4 หมู่บ้านได้จัดท้า อบต.ท่าวังพร้าว

บรมราชกมุารี เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอบต.ท่าวังพร้าวจ้านวน โครงการตามพระราชด้าริ

ตามโครงการอุดหนุนโครงการ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

พระราชด้าริ 9,560.-บาท

9 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  - เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้านในเขตอุดหนุนงบประมาณให้ 21,120     21,120    21,120    21,120     21,120     จ้านวนประชาชน หมู่บ้านที่ได้รับเงินสนับ หมู่บ้านในเขต

ต้าบลท่าวังพร้าวจัดท้าโครงการหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ สนุน 4 หมู่บ้านได้จัดท้า อบต.ท่าวังพร้าว

เพือ่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอบต.ท่าวังพร้าวจ้านวน โครงการตามพระราชด้าริ

ตามโครงการอุดหนุนโครงการ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

พระราชด้าริ 5,280.-บาท

รวม จ านวน 9  โครงการ  -  - 180,000   180,000  195,000  195,000  195,000  

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูง  -เพื่อสงเคราะห์ผู้สุงอายุ ดูแลที่อยู่อาศัยผู้ 30,000   30,000   30,000   จ้านวนผู้ที่  -เพื่อผู้สูงอายุมทีี่อยู่ ส้านักปลัด

อายุโดยชุมชนมสี่วนร่วม สูงอายุให้มสีภาพดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ อาศัยที่ดีขึ้น (อบต.ทา่วังพร้าว)
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       4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

2 โครงการสูงวัยอย่างมคุีณค่าชรา  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้และ 15,000   15,000   15,000   ร้อยละของผู้ที่ ผู้สูงอายุภายในพื้นที่มี ส้านักปลัด

อย่างมคุีณภาพ ภายในชุมชนมสีุขภาพที่ดี ประชาสัมพันธใ์น (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง (อบต.ทา่วังพร้าว)

และมจีติใจที่ดี พื้นที่ มสีุขภาพที่ดี แรงสภาพจติใจดี

2 โครงการแฮปปี้โฮม  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้และ 20,000    20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละของผู้ที่ ผู้สูงอายุภายในพื้นที่มี ส้านักปลัด

ภายในชุมชนมสีุขภาพที่ดี ประชาสัมพันธใ์น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครงการ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง (อบต.ทา่วังพร้าว)

พื้นที่ มสีุขภาพที่ดี แรง

รวม จ านวน 3  โครงการ  -  - 20,000   20,000   65,000   65,000   65,000   

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 60,000    60,000   60,000   60,000    60,000    ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

ประชาชนประจ้าปอ้ีาเภอสันปา่ตอง กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

2 โครงการแขง่ขันกีฬาศูนย์พัฒนา เพื่อส่งเสริมความมรีะเบยีบ เด็ก ศพด.บา้น 10,000    10,000   10,000   10,000    10,000    เด็กมสีุขภาพ เด็กมคีวามเป็น กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก วนิัย  ปลูกฝังการเล่นกีฬา ทุง่หลุกเขา้ร่วมการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ดีขึ้นร้อยละ ระเบยีบและมวีนิัย (อบต.ทา่วังพร้าว)

รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความ แขง่ขันกีฬา 60 รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย

สามัคคี เด็กได้รับการพัฒนา

ด้านอารมย์ สังคมสติปัญญา

3 โครงการแขง่ขันกีฬาเยาวชนประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 60,000    60,000   60,000   60,000    60,000    ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

ต้าบลทา่วังพร้าวต้านยาเสพติด กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

4 โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

ประจ้าอ้าเภอสันปา่ตอง กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 40,000    40,000   40,000   40,000   40,000   ประชาชนมี ประชาชนมสีุขภาพ กองการศึกษาฯ

หมูท่ี่ 4-7 กายและสร้างความสามัคคี เขา้ร่วมการแขง่ขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทา่วังพร้าว)

กีฬา ร้อยละ 60 ความสมานสามัคคีกัน

รวม จ านวน 5  โครงการ  -  - 270,000  270,000  270,000  270,000  270,000  
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       4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงลานกีฬาบา้นสบวาง  -เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังประชาชนหมูท่ี่ 7 10,000   10,000    10,000    ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

กาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น

2 โครงการสร้างสวนสุขภาพประจ้าหมู่ สวนสุขภาพส้าหรับ สวนสุขภาพ 70,000   70,000   70,000   ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

