
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักปลัด  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 

 



สำรจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรำบเรียน พ่อแม่พี่น้องประชำชนชำวต ำบลท่ำวังพร้ำวท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ 
 

กระผม ขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้องชำวต ำบลท่ำวังพร้ำวทั้ง 4 หมู่บ้ำนทุกท่ำน ที่ได้ให้โอกำส
และควำมไว้วำงใจกระผมพร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำและพนังำนเจ้ำหน้ำที่ได้บริหำรงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว ภำยใต้ต ำบลแห่งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและมีสภำพเศรษฐกิจที่พอเพียง 

กระผม มีควำมต้ังใจที่จะพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน ทั้งควำมเป็นอยู่ ปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชำชน ถนน หนทำง ส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจให้พี่น้องมีรำยได้เพิ่มมำกข้ึน โดยใช้หลักกำร Wisdom 

W: Will มีควำมมุ่งม่ัน ต้ังใจม่ัน ทันคน ทันเหตุกำรณ์ 

  I: Idia มีควำมคิดถูกต้อง รู้จัก คิดหลำกหลำยและลึกซ้ึง 

 S: Select  ฉลำดเลือก มองสิ่งที่ดี เพื่อน ำมำพัฒนำคนและงำน 

D: Decision ตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ กอปรด้วยวิจำรณญำณ 

O: Obediance ซ่ือสัตย์ต่อวิชำชีพ ไม่แสวงหำผลประโยชน์โดยกำรทรยศต่อหลักวิชำกำร       
เพื่อหำกิน 

M: Management มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทั้งชีวิตคนและกำรงำน ให้เป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร 

โดยยึดวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ท้องถ่ินแห่งกำรพัฒนำ” เป็นที่ยึดเหนี่ยวและต้ังใจในกำรพัฒนำ 

สุดท้ำยนี้ กระผม ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลำย โปรดจงบันดำล
ประทำนพรให้ทุก ๆ ท่ำนจงประสบแต่ควำมสุขควำมเจริญในทุกด้ำน ทุกประกำร 

 
 

    (นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ)์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 



 

 

 

 

 

 

 



สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน 

ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้รับการยกฐานะเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 

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

เนื้อที ่6.25 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,463 ไร ่  

ระยะทาง : ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสันป่าตองประมาณ 15    กิโลเมตร 

แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 

 

 

 

 

 



อาณาเขต 

            มีเนื้อที่ท้ังหมด  6.25 ตารางกิโลเมตร 

ทิศ ติดต่อกับ ต าบล 

ทิศเหนือ 

ทิศใต้ 

ทิศตะวันออก      

ทิศตะวันตก              

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ 

ติดต่อกับ          

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ต าบลสันติสุข และต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรศึกษำ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลุก            

- อ่านหนังสือพิมพ์ท่ีประจ าความหมู่บ้าน             จ านวน           4 แห่ง 
สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

- วัดจ านวน 4 แห่งประกอบด้วย 

           1. วัดศรีรัตนราม  หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าวังพร้าว 
 

          2. วัดท่าวังพร้าว หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าวังพร้าว 

3. วัดสันควงค า หมู่ 6 ต าบลท่าวังพร้าว 

          4. วัดศรีดอนชัยหมู่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว 

อำชีพประชำกรส่วนใหญ่ในต ำบล 

ล าดับท่ี อาชีพ ร้อยละ ( %) 

1 เกษตรกรรม 75 

2 รับจ้าง 15 

3 หัตถกรรม 10 



รำยงำนสรุปรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256444 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  (เฉพำะปี พ.ศ.2564) 
 ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการศึกษา 

66 155,771,200 6 1,834,680 

2.การสร้างความ
มั่งคั่งอย่างย่ังยืน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

18 390,000 5 65,000 

3.การด ารงความ
เป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
สะอาด 

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

10 1,010,000 5 475,000 

4.การสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

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

35 3,272,450 21 5,943,793 

5.กรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

12 406,000 10 236,000 

6.การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุข
ของประชาชน 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.แผนงานการศึกษา 

10 748,000 3 45,000 

7.การสร้าง
ประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตย
และเป็นธรรมใน
การให้บริการ 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.แผนงานสถิติและวิชาการ 
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

23 1,930,000 9 214,000 

รวม 174 163,563,650 59 8,813,473 



รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบต.ท่ำวังพร้ำว มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 

386,700.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือใช้บอกเส้นทางการคมนาคม
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. สูง 5.5 ม. 

2.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล า
เหมืองคลองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านท่า
วังพร้าว 

418,800.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 1.5 ม. ยาว 20 
ม. 

3.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านสันควง
ค า หมู่ที่  6 

458,700.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 860 ตรม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 25.80 ลบ.ม. 

4.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง
ชั้น 3 พร้อมปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหน
น้อย หมู่ที่ 7 

300,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวกย่ิงข้ึน วางท่อปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ม. จ านวน 12 ท่อน พร้อม
ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 300 ตรม. 



5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงคค์อนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณที่สาธารณะหน้าวัด
ดอนชัย หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหน
น้อย 

181,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ไว้ส าหรับไว้
ส าหรับประชาชนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 11 
ม. ยาว 33-40 ม. หนา 0.12 ม. หรือมี
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 384.74 ตรม. 

6.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้น
แหนน้อย 

89,480.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มีน้ าสะอาดไว้
อุปโภคบริโภค 

จัดซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

7.  การสร้างความมั่งคัง่อย่าง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม ่

22,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสันป่า
ตองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณีอัน
ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนอ าเภอสันป่าตองเพ่ือใช้ในงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม ่

8.  การสร้างความมั่งคัง่อย่าง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการ
รักษาต้นน้ าล าธาร 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
บริหารจัดการแหลง่น้ าส าหรับ
การเกษตร 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

9.  การสร้างความมั่งคัง่อย่าง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดู
หนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม ่

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
สินค้าชุมชน ช่วยส่งเสริมการขายเพ่ิม
ช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP 
ของดีอ าเภอสันป่าตอง 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดแสดงสินค้า 
OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว
จังหวัดเชียงใหม ่



10.  การสร้างความมั่งคัง่อย่าง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริม
การตลาดสินค้า OTOP ของดีอ าเภอ
สันป่าตอง 

อุดหนุนการจัดแสดงสินค้า OTOP ในงาน
ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 

11.  การสร้างความมั่งคัง่อย่าง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้ท ากิจกรรม 

12.  การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชน
ปลอดขยะ 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน
ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ของการ
ก าจัดขยะที่ถูกวิธี 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

13.  การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการสง่เสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือ
ลดปัญหาโลกร้อน 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้มีทางเลือกในการใช้พลังงาน
และเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

อบต.สามารถจัดหาพลังงานทดแทนมาใช้
เพ่่ือลดภาวะโลกร้อน 

14.  การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะภายในเขต อบต.ท่าวังพร้าว 

420,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะได้อย่าง
ถูกวิธีและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 

ก าจัดขยะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 5 6 และ 7 
ต.ท่าวังพร้าว 



15.  การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการรักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

16.  การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด 

โครงการหนูน้อยตาวิเศษ 5,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

17.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการอาหารเสริม(นม) 28,743.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างเพียงพอและเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน 

18.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการร้องเล่นเต้นเพ่ือ
พัฒนาการที่ดี 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และทักษะของเด็กให้เหมาะสมกับวัย
และให้เด็กท าได้เหมาะสมกับวัยและ
ให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ส่งเสริมกจิกรรมให้เด็กได้ร่วมเพ่ือ
พัฒนาการที่ดี 

19.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่
เด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 



20.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุง่หลุก หมู่ที่ 
4 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้การด าเนินงานของ ศพด.บ้าน
ทุง่หลุกมีประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการด าเนินงานของ ศพด. 

21.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การบริหารการศึกษา 

117,450.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือการด าเนินงานของศพด. เพ่ือการด าเนินงานของ ศพด.มี
ประสิทธิภาพ 

22.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการแจกเบี้ยยังชีพ(ผู้สงูอายุ) 4,466,400.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์ผูสู้งอายุ สงเคราะหผ์ู้สงูอายุ 

23.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสงเคราะห์(ผู้ป่วยเอดส์) 42,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

24.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสงเคราะห์(ผู้พิการ) 979,200.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์ผู้พิการในพ้ืนที่ สงเคราะหผ์ู้พิการ 

25.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม 15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพ่ือให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกัน อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 



โรคและภัยสุขภาพในชุมชน ส านักงานปลัด 
อบต. 