บา้น ประชาชนไวอ้อกก้าลังกาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  -เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังสนามกีฬา 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

หมูท่ี่ 4  บา้นทุง่หลุก กาย จ้านวน 1 แห่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น

4 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  -เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังประชาชนในเขต 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใส่ กองชา่ง

องค์การบริหารส่วนต้าบลทา่วังพร้าว กาย อบต.ทา่วังพร้าว (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทา่วังพร้าว)

ร้อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น

รวม จ านวน 4 โครงการ  -  - -         -         680,000 680,000 680,000 

       4.7 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญาจติสาธารณะ  และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟสูืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การการอนุรักษ์ ฟื้นฟสูืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการจัดกจิกรรมรดน้้าด้าหัวผู้  -เพือ่สืบสานประเพณี จัดกจิกรรมรดน้้า 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     ร้อยละของ  -ประชาชนได้ร่วมกนั กองการศึกษาฯ

สูงอายุ วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้าหัวผู้สูงอายุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ้านวนผู้สูง สืบสานประเพณี (อบต.ท่าวังพร้าว)

ที่เขา้ร่วมโครงการ วัฒนธรรมท้องถิ่น

2 โครงการธรรมสัญจร  -เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้สูงอายุ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ้านวนผู้สูง  -ผู้สูงอายุได้ท้า กองการศึกษาฯ

ให้ผู้สูงอายุได้ท้ากจิกรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อายุที่เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา (อบต.ท่าวังพร้าว)

ทางศาสนาร่วมกนั โครงการ ร่วมกนั

3 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และ  -เพือ่เป็นการปลูกฝังให้ อบรมให้ความรู้ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จ้านวนเยาวชน  -เยาวชนมจีริยธรรม กองการศึกษาฯ

พัฒนาจติเพือ่ชวีติที่สมดุล เด็กมคุีณธรรมจริยธรรม แกเ่ยาวชนในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ คุณธรรม (อบต.ท่าวังพร้าว)

4 โครงการประเพณีลอยกระทง  -เพือ่สืบสานประเพณี จัดงานลอยกระทง 40,000     40,000     40,000     40,000     จ้านวนประชา  -ประชาชน เด็ก และ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมท้องถิ่น เพือ่สืบสาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชนที่เขา้ร่วม เยาวชนได้ร่วมกนัสืบ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประเพณีวัฒนธรรม โครงการ สานประเพณีและ

ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น

5 โครงการเยาชนร่วมใจอนุรักษ์  -เพือ่ให้เยาวชนได้ร่วมกนั อบรมให้ความรู้แก่ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ที่เขา้  -เยาวชนมจีติส้านึก กองการศึกษา

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ เด็กเยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมโครงการได้รับ ในการอนุรักษ์ รักษา (อบต.ท่าวังพร้าว)

ปัญญาท้องถิ่น ความรู้มากขึ้น วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น
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2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
6 โครงการสืบรอยธรรม ตามรอยเทียน เพือ่อนุรักษ์ประเพณี ประชาชนเขา้ร่วม 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละความพงึพอ  -ประชาชนได้ท้า กองการศึกษา

อันดีงามไวส้ืบไป โครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใจของประชาชนที่ กจิกรรมทางศาสนา (อบต.ท่าวังพร้าว)

เขา้ร่วมโครงการ ร่วมกนั

7 อุดหนุนโครงการสรงน้้าพระธาตุ  -เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนและ อุดหนุนงบประมาณ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละประชา  -ประชาชนร่วมกนั กองการศึกษาฯ

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ให้หมู่บ้าน/ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชนที่เขา้ร่วม อนุรักษ์ประเพณี (อบต.ท่าวังพร้าว)

ท้องถิ่น โครงการ วัฒนธรรมท้องถิ่น

8 โครงการจัดงานประเพณีแห่ไมค้้้าโพธิ์  -เพือ่รักษาประเพณี ประชาชนในเขต 40,000     40,000     40,000     40,000     ร้อยละประชา  -ประชาชนอนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม อันดีงามให้คง พื้นที่ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชนที่เขา้ร่วม ขนบธรรมเนียม (อบต.ท่าวังพร้าว)

อยู่สืบไป ท่าวังพร้าว โครงการ ประเพณีอันดีงาม

9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  -เพือ่อนุรักษ์ประเพณีของ 1.อบรมให้ความรู้ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละของเด็ก  -เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