โรคติดต่อ และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

26.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันการเกิดโรคในพ้ืนที่ อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และ
ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว 

27.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าร ิ

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 

28.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อบต.
ท่าวังพร้าจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
อุดหนุนโครงการพระราชด าร ิ

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  

29.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการประจ า

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อบต.
ท่าวังพร้าจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
อุดหนุนโครงการพระราชด าร ิ

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  



หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

30.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขต อบต.
ท่าวังพร้าจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
อุดหนุนโครงการพระราชด าร ิ

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  

31.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสง่นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประชาชนประจ าปี
อ าเภอสันป่าตอง 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายและ
สร้างความสามัคค ี

เยาวชนประชาชนเข้าร่วมแข่งข่่นกีฬา
อ าเภอสันป่าตอง 

32.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัย
ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จัดแข่งขันกีฬา ศพด. 

33.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนต าบลท่าวังพร้าวต้าน
ภัยยาเสพติด 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายและ
สร้างความสามัคค ี

เยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

34.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสง่เสริมสุขภาพ
ประชาชนหมู่ที่ 4-7 

40,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายและ
สร้างความสามัคค ี

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน  

35.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สงูอายุ 65,000.00 ส านักปลัด อบจ, เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุภายในชุมชนมี อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 



ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

สุขภาพที่ดี และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

36.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสง่เสริมคุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงวัย 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้คนรุ่นหลัง 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

37.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสง่เสริมสุขภาพข้อเข่า
เสื่อมประจ าปีงบประมาณ 
2564 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการบริหารข้อเข่าเสื่อม อุดหนุนงบประมาณให้ รพ.สต.บ้านท่่ง
หลุก 

38.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

39.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการธรรมสัญจร 20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ได้ท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ 



40.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการประเพณีลอยกระทง 40,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน จัดงานลอยกระทงเพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

41.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน 

42.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการสืบรอยธรรมตามรอย
เทียน 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้สืบไป ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

43.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

อุดหนุนโครงการสรงน้ าพระธาตุ 40,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชน 

44.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานประเพณีแห่ไม้
ค้ าโพธ์ิ 

40,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่อบต.ท่าวังพร้าว 



45.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการสง่เสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินสร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม 

5,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม
สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมอนุรักษศ์ิลปะการแสดง 1 
ครั้ง , เครือข่ายวัฒนธรรมจาก 11 ต าบล 
2 เทศบาล 

46.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

งานสืบสานชาติพันธ์ ต านาน
ศิลป์ถ่ินสันป่าตอง 

8,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานคุณค่าสาระและ
ความส าคัญของวัฒนธรรมในรูปแบบ
และวิธีการต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจความซาบซึ้ง 

ส่งเสริมและเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยในชุมชน 

47.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

3,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

อุดหนุนอ าเภอสันป่าตองในการจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

48.  การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ประชาชน 

โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกัน
ภัยจากยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

49.  การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 



50.  การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ประชาชน 

โครงการขับข่ีปลอดภัยลด
อุบัติภัยทางจราจร 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร
ที่จ าเป็นต้องรู้ 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

51.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

โครงการ อบต.สัญจร 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของ อบต.ให้
ประชาชนทราบ 

จัดกิจกรรมเผยแพร่การด าเนินงานของ 
อบต. 

52.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

80,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 

ปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษ ี

53.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
ด้วยใจอย่างเป็นสุข 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี อบรมให้ความรู้และท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

54.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

อุดหนุนโครงการบรหิารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

27,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 



55.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีเพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษี
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

0.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก้บภาษี 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

56.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

อุดหนุนกิจการส่งเสริมงานรัฐพิธี
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอสัน
ป่าตอง 

7,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี อุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

57.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

โครงการสร้างองค์กรแหง่การ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ต าบลท่าวังพร้าวให้มีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 

อบรมให้ความรู้และท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

58.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.ท่าวัง
พร้าว 

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
และศึกษาดูงานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

59.  การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 

โครงการอบรมประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

20,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับภาษีทีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

อบรมให้ความรู้ประชาชนผู้เสียภาษ ี



 

 รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณอบต.ท่ำวังพร้ำว ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 
4 

386,700.00 386,000.00 0.00 700.00 

2.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างวางท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณล าเหมืองคลองเรือ 
หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว 