ไทเขนิ ชุมชนให้คงอยู่สืบไป แกเ่ยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชนที่เขา้ร่วม ประชาชนได้ตระหนัก (อบต.ท่าวังพร้าว)

2.ศึกษาดูงาน โครงการมคีวามรู้ ถงึวถิชีวีติชุมชนและ

3.ร่วมจัดกจิกรรม เกี่ยวกบัภาษาไทยเขนิรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน

10 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม  - เพือ่ส่งเสริมสืบสาน 1.จัดกจิกรรมอนุรักษ์ 8,000       มเีครือขา่ยวัฒน เป็นการสร้างค่านิยม สภาวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมคุ้ิมกนัสังคมใน เอกลักษณ์ของชาต ศาสนา ศิลปะการแสดง (อบต.) ธรรมเขา้ร่วมทั้ง จติส้านึกและภูมิ อ้าเภอสันป่าตอง

มติิวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์ และส่ง 1 คร้ัง 13 อปท. ปัญญาไทยในการ

เสริมสืบสานเอกลักษณ์ 2.เครือขา่ยวัฒน อนุรักษ์ให้อนุชนรุ่น

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ธรรมจาก 11 ต้าบล หลังได้ร่วมศึกษาอย่าง

2 เทศบาล เป็นระบบ

11 งานสืบสานชาติพันธ ์ต้านานศิลป์ถิ่น  - เพือ่สืบสานคุณค่าสาระ ส่งเสริมแลกเปลี่ยน 15,000     มเีครือขา่ยวัฒน ชุมชนเขม้แข็งด้วย สภาวัฒนธรรม

สันป่าตอง และความส้าคัญของวัฒน เรียนรู้และเผยแพร่ (อบต.) ธรรมเขา้ร่วมทั้ง มติิทางวัฒนธรรม อ้าเภอสันป่าตอง

ธรรมในรูปแบบและวธิกีาร วัฒนธรรมและวถิี 13 อปท. ประชาชนในท้องถิ่น

ต่าง ๆ ซ่ึงจะกอ่ให้เกดิความ ชวีติไทยในชุมชน เห็นคุณค่าทางวัฒน

รู้ความเขา้ใจความซาบซ้ึง ธรรม

12 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสารักษ์  - เพือ่ปลูกฝังจติส้านึกค่า ค่านิยมที่พงึประสงค์ 10,000     ได้ต้นแบบอาสา ประชาชนคนรุ่นใหม่ สภาวัฒนธรรม

วัฒนธรรม อ้าเภอสันป่าตอง นิยมที่ดีงามแกเ่ด็กและ ของคนไทย 12 ประ (อบต.) รักษ์วัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมค่า อ้าเภอสันป่าตอง

เยาวชนคนรุ่นใหมไ่ด้ภาค การ การสืบทอดวถิี ในสถานศึกษา นิยมไทยที่พงึประสงค์

ภูมใิจใตเอกลักษณ์ของท้อง ประเพณีท้องถิ่นที่ดี ให้เขา้ถงึภาคภูมใิจใน

ถิ่นและของชาติ งาม เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

                   7
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
13 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี  -เพือ่รักษาประเพณี อุดหนุนอ้าเภอ 3,000       3,000       3,000       3,000       4,000       ร้อยละของ  - สืบสานประเพณี อ้าเภอสันป่าตอง

ท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีอันดี สันป่าตองในการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ้านวนประชาชน วัฒนธรรมไทย

งามให้คงอยู่สืบไป จัดงานประเพณี ที่เขา้ร่วมโครงการ

ท้องถิ่น

14 อุดหนุนกจิการส่งเสริมงานรัฐพธิี เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการประ ใชจ้า่ยในงานรัฐพธิี 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละของประชาชน  - สืบสานประเพณี ส้านักปลัด

ให้แกท่ี่ท้าการปกครองอ้าเภอสันป่าตอง กอบรัฐพธิขีองอ้าเภอสันป่าตอง ที่เขา้ร่วมโครงการ วัฒนธรรมไทย อบต.ท่าวังพร้าว

รวม จ านวน 14 โครงการ  -  - 416,000   383,000  383,000  303,000  384,000  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  4  การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการรักษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในชุมชน

6. แผนยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้อง เพือ่ทบทวนให้กบัสมาชกิ 1.อบรมให้ความรู้ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จ้านวน อปพร. อปพร.มคีวามพร้อม ส้านักปลัด

กนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อปพร.ให้มคีวามพร้อม 2.ฝึกซ้อมแผน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้รับการฝึก ในการปฏบิัติหน้าที่ (อบต.ท่าวังพร้าว)