418,800.00 418,800.00 418,800.00 0.00 

3.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
บ้านสันควงค า หมู่ที่ 6 

458,700.00 458,000.00 458,000.00 700.00 

4.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
รางชั้น 3 พร้อมปรับปรงุ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 

300,000.00 288,300.00 288,300.00 11,700.00 

5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างลาน 181,000.00 180,700.00 180,700.00 300.00 



เอนกประสงคค์อนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณที่สาธารณะ
หน้าวัดดอนชัย หมู่ที่ 7 
บ้านต้นแหนน้อย 

6.  การสร้างความมั่งคัง่อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการจัดแสดงสินค้า
และจ าหน่ายสินค้า OTOP 
ในงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

7.  การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานสะอาด 

โครงการครัวเรือนสะอาด
ชุมชนปลอดขยะ 

20,000.00 15,210.00 15,210.00 4,790.00 

8.  การด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานสะอาด 

โครงการจ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะภายในเขต 
อบต.ท่าวังพร้าว 

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 

9.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

28,743.00 13,281.76 10,626.24 15,461.24 

10.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารการศึกษา 

117,450.00 71,810.00 71,810.00 45,640.00 

11.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,466,400.00 4,185,400.00 4,185,400.00 281,000.00 



12.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

13.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เบี้ยยังชีพความพิการ 979,200.00 907,600.00 907,600.00 71,600.00 

14.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

20,000.00 13,860.00 13,860.00 6,140.00 

15.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

18.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการปันย้ิมสร้างสุข
ผู้สูงอายุ 

65,000.00 64,980.00 64,980.00 20.00 

20.  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการสง่เสริมสุขภาพข้อ
เข่าเสื่อมประจ าปี
งบประมาณ 2564 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

22.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ

อุดหนุนโครงการสรงน้ าพระ
ธาตุ 

40,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 



ปัญญาท้องถ่ิน 

23.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
ไม้ค้ าโพธ์ิ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

24.  การสร้างประสิทธิภาพความโปรง่ใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 

อุดหนุนโครงการบรหิาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 

25.  การสร้างประสิทธิภาพความโปรง่ใสเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 

โครงการอบรม
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

20,000.00 14,500.00 14,500.00 5,500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 

    ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ ประกอบกับการแพร่
ระบาด  
 
กำรด ำเนินกำรแก้ไข 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  

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

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมม่ังคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย

ส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรด ำรงควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและพลังงำน

สะอำด 
เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนและ

ประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเปน็สุข 
(1) ให้ อบต. จัดกิจกรรมประเพณีส าคัญให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

 (2) จัดให้มีห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

(3) บริการรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วปลอดภัย 

(4) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

(5) แจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคระบาดให้ประชาชนทราบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ให้คงอยู่ และร่วมกันสืบ
สานประเพณีต่างๆ ท่ีดีงามไว้ เน้นสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านไว้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
(1) การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
(2) การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นท่ี 
(3) การจัดให้มีกล้อง CCTV ในพื้นท่ีให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุภายในพื้นท่ี 



ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเปน็ธรรมใน
กำรให้บริกำร 

เน้นการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

ส่วนที่ 3  
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมนิผล 

ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภำพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2๐ ๑7 85.00 

๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 1๕ 1๕ 100 

๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า 10 10 100 

      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 10 100 

      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 

      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 

      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 

      3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.8  แผนงาน 5 5 100 

      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 

      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 94 94 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙4 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 



การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4  งบประมาณ 386,000.00- บาท 

 

โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบรเิวณล าเหมืองคลองเรือ  บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที ่5   

งบประมาณ 418,800.00- บาท 

  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านสันควงค า หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 458,000.00- บาท 

 



โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้ินรางช้ัน 3 พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ต้นแหนน้อย หมู่ท่ี 7 งบประมาณ 288,300.00- บาท  

 

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท่ีสาธารณะหน้าวัดดอนชัย หมู่ ท่ี 7           
บ้านต้นแหนน้อย  งบประมาณ 181,000.- บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอาย ุ ( งบประมาณ 70,000.- บาท ) 

 

 

โครงการร้อยใจรักษ์  (งบประมาณ 33,000.00- บาท )  

  

 



โครงการครัวเรอืนสะอาดชุมชนปลอดขยะ  (งบประมาณ 20,000.00- บาท) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