2 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในต้าบล เพือ่ป้องกนัเหตุและรักษา ติดตั้งกล้อง CCTV 430,000   430,000  430,000  430,000   430,000   สามารถลด ลดอุบัติภัย ภัยพบิัติ กองชา่ง

ความสงบภายในต้าบล 4 หมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเกดิเหตุ ที่เกดิขึ้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

ได้ร้อยละ 80

3 โครงการรู้กอ่นป้องกนัภัย รู้ไวป้้องกนัเหตุ เพือ่เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย อบรมให้ความรู้ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จ้านวนการ ลดการเกดิสาธารณ ส้านักปลัด

ท้าให้เกดิภัยลดลง แกเ่ยาวชนประชา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกสิาธารณ ภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ชนในพื้นที่ ภัยลดลง

4 โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย เพือ่เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย อบรมให้ความรู้ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ้านวนการ ลดการเกดิสาธารณ ส้านักปลัด

ท้าให้เกดิภัยลดลง แกเ่ยาวชนประชา  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) เกสิาธารณ ภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ชนในพื้นที่ ภัยลดลง

รวม จ านวน 4 โครงการ  -  - 470,000     470,000    470,000    470,000    470,000    

####

2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมร้ัว เพือ่ให้ความรู้กบัเยาวชน 1.อบรมให้ความรู้ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ร้อยละของผู้ ประชาชนและเยาวชน ส้านักปลัด

ป้องกนัยาเสพติด เกี่ยวกบัโทษและพษิภัยของ 2.ศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง รู้จักโทษของยาเสพติด (อบต.ท่าวังพร้าว)

ยาเสพติด การมคีวามรู้

มากขึ้น

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       

6.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 เยาวชนรุ่นใหมร่วมใจต้านยาเสพติด เพือ่ให้ความรู้กบัเยาวชน 1.อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ ประชาชนและเยาวชน ส้านักปลัด

เกี่ยวกบัโทษและพษิภัยของ 2.ศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง รู้จักโทษของยาเสพติด (อบต.ท่าวังพร้าว)

ยาเสพติด การมคีวามรู้

มากขึ้น

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - -             -            20,000      20,000       20,000       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 5  การพฒันาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนท่ีมีประสิทธภิาพโปร่งใสและเป็นธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  7 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการล้อมร้ัวประชาธปิไตยในชุมชน เพือ่ให้คนในชุมชนมคีวามรู้ อบรมให้ความรู้แก่ 15,000     15,000     15,000     ร้อยละของผู้ ประชาชนมคีวามรู้ ส้านักปลัด 

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเมอืง ประชาชน เยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง ความเขา้ใจเกี่ยวกบั (อบต.ท่าวังพร้าว)

การปกครองในระบอบ ในพื้นที่ การมคีวามรู้ การปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอันมพีระ เพิม่มากขึ้น ประชาธปิไตยมากย่ิง

มหากษัตริย์เป็นประมุข ขี้น

2 โครงการจัดซ้ือชั้นวางของ  อุปกรณ์ ไวท้ี่ เพือ่ให้มทีี่ส้าหรับไวเ้กบ็ของ ชั้นวางของศาลา 40,000     40,000     40,000     จ้านวนชั้นวาง มชีั้นวางของเป็น ส้านักปลัด

ศาลาเอนกประสงค์ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เอนกประสงค์หมู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ระเบียบเรียบร้อยและ (อบต.ท่าวังพร้าว)

บ้าน มอุีปกรณ์ใชใ้นหมู่บ้าน

3 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์จัดเกบ็ขอ้มูล เพือ่ใชน้้าเสนอขอ้มูลของ คอมพวิเตอร์ 70,000     ร้อยละของ มรีะบบจัดเกบ็และน้า ส้านักปลัด

และน้าเสนอขอ้มูล หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน โปรเจคเตอร์ (อบต.) ระบบการจัด เสนอขอ้มูลที่มปีระ (อบต.ท่าวังพร้าว)

จ้านวน 1 ชุด เกบ็มปีระสิทธิ สิทธภิาพ

ภาพ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาจติส้านึกใน ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ อบต.ท่าวังพร้าวเป็น ส้านักปลัด

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมมคีวาม องค์กรที่ปลอดการ (อบต.ท่าวังพร้าว)

รู้มากขึ้น ทุจริต

####

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

5 โครงการ อบต.สัญจร เพือ่ประชาสัมพันธก์จิกรรม 1.จัดกจิกรรมเพือ่ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ร้อยละของ ประชาชนได้รับทราบ ส้านักปลัด

และการด้าเนินงานต่าง ๆ เผยแพร่การด้าเนิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนที่ การด้าเนินงานและ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ของ อบต.ให้ประชาชนทราบ งานของ อบต. เขา้ร่วมโครง ภารกจิของ อบต.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

7. ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธภิาพ  ความโปร่งใสเป็นประชาธปิไตยและเป็นธรรมในการให้บรกิาร

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



และให้บริการประชาชน 2.ออกบริการประชา ได้รับขา่วสาร

ชนด้านต่าง ๆ การด้าเนิน

งานของ อบต.

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดกจิกรรมเพือ่ร้าลึกถงึ จัดกจิกรรมวัน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ พนักงานได้ร่วมกนั ส้านักปลัด

วันกอ่ตั้งท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครง ร้าลึกถงึวันกอ่ตั้ง (อบต.ท่าวังพร้าว)

การ ท้องถิ่น

7 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้ง เพือ่ใชใ้นการเลือกตั้ง เลือกตั้งนายกฯและ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   การท้างาน มรีะบบการบริหารจัด ส้านักปลัด

สมาชกิและนายก อบต. สมาชกิสภาฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มปีระสิทธภิาพ การเกี่ยวกบัการด้าเนิน (อบต.ท่าวังพร้าว)

ท่าวังพร้าว ร้อยละ 70 งานที่มปีระสิทธภาพ

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน เพือ่พัฒนาศักยภาพของ 1.อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     บุคลากรมี กลุ่มสตรีมคีวามรู้ ส้านักปลัด 

องค์กร บุคลากรต้าบลท่าวังพร้าว 2.ศึกษาดูงาน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) ศักยภาพมาก และสามารถน้าความ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ให้มปีระสิทธภิาพและเพิม่ ขึ้นร้อยละ 70 รู้มาพัฒนาศักยภาพ

องค์ความรู้ ของตนเอง

รวม จ านวน 8 โครงการ  -  - 200,000   200,000  255,000  255,000  325,000  

7.2 แผนงานสถิติและวิชาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI)

1 โครงการจัดท้าแผนชุมชน เพือ่ให้ผู้บริหาร สมาชกิฯ อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ที่ ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ ส้านักปลัด

และผู้น้าชุมชนเรียนรู้การท้า เกี่ยวกบัการจัดท้า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง ผู้น้าชุมชนเขา้ใจขั้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง แผนชุมชนให้ผู้น้า การได้รับ ตอนวธิกีารการจัดท้า

ถกูต้อง ชุมชน ความรู้เพิม่ แผนชุมชนและแผน

มากขึ้น พัฒนาท้องถิ่น

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 20,000       20,000      20,000      20,000       20,000       

 8
1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



7.3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัภาษี ผู้ เพือ่ให้ความรู้แกผู้่ประกอบ อบรมให้ความรู้ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ร้อยละของผู้ ประชาชนได้รับความ กองคลัง

ประกอบการเกี่ยวกบัภาษีท้องถิ่น การในการช้าระภาษี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง รู้เกี่ยวกบัภาษีที่ถกูต้อง (อบต.ท่าวังพร้าว)

การได้รับ

ความรู้เพิม่

มากขึ้น

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ผู้เขา้ขา่ยเสียภาษี 80,000     80,000     486,000  80,000     80,000     จ้านวนผู้ที่ มรีะบบการบริหารจัด กองคลัง

ทรัพย์สิน จัดเกบ็รายได้ จ้านวน 50 คน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) เขา้ร่วมโครง การเกี่ยวกบัการด้าเนิน (อบต.ท่าวังพร้าว)

การ งานที่มปีระสิทธภาพ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติบุคลากรและเพิม่ เพือ่พัฒนาทักษะการให้ 1.อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     บุคลากรมี บุคลากร อบต. กองการศึษา

ประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานด้านการบริการ บริการแกบุ่คลากร แกบุ่คลากร อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใจรักในการ ท่าวังพร้าวมใีจรักใน (อบต.ท่าวังพร้าว)

ด้วยใจอย่างเป็นสุข อบต.ท่าวังพร้าว ให้มกีาร ท่าวังพร้าว บริการเพิม่ การให้บริการแก่

บริการที่ดีแกป่ระชาชน 2.ท้ากจิกรรมบ้า ขึ้นร้อยละ 70 ประชาชน 

เพ็ญประโยชน์นอก

สถานที่

4 โครงการท่าวังพร้าวสามัคคี ท้าความดี เพือ่พัฒนาทักษะการให้ 1.อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     บุคลากรมี บุคลากร อบต. ส้านักปลัด 

เพือ่ชุมชน บริการแกบุ่คลากร แกบุ่คลากร อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใจรักในการ ท่าวังพร้าวมใีจรักใน (อบต.ท่าวังพร้าว)

อบต.ท่าวังพร้าว ให้มกีาร ท่าวังพร้าว บริการเพิม่ การให้บริการแก่

บริการที่ดีแกป่ระชาชน 2.ท้ากจิกรรมบ้า ขึ้นร้อยละ 70 ประชาชน 

เพ็ญประโยชน์นอก

สถานที่

5 โครงการกฎหมายท้องถิ่นสู่ชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย อบรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ คนในท้องถิ่นมคีวาม ส้านักปลัด

ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ แกป่ระชาชนในพื้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมมคีวาม รู้เกี่ยวกบักฎหมาย (อบต.ท่าวังพร้าว)

ที่ รู้มากขึ้น ท้องถิ่นมากขึ้น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
6 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพือ่พัฒนาศักยภาพของ 1.อบรมให้ความรู้ 370,000   370,000  370,000  370,000  370,000  บุคลากรมี บุคลากรมคีวามรู้ ส้านักปลัด 

กลุ่มสตรีต้าบลท่าวังพร้าว 2.ศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศักยภาพมาก และสามารถน้าความ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ให้มปีระสิทธภิาพและเพิม่ ขึ้นร้อยละ 70 รู้มาพัฒนาศักยภาพ

องค์ความรู้ ของตนเอง

1 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏบิัติ เพือ่เป็นศูนย์รวมขอ้มูลขา่ว อุดหนุนการด้าเนิน 27,000     27,000    27,000    27,000    ศูนย์ฯ มกีาร มศีูนย์รวมขอ้มูลขา่ว

การร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ สารการจัดซ้ือจัดจา้ง ของ งานให้ อบต.แมก่า๊ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริหารงานที่ สารการจัดซ้ือจัดจา้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. มปีระสิทธภิาพ และสืบค้นขอ้มูลได้

ขึ้นร้อยละ 50

7 โครงการประชาสัมพันธก์ารจัดเกบ็ภาษีเพือ่ เพือ่ให้ความรู้และประชาสัมพันธอ์บรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ ประชาชนได้รับความ กองคลัง

ประชาสัมพันธห์ลักเกณฑ์ วธิกีารจัดเกบ็ภาษี หลักเกณฑ์ วธิกีารจัดเกบ็ภาษี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง รู้เกี่ยวกบัภาษีที่ถกูต้อง (อบต.ท่าวังพร้าว)

และเพิม่ประสิทธภิาพการจัดเกบ็รายได้ การได้รับ

ความรู้เพิม่

มากขึ้น

รวม จ านวน 7 โครงการ  -  - 572,000  572,000  978,000 572,000  545,000   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพือ่สะดวกในการสัญจร ชว่ง 1 กวา้ง 4.50 ม. ยาว 998,500   998,500  998,500  998,500  998,500  ร้อยละของ การเดินทางสะดวก กองชา่ง  

คอนกรีต จ้านวน 2 ชว่ง ถนนภายในหมู่บ้าน ไปมาและมคีวามปลอดภัย 447 ม.หนา 0.05 ม. การเดินทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ท่าวังพร้าว

สันควงค้า ซอย 3 เชื่อม ซอย 8 หมู่ที่ 6 ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 ม. ยาว 343 สะดวกมากย่ิงขี้น

ม.หนา 0.05 ม.หรือมพีื้นที่

รวมไมน่้อยกวา่ 3583.50 ตรม.

2 โครงการกอ่สร้างระบบป้องกนัการกดั เพือ่ป้องกนัปัญหาการพัง ตลิ่งเรียบล้าน้้าขาน 20,000,000   20,000,000  20,000,000  20,000,000   20,000,000   ร้อยละการ ป้องกนัปัญหาการ อบต.ท่าวังพร้าว

เซาะตลิ่งเลียบล้าน้้าขาน จากแยกบ้านนาย ทลายหน้าดินและป้องกนั กดัเซาะตลิ่ง พังทลายหน้าดินและ ขอรับการสนับสนุน

ประสิทธ ิศรีเปิ้น ถงึ สะพานร้องขุด ปัญหาน้้าท่วม ลดลง ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม จากหน่วยงานอื่น

3 โครงการกอ่สร้างระบบป้องกนัการกดั เพือ่ป้องกนัปัญหาการพัง ตลิ่งเรียบล้าน้้าปิง 11,000,000   11,000,000  11,000,000  11,000,000   11,000,000   ร้อยละการ ป้องกนัปัญหาการ อบต.ท่าวังพร้าว

เซาะตลิ่งบ้านท่าวังพร้าว ทลายหน้าดินและป้องกนั กดัเซาะตลิ่ง พังทลายหน้าดินและ ขอรับการสนับสนุน

ปัญหาน้้าท่วม ลดลง ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม จากหน่วยงานอื่น

4 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนมนี้้าสะอาด ประปาที่ได้ 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000     ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าสะอาด อบต.ท่าวังพร้าว

หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว ในการบริโภคและมรีะบบ มาตรฐาน จ้านวนครัว ในการบริโภคและมี ขอรับการสนับสนุน

บริหารจัดการน้้าที่มปีระ เรือนได้บริโภค ระบบการบริหารจัด จากหน่วยงานอื่น

สิทธภิาพ น้้าสะอาด การมปีระสิทธภิาพ
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสนัปา่ตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

5 โครงการก่อสร้างถนนเลียบล้าน้้าวาง เพื่อสะดวกในการสัญจร ถนนที่ได้มาตรฐาน 1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของ ผู้ที่ใชถ้นนในการ อบต.ทา่วังพร้าว

เชื่อมต่อบา้นเตาไห ไปมาและมคีวามปลอดภัย ผู้ใชถ้นนได้ สัญจรไปมาที่สะดวก ขอรับการสนบัสนนุ

รับความ และปลอดภัย จากหนว่ยงานอื่น

สะดวก

6 โครงการจัดซ้ือรถรางน้าเที่ยวภายใน เพื่อใชใ้นการน้าเที่ยวชมภายรถรางน้าเที่ยว 500,000  500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เพื่อส่งเสริมการ อบต.ทา่วังพร้าว

หมูบ่า้นต้นแหนน้อย ในหมูบ่า้น ผู้มาเที่ยวใน ทอ่งเที่ยวในชุมชน ขอรับการสนบัสนนุ

ชุมชนได้รับ จากหนว่ยงานอื่น

ความสะดวก

7 โครงการขุดลอกล้าน้้าแมป่งิและแมน่้้า เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวกปอ้ง ขุดลอกแหล่งน้้า 2,000,000     2,000,000    2,000,000    2,000,000     2,000,000     ร้อยละของ ปอ้งกันปัญหาการ อบต.ทา่วังพร้าว

ขานภายในเขตองค์การบริหารส่วน กันการเกิดปัญหาน้้ากัด การเกิดการ กัดเซาะตลิ่งพัง ขอรับการสนบัสนนุ

ต้าบลทา่วังพร้าว เซาะตลิ่ง กัดเซาะตลิ่ง จากหนว่ยงานอื่น

ลดลง

8 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสัญจร สะพาน 8,000,000     8,000,000    8,000,000    8,000,000     8,000,000     ร้อยละของ การสัญจร ไปมา อบต.ทา่วังพร้าว

ขา้มลา้น้า้แมข่าน บา้นทุง่หลกุ ม. 4 ต.ทา่วังพร้าว ไปมาและมคีวามปลอดภัย จ้านวน 1 แห่ง ผู้ที่สัญจรไป สะดวก รวดเร็ว ขอรับการสนบัสนนุ

เชื่อมบา้นแมข่าน หมูท่ี ่1 ต.สองแคว อ.ดอยหลอ่ มาได้รับความ จากหนว่ยงานอื่น

สะดวก

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

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

ความสะดวกใน สัญจรไปมา จากหนว่ยงานอื่น

การสัญจรไปมา

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู  - เพื่อระบายน้้าและปอ้ง รางระบายน้้ารูป 3,000,000     3,000,000    3,000,000    3,000,000     3,000,000     ร้อยละของ  - ปอ้งกันน้้าทว่มขัง กองชา่ง  

พร้อมถมดิน บริเวณสามแยก รพ.สต. กันน้้าทว่ม ตัวยู ขนาดกวา้ง การเกิดน้้าทว่ม อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นทุง่หลุกถึงศาลาประจ้าหมูบ่า้น ม.4 0.80 ม.ลึก 1.20 ม. ลดลง

บา้นทุง่หลุก ยาว 500 ม.

11 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมอืงภายใน เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ชใ้นการ ดาดล้าเหมอืง 11,000,000   11,000,000  11,000,000  11,000,000   11,000,000   ร้อยละของ มนี้้าไวใ้ชใ้นฤดูกาล อบต.ทา่วังพร้าว

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5 บา้นทา่วังพร้าว เกษตร เกษตรกรมี เกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร
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เปา้หมาย ตัวชีวั้ด
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12 โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล้าน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ชใ้นฤดูกาลเขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 20,000,000   20,000,000  20,000,000  20,000,000   20,000,000   ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

ปงิและล้าน้้าขาน เกษตร ความยาว 400 ม. เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

13 โครงการท้าฝายน้้าล้นล้าน้้าขานบรรจบ เพื่อปอ้งกันปัญหาน้้าทว่ม ฝายน้้าล้น 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000     ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

ล้าน้้าปงิ หมูท่ี่ 6 และกักเก็บน้้าไวใ้ชใ้นฤดูกาล เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

เกษตร น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

14 โครงการสูบน้้าพลังงานไฟฟา้เพื่อการ เพื่อใชใ้นการเกษตร สูบน้้าพลังงานไฟฟา้ 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000     ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

เกษตร เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

15 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสัญจร ถนนแอสฟัลทต์ิกขนาดกวา้ง 2,000,000   2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  ร้อยละของ ผู้ที่ใชถ้นนในการ อบต.ทา่วังพร้าว

(โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลักตั้งแต่สะพานต้นแหนไปมาและมคีวามปลอดภัย 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ผู้ใชถ้นนได้ สัญจรไปมาที่สะดวก ขอรับการสนบัสนนุ

น้อยถงึบ้านเตาไห บ้านต้นแหนน้อยหมู่ที่ 7 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,600 รับความ และปลอดภัย จากหนว่ยงานอื่น

ตารางเมตร สะดวก

16 โครงการก่อสร้างบอ่บาดาลเพื่อการ เพื่อใชใ้นการเกษตร บอ่บาดาล 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000     ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

เกษตร เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

17 โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล้าน้้าขาน เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ชใ้นฤดูกาลเขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 20,000,000   20,000,000  20,000,000  20,000,000   20,000,000   ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี่ 7 บา้นต้นแหนน้อย เกษตร ความยาว 400 ม. เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

18 โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล้าน้้าขาน เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ชใ้นฤดูกาลเขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 20,000,000   20,000,000  20,000,000  20,000,000   20,000,000   ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี่ 4 บา้นทุง่หลุก เกษตร ความยาว 400 ม. เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร
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6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

19 โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล้าน้้าปงิ เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ชใ้นฤดูกาลเขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 15,000,000   15,000,000  15,000,000  15,000,000   15,000,000   ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี่ 5 บา้นทา่วังพร้าว เกษตร ความยาว 300 ม. เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

20 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสัญจร ถนนแอสฟัลทต์ิกขนาดกวา้ง 4,683,000  4,683,000 4,683,000 4,683,000  4,683,000  ร้อยละของ ผู้ที่ใชถ้นนในการ อบต.ทา่วังพร้าว

(โอเวอร์เลย์) บริเวณศาลาหนองงูบ้านท่าวังพร้าวไปมาและมคีวามปลอดภัย 6 เมตร ยาว 2,360 เมตร ผู้ใชถ้นนได้ สัญจรไปมาที่สะดวก ขอรับการสนบัสนนุ

หมู่ที่ 5 ถงึ บริเวณสุสานบ้านสันควงค้า หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ รับความ และปลอดภัย จากหนว่ยงานอื่น

หมู่ที่ 6 บ้านสันควงค้า ไมน่้อยกวา่ 14,160 ตรม. สะดวก

21 โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งพังล้าน้้าปงิ เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ชใ้นฤดูกาลเขื่อนกัน้ตลิ่งพัง 15,000,000   15,000,000  15,000,000  15,000,000   15,000,000   ร้อยละของ ประชาชนมนี้้าใชใ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี่ 6 บา้นสันควงค้า เกษตร ความยาว 300 ม. เกษตรกรมี ฤดูกาลเกษตร ขอรับการสนบัสนนุ

น้้าไวใ้ชใ้นฤดู จากหนว่ยงานอื่น

กาลเกษตร

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ


