
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมท่ี่  1  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพือ่ใหก๎ารสัญจรไป ขนาดกว๎าง 5 ม. ยาว 104,000          104,000        104,000        104,000         104,000        ร๎อยละของ  - การสัญจรไปมา กองชําง  

ทางเข๎าปา่ช๎าบา๎นทุํงหลุก หมูํที่ 4 มาสะดวกย่ิงขึ้น 40 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนได๎รับ สะดวก อบต. 
ความสะดวกใน ทําวังพร๎าว
การสัญจรไปมา

2 โครงการกอํสร๎างดาดคอนกรีตปอ้งกนัตล่ิงริม  - เพือ่ปอ้งกนัการกดัเซาะ ขนาดสูง 1.70 ม. 500,000          500,000        500,000        500,000         500,000        ร๎อยละของ  - ประชาชนสัญจร กองชําง  

แมํน้้าขาน  หมูํที่ 4 ตล่ิงบริเวณล้าน้้าขาน ยาว 220 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนได๎มี มีสถานที่พกัผํอน อบต. 

สถานที่พกัผํอน ทําวังพร๎าว
และออกก้าลังกาย

3 โครงการกอํสร๎างสวนสาธารณะเลียบล้าน้้าขาน  - เพือ่ใหป๎ระชาชนมีสถานที่ สวนสาธารณะเลียบ 200,000          200,000        200,000        200,000         200,000        ร๎อยละของ  - มีสถานที่ในการ กองชําง  

หมูํที่ 4 บา๎นทุํงหลุก ไว๎ส้าหรับออกก้าลังกายและ ล้าน้้าขาน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) ประชาชนได๎รับ ในการออกก้าลัง อบต. 

พกัผํอนหยํอนใจ มีสถานที่ออก้าลัง กายและพกัผํอน ทําวังพร๎าว

กายและพกัผํอน หยํอนใจ

4 โครงการปรับปรุงซํอมแซมคอสะพาน  - เพือ่ใหก๎ารสัญจรไป ซํอมแซมคอสะพาน 100,000          100,000        100,000        100,000         100,000        ร๎อยละของ  - การสัญจรไปมา กองชําง  

บา๎นทุํงหลุกข๎ามไปบา๎นทํามะโอ มาสะดวกย่ิงขึ้น ข๎ามแมํน้้าขาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนได๎รับ สะดวก อบต. 

หมูํที่ 4 บา๎นทุํงหลุก ความสะดวกใน ทําวังพร๎าว

การสัญจรไปมา

5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่สะดวกในการสัญจร กว๎าง 4.00 ม. ยาว 48 ม. หนา 77,184           77,184          77,184          77,184           77,184          ร๎อยละของ การเดินทางสะดวก กองชําง  
(โอเวอร์เลย์) ซอย 6 บา๎นทุํงหลุก หมูํที่ 4 ไปมาและมีความปลอดภัย 0.05 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเดินทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทําวังพร๎าว

สะดวกมากย่ิงขี้น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวังพร้าว  อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

6 โครงการปตัูวหนอนลานปา่ช๎าบา๎นทุํงหลุก
 - เพือ่ใหป๎ระชาชนมีสถานที่

ปตัูวหนอนลาน           150,000         150,000         150,000          150,000         150,000
ร๎อยละของ  - การสัญจรไปมา กองชําง  

หมูํที่ 4
ไว๎ส้าหรับประกอบศาสนพธีิ

ปา่ช๎า จ้านวน 1 แหงํ  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)
ประชาชนได๎รับ สะดวกย่ิงขึ้น อบต. 

ฌาปนกจิ ความสะดวกใน ทําวังพร๎าว
การประกอบพธีิฯ

7 โครงการกอํสร๎างประตูระบายน้้า  - กอํสร๎างประตูระบายน้้า ประตูระบายน้้า 250,000          250,000        250,000        250,000         250,000        ร๎อยละของ  - เกษตรกรมีน้้าไว๎ใช๎ กองชําง  
ปดิ-เปดิ หมูํที่ 4 (ปากล๎อง) ที่ได๎มาตรฐาน จ้านวน 2 บาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ ในฤดูกาลเกษตร อบต. 

ใช๎ในฤดูกาลเกษตร ทําวังพร๎าว
8 โครงการกอํสร๎างฝายน้้าล๎นโค๎งยําปา  - เพือ่กอํสร๎างฝายน้้าล๎น ฝายน้้าล๎น 300,000          300,000        300,000        300,000         300,000        ร๎อยละของ  - ประชาชนมีน้้าใช๎ กองชําง  

หมูํที่ 4 ที่ได๎มาตรฐาน ตามแบบมาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ ในฤดูกาลเกษตร อบต. 
กรมชลประทาน ใช๎ในฤดูกาล ทําวังพร๎าว
มข.17 เกษตร

9 โครงการเจาะบอํบาดาลเพือ่การเกษตร  - เพือ่ใหม๎ีน้้าใช๎ในฤดูกาล   บอํบาดาล 250,000          250,000        250,000        250,000         250,000        ร๎อยละของ  - เกษตรกรมีน้้าใช๎ใน กองชําง  
หมูํที่ 4 เกษตร ขนาด 4 นิ้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ ฤดูกาลเกษตรอยําง อบต. 

ใช๎ในฤดูกาลเกษตร ทั่วถึง ทําวังพร๎าว
10 โครงการท้าประตูเปดิ-ปดิน้้าในล้าคลอง  - เพือ่ใหม๎ีน้้าใช๎ในฤดูกาล ท้าประตูเปดิปดิน้้า 150,000          150,000        150,000        150,000         150,000        ร๎อยละของ  - เกษตรกรมีน้้าใช๎ใน กองชําง  

ร๎องขุด  หมูํที่ 4 เกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ ฤดูกาลเกษตรอยําง อบต. 
ใช๎ในฤดูกาลเกษตร ทั่วถึง ทําวังพร๎าว

11 โครงการขุดลอกล้าเหมืองเสียน้้าในคลอง  - เพือ่ใหม๎ีน้้าใช๎ในฤดูกาล ขุดลอกล้าเหมือง 100,000          100,000        100,000        100,000         100,000        ร๎อยละของ  - เกษตรกรมีน้้าใช๎ใน กองชําง  
ร๎องขุด - ทุํงหลุก  หมูํที่ 4 เกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ ฤดูกาลเกษตรอยําง อบต. 

ใช๎ในฤดูกาลเกษตร ทั่วถึง ทําวังพร๎าว
12 โครงการเจาะบอํบาดาลเพือ่การเกษตร  - เพือ่ใหม๎ีน้้าใช๎ในฤดูกาล   บอํบาดาล 300,000          300,000        300,000        300,000         300,000        ร๎อยละของ  - เกษตรกรมีน้้าใช๎ใน กองชําง  

หมูํที่ 5 เกษตร ขนาด 4 นิ้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ ฤดูกาลเกษตรอยําง อบต. 
ใช๎ในฤดูกาลเกษตร ทั่วถึง ทําวังพร๎าว

13 โครงการเจาะบอํน้้าบาดาล เพือ่ใหม๎ีน้้าสะอาดไว๎ ความลึกไมํน๎อยกวํา 112 ม. 255,700          255,700        255,700        350,000         350,000        ร๎อยละของ ประชาชนในหมูํบา๎น กองชําง  
หมูํที่ 6 บา๎นสันควงค้า อปุโภคบริโภคภายใน พร๎อมระบบสูบน้้า ขนาดความกว๎าง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ มีน้้าที่สะอาดไว๎ใช๎ อบต. 

หมูํบา๎น ปากบอํ 4 นิ้ว ในการอปุโภคบริโภค ในการอปุโภคบริโภค ทําวังพร๎าว
14 โครงการพฒันาแหลํงน้้า  - เพือ่ใหม๎ีน้้าใช๎ในฤดูกาล ขุดลอกแมํน้้าขาน 200,000          200,000        200,000        200,000         200,000        ร๎อยละของ  - มีแหลํงน้้าเพือ่การ กองชําง  

หมูํที่ 6 บา๎นสันควงค้า เกษตรและเพือ่ใช๎ในด๎าน ความยาว 750 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้า สาธารณประโยชน์ อบต. 
งานสาธารณภัย ไว๎ใช๎ ทําวังพร๎าว

15 โครงการกอํสร๎างลานกฬีาเอนกประสงค์ เพือ่ใหม๎ีสนามกฬีาที่ได๎ กอํสร๎างลานกฬีาขนาดกว๎าง 45 ม. 304,400          304,400        304,400        304,400         304,400        ร๎อยละของประชาชน มีสนามกฬีาที่ได๎มาตร กองชําง  
บา๎นต๎นแหนน๎อย หมูํที่ 7 มาตรฐานและสํงเสริมการ ยาว 65 ม. หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความพงึพอใจ ฐานและประชาชนมี อบต.ทําวังพร๎าว

ออกก้าลังกายใหป๎ระชาชน 2,925 ตรม. สุขภาพที่ดี
16 โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค์  - เพือ่กอํสร๎างอาคาร ขนาดกว๎าง 90x20 ม. 3,000,000       3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000        ร๎อยละความ  - มีสถานที่อ้านวย กองชําง  

องค์บริหารสํวนต้าบลทําวังพร๎าว เอนกประสงค์ที่ได๎มาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ความสะดวกแกผ๎ูํมา อบต. 
ประชาชนที่มา ติดตํอ ทําวังพร๎าว
ใช๎บริการ

17 โครงการขยายเขตไฟฟา้ระบบประปา เพือ่ใหม๎ีไฟฟา้ไว๎ใช๎ส้าหรับ ขยายเขตไฟฟา้ระบบประปาหมูํบา๎น 350,000          350,000        350,000        350,000         350,000        กองชําง  
หมูํที่ 7 บา๎นต๎นแหนน๎อย ระบบประปาหมูํบา๎นที่เพยีงพอ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต. 

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

18 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม  - เพือ่ปรับปรุงหอ๎งประชุม ปรับปรุงหอ๎งประชุม 500,000          500,000        500,000        500,000         500,000        ร๎อยละความ  มีหอ๎งประชุมที่ได๎ กองชําง  
องค์การบริหารสํวนต้าบลทําวังพร๎าว ที่ได๎มาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ มาตรฐาน อบต. 

ประชาชนที่มา ทําวังพร๎าว
ใช๎บริการ

19 โครงการกอํสร๎างสถานีสูบน้้าพลังงาน  - เพือ่กอํสร๎างสถานีสูบน้้า สถานีสูบน้้าพลัง 200,000          200,000        200,000        200,000         200,000        ร๎อยละของ  - มีน้้าใช๎ในฤดูกาล กองชําง  
ไฟฟา้พร๎อมระบบสํงน้้า พลังงานไฟฟา้ที่ได๎มาตรฐาน งานไฟฟา้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ เกษตร อบต. 

ใช๎ในฤดูกาล ทําวังพร๎าว
เกษตร

20 โครงการเจาะบอํน้้าบาดาล เพือ่ใหม๎ีน้้าสะอาดไว๎ ความลึกไมํน๎อยกวํา 112 ม. 255,700          255,700        255,700        350,000         350,000        ร๎อยละของ ประชาชนในหมูํบา๎น กองชําง  
หมูํที่ 7 บา๎นต๎นแหนน๎อย อปุโภคบริโภคภายใน พร๎อมระบบสูบน้้า ขนาดความกว๎าง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมีน้้าไว๎ มีน้้าที่สะอาดไว๎ใช๎ อบต. 

หมูํบา๎น ปากบอํ 4 นิ้ว ในการอปุโภคบริโภค ในการอปุโภคบริโภค ทําวังพร๎าว
21 โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค์  - เพือ่กอํสร๎างอาคาร ขนาดกว๎าง 5x10.5 ม.สูง 3 เมตร หรือมี 398,340          398,340        ร๎อยละความ อาคารเอนกประสงค์ กองชําง  

หมูํที่ 4 บา๎นทุํงหลุก เอนกประสงค์ที่ได๎มาตรฐาน พืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 52.50 ตรม. (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ที่ได๎มาตรฐานพร๎อมใช๎งาน อบต. 
ประชาชนที่มา ทําวังพร๎าว
ใช๎บริการ

22 โครงการวางทํอระบายน้้าส่ีแยกบา๎นร๎องขุดถึงสะพาน  - เพือ่ปอ้งกนัปญัหาน้้าทํวม วางทํอเหล่ียม 200,000          200,000           200,000           200,000            200,000          ร๎อยละความ อาคารเอนกประสงค์ กองชําง  
ครูบาอนิถา หมูํที่ 4 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ที่ได๎มาตรฐานพร๎อมใช๎งาน อบต. 

ประชาชนที่มา ทําวังพร๎าว
ใช๎บริการ

23 โครงการขยายเขตไฟฟา้ บริเวณชํวงสวนนายเจริญ เพือ่ใหม๎ีไฟฟา้ไว๎ใช๎ส้าหรับ ขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร 300,000          300,000        300,000        300,000         300,000        ร๎อยละของเกษตรกร มีไฟฟา้ใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง  
หมูํที่ 5 บา๎นทําวังพร๎าว การเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีไฟฟา้ใช๎ อบต. 

24 โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค์หน๎าวัดทําวังพร๎าว  - เพือ่กอํสร๎างอาคาร ขนาดกว๎าง 15x25 ม. 1,000,000       1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000        ร๎อยละความ อาคารเอนกประสงค์ กองชําง  
หมูํที่ 5 บา๎นทําวังพร๎าว เอนกประสงค์ที่ได๎มาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ที่ได๎มาตรฐานพร๎อมใช๎งาน อบต. 

ประชาชนที่มา ทําวังพร๎าว
ใช๎บริการ

25 โครงการกอํสร๎างเมรุเผาศพ ปา่ช๎าบา๎นทําวังพร๎าว  - เพือ่กอํสร๎างอาคาร 1,100,000       1,100,000      1,100,000      1,100,000       1,100,000      ร๎อยละของเมรุที่ได๎ เมรุเผาศพ กองชําง  
หมูํที่ 5 บา๎นทําวังพร๎าว เมรุที่ได๎มาตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มาตรฐาน ที่ได๎มาตรฐานพร๎อมใช๎งาน อบต. 

ทําวังพร๎าว

26 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพือ่ใหก๎ารสัญจรไป ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 60 เมตร หนา 0.15 140,880          430,000        430,000        ร๎อยละของ  - การสัญจรไปมา กองชําง  
บา๎นสันควงค้า หมูํที่ 6 ซอย 4 เลียบแมํน้้าปงิ มาสะดวกย่ิงขึ้น เมตร หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 240 ตรม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนได๎รับ สะดวก อบต. 

ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร หรือมี ความสะดวกใน ทําวังพร๎าว
ปริมาณดินไมํน๎อยกวํา 7.2 ลบ.ม. การสัญจรไปมา

27 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ถนนเลียบล้าน้้าปงิ ซอย 4 เพือ่ใหม๎ีไฟฟา้ไว๎ใช๎ส้าหรับ ขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร 300,000          300,000        300,000        300,000         300,000        ร๎อยละของเกษตรกร มีไฟฟา้ใช๎เพือ่การเกษตร กองชําง  
หมูํที่ 6 บา๎นสันควงค้า การเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีไฟฟา้ใช๎ อบต. 

28 โครงการเปล่ียนทํอประปา ซอย 2 หมูํที่ 7 เพือ่ใหม๎ีน้้าที่สะอาดไว๎ส้าหรับ เปล่ียนทํอประปาความยาว 400 เมตร 270,000          270,000        270,000        270,000         270,000        ร๎อยละของ มีน้้าที่สะอาดไว๎ส้าหรับ กองชําง  
บา๎นต๎นแหนน๎อย อปุโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนได๎รับ อปุโภคบริโภค อบต. 

น้้าสะอาดไว๎ส้าหรับ ทําวังพร๎าว
อปุโภคบริโภค

29 โครงการกอํสร๎างตํอเติมประตูเหล็กกัน้น้้า บริเวณ เพือ่มีน้้าไว๎ใช๎ในฤดูกาลเกษตร ประตูเหล็กกัน้น้้า ขนาดกว๎าง 1.10 ม. 194,200          ร๎อยละของประชาชน ประชาชนมีน้้าไว๎ใช๎ กองชําง  
ทํอเหล่ียมล้าเหมืองฮํอง บา๎นต๎นแหนน๎อย หมูํที่ 7 สูง 1.90 ม. จ้านวน 2 บาน (อบต.) มีน้้าไว๎ใช๎ในฤดูกาล ในฤดูกาลเกษตร อบต. 

เกษตร ทําวังพร๎าว

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

30 โครงการวางทํอระบายน้้าสนามกฬีา ถึง ซอย 11 เพือ่ปอ้งกนัการเกดิน้้าทํวมขัง วางทํอระบายน้้า ยาว 300 เมตร 500,000          500,000        500,000        500,000         500,000        ร๎อยละของ มีน้้าที่สะอาดไว๎ส้าหรับ กองชําง  
บา๎นต๎นแหนน๎อย หมูํที่ 7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนได๎รับ อปุโภคบริโภค อบต. 

น้้าสะอาดไว๎ส้าหรับ ทําวังพร๎าว
อปุโภคบริโภค

31 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อพปร.องค์การบริหาร เพือ่ใหอ๎าคารพร๎อมส้าหรับการใช๎ ปรับปรุงอาคาร อพปร. 100,000          100,000        100,000        100,000         100,000        ร๎อยละของ มีน้้าที่สะอาดไว๎ส้าหรับ กองชําง  
สํวนต้าบลทําวังพร๎าว งานส้าหรับ อปพร. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนได๎รับ อปุโภคบริโภค อบต. 

น้้าสะอาดไว๎ส้าหรับ ทําวังพร๎าว
อปุโภคบริโภค

รวม จ้านวน 31  โครงการ  -  - 12,050,404          12,145,324         11,746,984         11,505,584          11,505,584        

    1.2 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ให ๎ศพด.นํามองสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บา๎นทุํงหลุก 20,000           20,000          20,000          20,000           20,000          ร๎อยละของผ๎ูมาใช๎ มี ศพด.ที่สะอาดและ กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริการ ศพด.มี พร๎อมใหบ๎ริการ อบต. 
ความพงึพอใจ ทําวังพร๎าว

รวม จ้านวน 1  โครงการ  -  - 20,000                20,000               20,000               20,000               20,000              

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหมท่ี่ 2  การจัดการสาธารณภัย การสรา้งความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
4.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

4.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการอาหารเสริม (นม)  -เพื่อให๎เด็ก นักเรียนได๎รับ นักเรียน 20,000        20,000      20,000      20,000       20,000      นักเรียนได๎  -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

อาหารเสริม (นม) อยําง  - ศพด.ทุํงหลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รับอาหารเสริม อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ (อบต.ทําวังพร๎าว)
เพียงพอและเพื่อสํงเสริม (นม) ร๎อยละ 

สุขภาพของเด็กนักเรียน 80

2 โครงการอาหารกลางวัน  -เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎รับ นักเรียน 50,000        50,000      50,000      50,000       50,000      นักเรียนได๎  -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

อาหารอยํางเพียงพอ และ  - ศพด.ทุํงหลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รับอหารกลาง อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ (อบต.ทําวังพร๎าว)

เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎รับ วันร๎อยละ

ประทานอาหารที่ถูกต๎อง 80

3 โครงการร๎อง เลํน เต๎น เพื่อพัฒนาการ  -เพื่อสํงเสริมและพัฒนา สํงเสริมกจิกรรมให๎เด็ก 10,000        10,000      10,000      10,000       10,000      ร๎อยละของเด็ก  -เด็กได๎พัฒนา กองการศึกษา

ที่ดี คุณภาพชีวิตและทักษะของ ได๎รํวมเพื่อพัฒนาการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารํวมโครงการ คุณภาพชีวิตและ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั



เด็กให๎เหมาะสมกบัวัยและให๎ ที่ดี ได๎รํวมท้ากจิกรรม ทักษะของเด็กให๎เหมาะ

เด็กได๎ท้ากจิกรรมรํวมกนั รํวมกนั สมกบัวัย

4 โครงการหนูน๎อยสุขภาพดี  -เพื่อสํงเสริมและพัฒนา อบรมให๎ความร๎ู 3,000         3,000        10,000      10,000       10,000      ร๎อยละของเด็ก  -เด็กได๎พัฒนา กองการศึกษา

คุณภาพชีวิตเด็กให๎มีสุขภาพที่ดีและท้ากจิกรรมรํวมกนั (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารํวมโครงการ คุณภาพชีวิตและ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ได๎รํวมท้ากจิกรรม ทักษะของเด็กให๎เหมาะ

รํวมกนั สมกบัวัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

5 โครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็ก  -เพื่อสํงเสริมและพัฒนา สํงเสริมกจิกรรมให๎เด็ก 2,000         2,000        2,000        2,000         2,000        ร๎อยละของเด็ก  -เด็กได๎พัฒนา กองการศึกษา

คุณภาพชีวิตและทักษะของ ได๎รํวมเพื่อพัฒนาการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารํวมโครงการ คุณภาพชีวิตและ (อบต.ทําวังพร๎าว)

เด็กให๎เหมาะสมกบัวัยและให๎ ที่ดี ได๎รํวมท้ากจิกรรม ทักษะของเด็กให๎เหมาะ

เด็กได๎ท้ากจิกรรมรํวมกนั รํวมกนั สมกบัวัย

6 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา -เพื่อให๎ประชาชนใช๎ส้าหรับ อปุกรณ์กฬีา 25,000        25,000      25,000      25,000       25,000      ประชาชนมี ประชาชนหันมาใสํใจ กองการศึกษาฯ
เลํนกฬีา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ในสุขภาพและออก (อบต.ทําวังพร๎าว)

ร๎อยละ 60 ก้าลังกายมากย่ิงขึ้น
7 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร๎าง เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์ น้าเยาวชนไป 20,000        20,000      20,000      20,000       20,000      ร๎อยละเด็กที่ เด็กเกดิการเรียนร๎ู กองการศึกษา

ประสบการณ์เรียนร๎ูแกเํด็กปฐมวัยของ เรียนร๎ูแกเํด็กปฐมวัย ให๎เกดิ ทัศนศึกษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ อยํางมีความสุขจาก (อบต.ทําวังพร๎าว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนร๎ูอยํางมีความสุข ได๎รับประสบการณ์ ประสบการณ์

ที่ดี

8 คําใช๎จาํยในการบริหารศูนย์พัฒนา เพื่อการด้าเนินงานของศพด. บริหารจดัการการ 10,000        10,000      10,000      10,000       10,000      ร๎อยละของการ ศพด.ด้าเนินงานได๎ กองการศึกษา
เด็กเล็กบ๎านทุํงหลุก หมูทํี่ 4 บ๎านทุํงหลุกมีประสิทธิภาพ ด้าเนินงาน ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้าเนินงานของ มีประสิทธิภาพ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ศพด.มีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงขึ้น

9 โครงการสนับสนุนคําใช๎จาํยในการ เพื่อการด้าเนินงานของศพด. บริหารจดัการการ 28,900        28,900      33,950      33,950       33,950      ร๎อยละของการ ศพด.ด้าเนินงานได๎ กองการศึกษา

บริหารการศึกษา บ๎านทุํงหลุกมีประสิทธิภาพ ด้าเนินงาน ศพด. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้าเนินงานของ มีประสิทธิภาพ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ศพด.มีประสิทธิ
ภาพมากย่ิงขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



10 โครงการจดัสร๎างสนามเด็กเลํน  -เพื่อให๎เด็กได๎มีเคร่ืองเลํน เคร่ืองเลํนสนาม 50,000        50,000      50,000      50,000       50,000      ร๎อยละของ  -เด็กมีเคร่ืองเลํนและ กองการศึกษาฯ
สร๎างปัญญา เหมาะสมกบัวัย จ้านวน 1 ชุด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในพื้นที่ มีพัฒนาการเหมาะสม (อบต.ทําวังพร๎าว)

มีสุขภาพดีขึ้น กบัวัย

รวม จ้านวน 10 โครงการ  -  - 218,900         218,900        230,950        230,950        230,950       

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการแจกเบี้ยยังชีพ (ผ๎ูสูงอายุ)  -เพื่อสงเคราะห์ผ๎ูสูงอายุ สงเคราะห์ผ๎ูสูงอายุ 4,500,000       4,500,000    4,500,000    4,500,000     4,500,000    ร๎อยละของผ๎ูสูง  -ผ๎ูสูงอายุสามารถ ส้านักปลัด
ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อายุได๎รับเบี้ย พึ่งพาตนเองได๎ และ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ยังชีพอยํางทั่วถึง สามารถชํวยบรรเทา
ความเดือดร๎อน

2 โครงการสงเคราะห์ (ผ๎ูป่วยเอดส์)  -เพื่อสงเคราะห์ผ๎ูป่วยเอดส์ สงเคราะห์ผ๎ูป่วย 70,000        70,000      70,000      70,000       70,000      ร๎อยละของผ๎ู  -ผ๎ูป่วยเอดส์สามารถ ส้านักปลัด
เอดส์ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ป่วยเอดส์ได๎รับ พึ่งพาตนเองได๎และ (อบต.ทําวังพร๎าว)

เบี้ยอยํางทั่วถึง สามารถชํวยบรรเทา
ความเดือดร๎อน

3 โครงการสงเคราะห์ (ผ๎ูพิการ)  -เพื่อสงเคราะห์ผ๎ูพิการ สงเคราะห์ผ๎ูพิการ 1,200,000       1,200,000      1,200,000      1,200,000       1,200,000      ร๎อยละของผ๎ู  -ผ๎ูพิการสามารถ ส้านักปลัด
ในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พิการได๎รับเบี้ย พึ่งพาตนเองได๎และ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ผ๎ูพิการอยําง สามารถชํวยบรรเทา
ทั่วถึง ความเดือดร๎อน

รวม จ้านวน 3 โครงการ  -  - 5,770,000         5,770,000       5,770,000       5,770,000        5,770,000       

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมโรค  -เพื่อให๎ประชาชนร๎ูจกัวิธี 1.อบรมให๎ความร๎ู 20,000           20,000          20,000          20,000           20,000          ร๎อยละของผ๎ูที่  -ประชาชนร๎ูจกัวิธี ส้านักปลัด
และภัยสุขภาพในชุมชน การป้องกนัโรคติดตํอ 2.ดูงานนอกสถานที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ ป้องกนัตนเองจาก (อบต.ทําวังพร๎าว)

มีความร๎ูมากขึ้น โรคติดตํอ
2 โครงการเรียนร๎ูดูแลสุขภาพ กายจติ เพื่อให๎ประชาชนในต้าบล 1.อบรมให๎ความร๎ู 15,000        15,000      15,000      15,000       15,000      ร๎อยละของผ๎ูที่ ประชาชนมีสุขภาพ ส้านักปลัด

ดี ด๎วยวิถีธรรมชาติ ทําวังพร๎าวมีสุขภาพที่ดี 2.ดูงานนอกสถานที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ ดีขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)
มีความร๎ูมากขึ้น

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อป้องกนัการเกดิโรค อบรมให๎ความร๎ู 20,000        20,000      20,000      20,000       20,000      ร๎อยละของ ประชาชนและอาสา ส้านักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ๎า พิษสุนัขบ๎าในพื้นที่ เกีย่วกบัโรคพิษ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผ๎ูเข๎ารํวมโครง สมัครปศุสัตว์ในพื้นที่ (อบต.ทําวังพร๎าว)

สุนัขบ๎าแกปํระชา การได๎รับความร๎ู มีความร๎ูเกีย่วกบัโรค
ชนทั่วไปและอาสา เพิ่มมากขึ้น พิษสุนัขบ๎าและชํวยกนั
ปศุสัตว์ในพื้นที่ ป้องกนัการเกดิโรค

4 โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อม  - เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกนั อดุหนุน รพ.สต. 20,000        20,000      20,000      20,000       20,000      ร๎อยละของผ๎ู  - ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.บ๎าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

       4.4 แผนงานสาธารณสุข

       4.2 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ



 ควบคุมและป้องกนัโรค โรคไช๎เลือดออกในพื้นที่ บ๎านทุํงหลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ป่วยในพื้นที่ มีความปลอดภัยในชีวิต ทุํงหลุก
ไช๎เลือดออกต้าบลทําวังพร๎าว ลดลง หํางไกลจากโรคไข๎

เลือดออก
5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ อดุหนุนงบประมาณ 30,000        30,000      30,000      30,000       30,000      ร๎อยละของ  -อาสาสมัคร ส้านักปลัด

สาธารณสุขและแกนน้าสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรด๎าน ให๎อาสาสมัคร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อสม.ท้างาน สาธารณสุขมีศักยภาพ (อบต.ทําวังพร๎าว)
สาธารณสุขให๎มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขประจ้า ได๎อยํางมีประสิทธิ ในการท้างานและน้า

หมูบํ๎าน หมูทํี่ 4,5,6,7 ภาพ ความร๎ูที่ได๎รับมาพัฒนา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
6 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูผ๎ูปว่ยโรคความดันโลหติ เพื่อใหค๎วามร๎ูแกผ๎ูํป่วยเร้ืองรังในการดูอดุหนุน รพ.สต. 20,000           20,000          20,000          20,000           20,000          ร๎อยละของ  - ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.บ๎าน

สูงและผ๎ูป่วยโรคเบาหวาน แลสุขภาพของตนอยํางถูกวิธี บ๎านทุํงหลุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนใน มีความปลอดภัยและ ทุํงหลุก
พื้นที่ป่วยด๎วย หาํงไกลจากโรค

7 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยํา  - เพื่อสนับสนุนใหห๎มูํบ๎านในเขต อดุหนุนงบประมาณให๎ 20,640         20,640        20,640        20,640         20,640        จ้านวนประชาชน หมูํบ๎านที่ได๎รับเงินสนับ หมูํบ๎านในเขต
ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม ต้าบลทําวังพร๎าวจดัท้าโครงการ หมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารํวมโครงการ สนุน 4 หมูํบ๎านได๎จดัท้า อบต.ทําวังพร๎าว

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอบต.ทําวังพร๎าวจ้านวน โครงการตามพระราชด้าริ
ตามโครงการอดุหนุนโครงการ 4 หมูํบ๎าน หมูํบ๎านละ
พระราชด้าริ 5,160.-บาท

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  - เพื่อสนับสนุนใหห๎มูํบ๎านในเขต อดุหนุนงบประมาณให๎ 38,240         38,240        38,240        38,240         38,240        จ้านวนประชาชน หมูํบ๎านที่ได๎รับเงินสนับ หมูํบ๎านในเขต
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม ต้าบลทําวังพร๎าวจดัท้าโครงการ หมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารํวมโครงการ สนุน 4 หมูํบ๎านได๎จดัท้า อบต.ทําวังพร๎าว
บรมราชกมุารี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอบต.ทําวังพร๎าวจ้านวน โครงการตามพระราชด้าริ

ตามโครงการอดุหนุนโครงการ 4 หมูํบ๎าน หมูํบ๎านละ
พระราชด้าริ 9,560.-บาท

9 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  - เพื่อสนับสนุนใหห๎มูํบ๎านในเขต อดุหนุนงบประมาณให๎ 21,120         21,120        21,120        21,120         21,120        จ้านวนประชาชน หมูํบ๎านที่ได๎รับเงินสนับ หมูํบ๎านในเขต
ต้าบลทําวังพร๎าวจดัท้าโครงการ หมูํบ๎านในเขตรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารํวมโครงการ สนุน 4 หมูํบ๎านได๎จดัท้า อบต.ทําวังพร๎าว
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอบต.ทําวังพร๎าวจ้านวน โครงการตามพระราชด้าริ
ตามโครงการอดุหนุนโครงการ 4 หมูํบ๎าน หมูํบ๎านละ
พระราชด้าริ 5,280.-บาท

รวม จา้นวน 9  โครงการ  -  - 205,000       205,000      205,000      205,000      205,000     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการพัฒนาที่อยํูอาศัยให๎แกผ๎ูํสูง  -เพื่อสงเคราะห์ผ๎ูสุงอายุ ดูแลที่อยํูอาศัยผ๎ู 30,000        30,000      30,000      30,000       30,000      จ้านวนผ๎ูที่  -เพื่อผ๎ูสูงอายุมีที่อยํู ส้านักปลัด
อายุโดยชุมชนมีสํวนรํวม สูงอายุให๎มีสภาพดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ อาศัยที่ดีขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)

2 โครงการสูงวัยอยํางมีคุณคําชรา  - เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูสูงอายุ อบรมให๎ความร๎ูและ 15,000        15,000      15,000      15,000       15,000      ร๎อยละของผ๎ูที่ ผ๎ูสูงอายุภายในพื้นที่มี ส้านักปลัด
อยํางมีคุณภาพ ภายในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ประชาสัมพันธ์ใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง (อบต.ทําวังพร๎าว)

และมีจติใจที่ดี พื้นที่ มีสุขภาพที่ดี แรงสภาพจติใจดี
3 โครงการปันย้ิมสร๎างสุขผ๎ูสูงอายุ  - เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูสูงอายุ อบรมให๎ความร๎ูและ 70,000        70,000      70,000      70,000       70,000      ร๎อยละของผ๎ูที่ ผ๎ูสูงอายุภายในพื้นที่มี ส้านักปลัด

ภายในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ประชาสัมพันธ์ใน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง (อบต.ทําวังพร๎าว)
และมีจติใจที่ดี พื้นที่ มีสุขภาพที่ดี แรงสภาพจติใจดี

       4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4 โครงการสํงเสริมคุณคําภูมิปัญญาผ๎ู  - เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูสูงอายุ อบรมให๎ความร๎ูและ 20,000        20,000      20,000      20,000       20,000      ร๎อยละของผ๎ูที่ ผ๎ูสูงอายุภายในพื้นที่ ส้านักปลัด
สูงวัย ถํายทอดภูมิปัญญาให๎คนรํุน ประชาสัมพันธ์ใน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ ได๎ถํายทอดภูมิปัญญา (อบต.ทําวังพร๎าว)

หลัง พื้นที่ ได๎รับความร๎ู ให๎คนรํุนหลัง
5 โครงการแฮปปี้โฮม  - เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูสูงอายุ อบรมให๎ความร๎ูและ 20,000        20,000      20,000      20,000       20,000      ร๎อยละของผ๎ูที่ ผ๎ูสูงอายุภายในพื้นที่มี ส้านักปลัด

ภายในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ประชาสัมพันธ์ใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง (อบต.ทําวังพร๎าว)
พื้นที่ มีสุขภาพที่ดี แรง

รวม จ้านวน 5  โครงการ  -  - 155,000     155,000    155,000    155,000    155,000    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการสํงนักกฬีาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีา เพื่อสํงเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 60,000        60,000      60,000      60,000       60,000      ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ประชาชนประจ้าปีอ้าเภอสันป่าตอง กายและสร๎างความสามัคคี เข๎ารํวมการแขํงขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทําวังพร๎าว)

กฬีา ร๎อยละ 60 ความสมานสามัคคีกนั
2 โครงการแขํงขันกฬีาศูนย์พัฒนา เพื่อสํงเสริมความมีระเบียบ เด็ก ศพด.บ๎าน 10,000        10,000      10,000      10,000       10,000      เด็กมีสุขภาพ เด็กมีความเป็น กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก วินัย  ปลูกฝังการเลํนกฬีา ทุํงหลุกเข๎ารํวมการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ดีขึ้นร๎อยละ ระเบียบและมีวินัย (อบต.ทําวังพร๎าว)
ร๎ูแพ๎ ร๎ูชนะ ร๎ูอภัย เกดิความ แขํงขันกฬีา 60 ร๎ูแพ๎ ร๎ูชนะ ร๎ูอภัย
สามัคคี เด็กได๎รับการพัฒนา
ด๎านอารมย์ สังคมสติปัญญา

3 โครงการแขํงขันกฬีาเยาวชนประชาชน เพื่อสํงเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 60,000        60,000      60,000      60,000       60,000      ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ต้าบลทําวังพร๎าวต๎านยาเสพติด กายและสร๎างความสามัคคี เข๎ารํวมการแขํงขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทําวังพร๎าว)

กฬีา ร๎อยละ 60 ความสมานสามัคคีกนั
4 โครงการจดัการแขํงขันกฬีาประชาชน เพื่อสํงเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 80,000        80,000      80,000      80,000       80,000      ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

ประจ้าอ้าเภอสันป่าตอง กายและสร๎างความสามัคคี เข๎ารํวมการแขํงขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทําวังพร๎าว)
กฬีา ร๎อยละ 60 ความสมานสามัคคีกนั

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

5 โครงการสํงเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อสํงเสริมการออกก้าลัง เยาวชนประชาชน 40,000        40,000      40,000      40,000       40,000      ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
หมูทํี่ 4-7 กายและสร๎างความสามัคคี เข๎ารํวมการแขํงขัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น อนามัยแข็งแรงและมี (อบต.ทําวังพร๎าว)

กฬีา ร๎อยละ 60 ความสมานสามัคคีกนั
รวม จ้านวน 5  โครงการ  -  - 250,000       250,000      250,000      250,000      250,000     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงลานกฬีาบ๎านสบวาง  -เพื่อสํงเสริมการออกก้าลัง ประชาชนหมูทํี่ 7 10,000        10,000      10,000      10,000       10,000      ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใสํ กองชําง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

       4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

       4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



กาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทําวังพร๎าว)
ร๎อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น

2 โครงการสร๎างสวนสุขภาพประจ้าหมูํ สวนสุขภาพส้าหรับ สวนสุขภาพ 70,000        70,000      70,000      70,000       70,000      ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใสํ กองชําง
บ๎าน ประชาชนไว๎ออกก้าลังกาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทําวังพร๎าว)

ที่ได๎มาตรฐาน ร๎อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น
3 โครงการกอํสร๎างสนามกฬีา  -เพื่อสํงเสริมการออกก้าลัง สนามกฬีา 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000    ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใสํ กองชําง

หมูทํี่ 4  บ๎านทุํงหลุก กาย จ้านวน 1 แหํง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทําวังพร๎าว)
ร๎อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

4 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา  -เพื่อสํงเสริมการออกก้าลัง ประชาชนในเขต 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000    ประชาชนมี  -ประชาชนหันมาใสํ กองชําง
องค์การบริหารสํวนต้าบลทําวังพร๎าว กาย อบต.ทําวังพร๎าว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพดีขึ้น ใจในสุขภาพและออก (อบต.ทําวังพร๎าว)

ร๎อยละ 60 ก้าลังกายมากขึ้น
รวม จ้านวน 4 โครงการ  -  - 680,000     680,000    680,000    680,000    680,000    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมท่ี่  2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมลูค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความมัง่ค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการสานใจ  สามวัย รํวมสร๎างด๎วย  - เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ประชาชนร๎อยละ  -ได๎สํงเสริมการ ส้านักปลัด

วิถีวัฒนธรรมชุมชน ในชุมชนอยํางย่ังยืน อบรมใหค๎วามร๎ู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 60 ได๎รํวมกนัสํง ทํองเที่ยวในชุมชน (อบต.ทําวังพร๎าว)
ประชาชนในเขต เสริมการทํอง อยํางย่ังยืน
อบต.ทําวังพร๎าว เที่ยวในชุมชน

2 โครงการใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกบัสถาปัตยกรรม  - เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ประชาชนร๎อยละ  -ได๎สํงเสริมการ ส้านักปลัด
ไทยเขินการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนอยํางย่ังยืน อบรมใหค๎วามร๎ู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 60 ได๎รํวมกนัสํง ทํองเที่ยวในชุมชน (อบต.ทําวังพร๎าว)

ประชาชนในเขต เสริมการทํอง อยํางย่ังยืน
อบต.ทําวังพร๎าว เที่ยวในชุมชน

3 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชุน  - เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 30,000         30,000        30,000        30,000         30,000        ประชาชนร๎อยละ  -ได๎สํงเสริมการ ส้านักปลัด
เชิงบูรณาการ ในชุมชนอยํางย่ังยืน อบรมใหค๎วามร๎ู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 60 ได๎รํวมกนัสํง ทํองเที่ยวในชุมชน (อบต.ทําวังพร๎าว)

ประชาชนในเขต เสริมการทํอง อยํางย่ังยืน
อบต.ทําวังพร๎าว เที่ยวในชุมชน

4 อดุหนุนโครงการสนับสนุนงานมหกรรม  - เพื่อใหป๎ระชาชนในพื้นที่ อดุหนุนอ้าเภอ 22,000         22,000        22,000        22,000         22,000        ร๎อยละของ ประชาชนรํวมอนุรักษ์ ที่ท้าการปกครอง
ไม๎ดอกไม๎ประดับจงัหวัดเชียงใหมํ อ้าเภอสันป่าตองได๎มีสํวนรํวม สันป่าตองเพื่อใช๎ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ้านวนประชาชน ขนบธรรมเนียบประ อ้าเภอสันป่าตอง

ในการสํงเสริมสนับสนุน ในงานมหกรรมไม๎ ที่เข๎ารํวมงาน เพณีอนัดีงามของ
ขนมธรรมเนียม ประเพณี ดอกไม๎ประดับ เพิ่มขึ้น จงัหวัดเชียงใหมํและ
อนัดีงามของจงัหวัดเชียงใหมํ จงัหวัดเชียงใหมํ ทํองเที่ยวในจงัหวัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั



5 โครงการสํงเสริมความร๎ูด๎านการตลาดใหมํ  - เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว 1 คร้ัง/ปี 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ประชาชนร๎อยละ  -ได๎สํงเสริมการ ส้านักปลัด
ส้าหรับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนอยํางย่ังยืน อบรมใหค๎วามร๎ู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 60 ได๎รํวมกนัสํง ทํองเที่ยวในชุมชน (อบต.ทําวังพร๎าว)

ประชาชนในเขต เสริมการทํอง อยํางย่ังยืน
อบต.ทําวังพร๎าว เที่ยวในชุมชน

รวม จา้นวน 5 โครงการ  -  - 112,000       112,000      112,000      112,000      112,000     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองมือการเกษตรและ เพื่อใหไ๎ด๎เคร่ืองมืออปุกรณ์ เคร่ืองมือและ 20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของ  -เพื่ออ้านวยความ ส้านักปลัด
อปุกรณ์การเกษตร การเกษตรที่มีคุณภาพ อปุกรณ์การเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกษตรกรได๎รับ สะดวกในการท้า (อบต.ทําวังพร๎าว)

ได๎มาตรฐาน ความสะดวก เกษตร
2 โครงการสร๎างสุขด๎วยปรัชญาเศรษฐกจิ  - เพื่อสนับสนุนการใช๎ชีวิต จดัอบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่  - ประชาชนมีความร๎ู ส้านักปลัด

พอเพียง แบบเศรษฐกจิพอเพียง ในเกษตรกรในต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ได๎ความร๎ูเพิ่มขึ้น พอเพียง

3 อดุหนุนกลํุมเกษตรกรชาวสวนล้าใย  - เพื่อสนับสนุนการด้าเนิน สนับสนุนงบประมาณ 10,000         10,000        10,000        10,000         10,000        ร๎อยละการด้า  - พื่อใหก๎ารด้าเนิน ส้านักปลัด
บ๎านต๎นแหนน๎อย งานของกลํุมเกษตรกรชาว ใหก๎ลํุมฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เนินงานของกลํุม งานของกลํุมมี (อบต.ทําวังพร๎าว)

สวนล้าใยบ๎านต๎นแหนน๎อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
4 โครงการสํงเสริมการปลูกผักสวนครัว  - เพื่อสํงเสริมการด้ารงชีวิต จดัอบรมใหค๎วามร๎ู 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        ร๎อยละของผ๎ูที่  - ประชาชนหนัมา ส้านักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ แกคํรัวเรือนในต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ ปลูกผักสวนครัวและ (อบต.ทําวังพร๎าว)
พอเพียง ทําวังพร๎าว ได๎ความร๎ูเพิ่มขึ้น ลดภาระคําใช๎จาํย

5 โครงการใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกบัการปลูก เพื่อใหป๎ระชาชนมีความร๎ู อบรมใหค๎วามร๎ูแกํ 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        ร๎อยละของ ประชาชนมีความร๎ู สํวนการศึกษาฯ
สมุนไพรไทย เกี่ยวกบัการปลูกพืชสมุนไพร ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ้านวนประชาชน เกี่ยวกบัการปลูกพืช (อบต.ทําวังพร๎าว)

ไทย และสามารถนา้ไปใช๎ ที่เข๎ารํวมโครง สมุนไพรไทย
ในชีวิตประจ้าวันได๎ การได๎รับความร๎ู

6 โครงการฝึกอบรมการท้าปุ๋ยหมักและ  -เพื่อลดการใช๎ปุ๋ยเคมีและ จดัอบรมใหค๎วาม 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่  -ประชาชนร๎ูวิธีการ ส้านักปลัด
ปุ๋ยชีวภาพ ลดปริมาณขยะรวมไปถึงการ ร๎ูแกเํกษตรกรใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ ท้าปุ๋ยหมักและปุ๋ย (อบต.ทําวังพร๎าว)

นา้กลับมาใช๎ประโยชน์ ต้าบล มีความร๎ูเพิ่มขึ้น ชีวภาพเพื่อใช๎ในเกษตร
7 โครงการสํงเสริมการผลิตสมุนไพรป้องกนัและ  -เพื่อลดการใช๎ปุ๋ยเคมีและ 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่ ประชาชนมีความร๎ู ส้านักปลัด

การก้าจดัศัตรูพืชในชุมชน ลดปริมาณขยะรวมไปถึงการ แกเํกษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ เพิ่มมากย่ิงขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)
นา้กลับมาใช๎ประโยชน์ 2.ศึกษาดูงาน มีความร๎ูเพิ่มขึ้น

8 โครงการสํงเสริมการผลิตและแปรรูปผล เพื่อใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่ ประชาชนมีความร๎ู ส้านักปลัด
ผลิตทางการเกษตร มีความร๎ูในการท้าสวนและ แกเํกษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ เพิ่มมากย่ิงขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)

และผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ 2.ศึกษาดูงานการท้า มีความร๎ูเพิ่มขึ้น
การแปรรูป

9 โครงการพัฒนาแหลํงน้้าเพื่อการรักษา  - เพื่อใหค๎วามร๎ุแกเํกษตรกร 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่ ประชาชนมีความร๎ู ส้านักปลัด
ต๎นน้้าล้าธาร ในการบริหารจดัการแหลํงน้้า แกเํกษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ เพิ่มมากย่ิงขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)

ส้าหรับท้าการเกษตร 2.ศึกษาดูงานการท้า มีความร๎ูเพิ่มขึ้น
ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง

รวม จา้นวน 9 โครงการ  -  - 140,000       140,000      160,000      160,000      160,000     

      2.2  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 อดุหนุนโครงการสํงเสริมอาชีพแมํบ๎าน  - เพื่อสํงเสริมอาชีพแมํบ๎าน กลํุมอาชีพแมํบ๎าน 5,000           5,000          5,000          5,000          5,000         กลํุมอาชีพมีความ  -กลํุมอาชีพแมํบ๎าน ส้านักปลัด
ในต้าบลทําวังพร๎าว หมูํที่ 4-7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎มแข็งร๎อยละ 50 มีความเข๎มแข็ง (อบต.ทําวังพร๎าว)

2 โครงการจดัท้าตลาดนัดชุมชน  -เพื่อใหม๎ีสถานที่ขายของ ตลาดนัดชุมชน 100,000      ร๎อยละของ  -ประชาชนมีสถานที่ กองชําง
(บ๎านร๎องขุด หมูํที่ 4) ภายในหมูํบ๎าน (อบต.) ประชาชนมีรายได๎ ในการซ้ือขายของภาย (อบต.ทําวังพร๎าว)

เพิ่มขึ้น ในหมูํบ๎าน
3 โครงการสํงเสริมการท้าจกัรสาน  -เพื่อสํงเสริมใหผ๎ู๎วํางงาน อบรมใหค๎วามร๎ูแกํ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของจ้านวน  -ผ๎ูวํางงานและผ๎ู ส้านักปลัด

และผ๎ูพิการประกอบอาชีพได๎ ผ๎ูวํางงานและผ๎ูพิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผ๎ูวํางงานในต้าบล พิการมีอาชีพและมี (อบต.ทําวังพร๎าว)
ลดลง รายได๎ในการด้ารงชีพ

4 โครงการจดัท้าตลาดนัดชุมชนต้าบล  -เพื่อใหม๎ีสถานที่ขายของ ตลาดนัดชุมชน 100,000        100,000      100,000      100,000       100,000      ร๎อยละความ  -ประชาชนต้าบล กองชําง
ทําวังพร๎าว ภายในหมูํบ๎าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พึงพอใจของ ทําวังพร๎าวมีสถานที่ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ประชาชนที่ได๎ใช๎ ในการซ้ือขายของภาย
บริการ ในต้าบล

5 โครงการสํงเสริมศักยภาพการใช๎ภูมิปัญญา  - เพื่อสํงเสริมใหค๎นในชุมชน จดัอบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของ  - คุณภาพชีวิตของ ส้านักปลัด
ท๎องถิ่นสร๎างรายได๎ตามแนววิถีเศรษฐกจิ มีอาชีพและมีรายได๎ และดูงานในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในพื้นที่ คนในชุมชนดีขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)
พอเพียง ใกล๎เคียง ได๎มีอาชีพและ

รายได๎
6 โครงการเปล่ียนชีวิตปรับวิถีเพื่อชีวีพอเพียง  - เพื่อสํงเสริมใหค๎นในชุมชน จดัอบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของ  - คุณภาพชีวิตของ ส้านักปลัด

มีอาชีพและมีรายได๎ และดูงานในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในพื้นที่ คนในชุมชนดีขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)
ใกล๎เคียง ได๎มีอาชีพและ

รายได๎
7 อดุหนุนโครงการจดังานวันข๎าวเหนียว  - เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน อดุหนุนเกษตร 30,000         30,000        30,000        30,000         30,000        ร๎อยละของ ประชาชนได๎รับความ ส้านักงานเกษตร

สันป่าตอง กจิกรรมของอ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอสันป่าตอง  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) จ้านวนประชาชน ร๎ูเกี่ยวกบัพันธ์ข๎าว อ้าเภอสันป่าตอง
และเพื่อเป็นการบูรณาการ จดังานวันข๎าวเหนียว ที่เข๎ารํวมงาน เหนียวสันป่าตอง
รํวมกนั สันป่าตอง เพิ่มขึ้น

8 สนับสนุนการจดัแสดงสินค๎าและจ้าหนําย  -เพื่อเป็นชํองทางการประ อดุหนุนการจดั 5,000           5,000          5,000          5,000          5,000         การจดัแสดง  -มีร๎านจดัแสดงและ พัฒนาชุมชน
สินค๎า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน ชาสัมพันธ์สินค๎าชุมชน ชํวย แสดงสินค๎า OTOP (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และจ้าหนํายสินค๎า จ้าหนํายสินค๎า อ้าเภอสันป่าตอง
OTOP ของดีเมืองเชียงใหมํ สํงเสริมการขายเพิ่มชํองทาง ในงานกาชาดและ มีคุณภาพขึ้นร๎อย ที่มีประสิทธิภาพ

การตลาดใหก๎บัสินค๎า OTOP งานฤดูหนาวจงัหวัด ละ 50 
ของดีอ้าเภอสันป่าตอง เชียงใหมํ 

9 สนับสนุนการจดัแสดงสินค๎าและจ้าหนําย  -เพื่อประชาสัมพันธ์สินค๎า อดุหนุนการจดั 5,000           5,000          5,000          5,000          5,000         การจดัแสดง  -มีร๎านจดัแสดงและ พัฒนาชุมชน
สินค๎า OTOP ในงานไม๎ดอกไม๎ประดับ และสํงเสริมการตลาดสินค๎า แสดงสินค๎า OTOP (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และจ้าหนํายสินค๎า จ้าหนํายสินค๎า อ้าเภอสันป่าตอง
จงัหวัดเชียงใหมํ OTOP ของอ้าเภอสันป่าตอง ในงานกาชาดและ มีคุณภาพขึ้นร๎อย ที่มีประสิทธิภาพ

งานฤดูหนาวจงัหวัด ละ 50 
รวม จา้นวน 9  โครงการ  -  - 205,000       205,000      205,000      205,000      305,000     

       2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1 โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ไมํกลัว  - เพื่อสํงเสริมการด้ารงชีวิต จดัอบรมใหค๎วามร๎ู 10,000         10,000        10,000        10,000         10,000        ร๎อยละของผ๎ูที่ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ กองการศึกษา
สารพิษ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครงการ ที่ดีขึ้นจากการกนิ (อบต.ทําวังพร๎าว)

พอเพียงและสํงเสริมสุขภาพ ได๎ความร๎ูเพิ่มขึ้น ผักปลอดสารพิษ
รวม จา้นวน 1  โครงการ  -  - 10,000         10,000        10,000        10,000        10,000       

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหมท่ี่ 3 การผลักดันเชียงใหมสู่ก่ารเป็นเมอืงแห่งอัจฉรยิะ เมอืงแห่งไมซ์ เมอืงแห่งสตารท์อัพ และเมอืงนวัตกรรมการแทพย์และสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7 การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
7. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งประสิทธิภาพ  ความโปรง่ใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บรกิาร

7.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการล๎อมร้ัวประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อใหค๎นในชุมชนมีความร๎ู อบรมใหค๎วามร๎ูแกํ 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        ร๎อยละของผ๎ู ประชาชนมีความร๎ู ส้านักปลัด 

ความเข๎าใจเกี่ยวกบัการเมือง ประชาชน เยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครง ความเข๎าใจเกี่ยวกบั (อบต.ทําวังพร๎าว)
การปกครองในระบอบ ในพื้นที่ การมีความร๎ู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระ เพิ่มมากขึ้น ประชาธิปไตยมากย่ิง
มหากษัตริย์เป็นประมุข ขี้น

2 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์กจิกรรม 1.จดักจิกรรมเพื่อ 40,000         40,000        40,000        40,000         40,000        ร๎อยละของ ประชาชนได๎รับทราบ ส้านักปลัด
และการด้าเนินงานตําง ๆ เผยแพรํการด้าเนิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนที่ การด้าเนินงานและ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ของ อบต.ใหป๎ระชาชนทราบ งานของ อบต. เข๎ารํวมโครง ภารกจิของ อบต.
และใหบ๎ริการประชาชน 2.ออกบริการประชา ได๎รับขําวสาร

ชนด๎านตําง ๆ การด้าเนิน
งานของ อบต.

3 โครงการจดัท้าแผนชุมชน เพื่อใหผ๎ู๎บริหาร สมาชิกฯ อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่ ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาฯ ส้านักปลัด
และผ๎ูนา้ชุมชนเรียนร๎ูการท้า เกี่ยวกบัการจดัท้า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครง ผ๎ูนา้ชุมชนเข๎าใจขั้น (อบต.ทําวังพร๎าว)
แผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยําง แผนชุมชนใหผ๎ู๎นา้ การได๎รับ ตอนวิธีการการจดัท้า
ถูกต๎อง ชุมชน ความร๎ูเพิ่ม แผนชุมชนและแผน

มากขึ้น พัฒนาท๎องถิ่น
รวม จา้นวน 3 โครงการ  -  - 75,000         75,000        75,000        75,000        75,000       

7.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

       2.4 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



1 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกบัภาษี ผ๎ู เพื่อใหค๎วามร๎ูแกผ๎ูํประกอบ อบรมใหค๎วามร๎ู 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        ร๎อยละของผ๎ู ประชาชนได๎รับความ กองคลัง
ประกอบการเกี่ยวกบัภาษีท๎องถิ่น การในการช้าระภาษี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครง ร๎ูเกี่ยวกบัภาษีที่ถูกต๎อง (อบต.ทําวังพร๎าว)

การได๎รับ
ความร๎ูเพิ่ม

มากขึ้น
2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผ๎ูเข๎าขํายเสียภาษี 80,000         80,000        80,000        80,000         80,000        จ้านวนผ๎ูที่ มีระบบการบริหารจดั กองคลัง

ทรัพย์สิน จดัเกบ็รายได๎ จ้านวน 50 คน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) เข๎ารํวมโครง การเกี่ยวกบัการด้าเนิน (อบต.ทําวังพร๎าว)
การ งานที่มีประสิทธภาพ

3 โครงการทําวังพร๎าวสามัคคี ท้าความดี เพื่อพัฒนาทักษะการให๎ 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        บุคลากรมี บุคลากร อบต. ส้านักปลัด 
เพื่อชุมชน บริการแกบํุคลากร แกบํุคลากร อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใจรักในการ ทําวังพร๎าวมีใจรักใน (อบต.ทําวังพร๎าว)

อบต.ทําวังพร๎าว ใหม๎ีการ ทําวังพร๎าว บริการเพิ่ม การใหบ๎ริการแกํ
บริการที่ดีแกปํระชาชน 2.ท้ากจิกรรมบ้า ขึ้นร๎อยละ 70 ประชาชน 

เพ็ญประโยชน์นอก
สถานที่

4 โครงการกฎหมายท๎องถิ่นสํูชุมชน ใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกบักฎหมาย อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ู คนในท๎องถิ่นมีความ ส้านักปลัด
ท๎องถิ่นใหป๎ระชาชนทราบ แกปํระชาชนในพื้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมมีความ ร๎ูเกี่ยวกบักฎหมาย (อบต.ทําวังพร๎าว)

ที่ ร๎ูมากขึ้น ท๎องถิ่นมากขึ้น
5 โครงการสํงเสริมและพัฒนาจติส้านึกใน ใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกบัการป้องกนั อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ู อบต.ทําวังพร๎าวเป็น ส้านักปลัด

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมมีความ องค์กรที่ปลอดการ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ร๎ูมากขึ้น ทุจริต

6 โครงการพัฒนาศักยภาพกลํุมสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 450,000        450,000      450,000      450,000       450,000      บุคลากรมี บุคลากรมีความร๎ู ส้านักปลัด 
กลํุมสตรีต้าบลทําวังพร๎าว 2.ศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศักยภาพมาก และสามารถนา้ความ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ใหม๎ีประสิทธิภาพและเพิ่ม ขึ้นร๎อยละ 70 ร๎ูมาพัฒนาศักยภาพ
องค์ความร๎ู ของตนเอง

7 อดุหนุนโครงการบริหารจดัการศูนย์ปฏิบัติ เพื่อเป็นศูนย์รวมข๎อมูลขําว อดุหนุนการด้าเนิน 27,000         27,000        27,000        27,000         27,000        ศูนย์ฯ มีการ มีศูนย์รวมข๎อมูลขําว
การรํวมในการชํวยเหลือประชาชนของ สารการจดัซ้ือจดัจา๎ง ของ งานให ๎อบต.แมํก๏า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริหารงานที่ สารการจดัซ้ือจดัจา๎ง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อปท. มีประสิทธิภาพ และสืบค๎นข๎อมูลได๎

ขึ้นร๎อยละ 50
8 โครงการประชาสัมพันธ์การจดัเกบ็ภาษีเพื่อ เพื่อใหค๎วามร๎ูและประชาสัมพันธ์ อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ู ประชาชนได๎รับความ กองคลัง

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการจดัเกบ็ภาษี หลักเกณฑ์ วิธีการจดัเกบ็ภาษี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครง ร๎ูเกี่ยวกบัภาษีที่ถูกต๎อง (อบต.ทําวังพร๎าว)
และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได๎ การได๎รับ

ความร๎ูเพิ่ม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

10 โครงการวันท๎องถิ่นไทย จดักจิกรรมเพื่อร้าลึกถึง จดักจิกรรมวัน 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ู พนักงานได๎รํวมกนั ส้านักปลัด
วันกอํต้ังท๎องถิ่นไทย ท๎องถิ่นไทย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผ๎ูเข๎ารํวมโครง ร้าลึกถึงวันกอํต้ัง (อบต.ทําวังพร๎าว)

การ ท๎องถิ่น
11 คําใช๎จาํยในการเลือกต้ัง เพื่อใช๎ในการเลือกต้ัง เลือกต้ังนายกฯและ 100,000        100,000      100,000      400,000       100,000      การท้างาน มีระบบการบริหารจดั ส้านักปลัด

สมาชิกและนายก อบต. สมาชิกสภาฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพ การเกี่ยวกบัการด้าเนิน (อบต.ทําวังพร๎าว)
ทําวังพร๎าว ร๎อยละ 70 งานที่มีประสิทธภาพ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



12 โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        บุคลากรมี กลํุมสตรีมีความร๎ู ส้านักปลัด 
องค์กร บุคลากรต้าบลทําวังพร๎าว 2.ศึกษาดูงาน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) ศักยภาพมาก และสามารถนา้ความ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ใหม๎ีประสิทธิภาพและเพิ่ม ขึ้นร๎อยละ 70 ร๎ูมาพัฒนาศักยภาพ
องค์ความร๎ู ของตนเอง

13 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ู บุคลากรมีความร๎ูใน กองคลัง
บุคลากรด๎านการจดัซ้ือจดัจา๎ง งานด๎านการจดัซ้ือจดัจา๎งใหม๎ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครง ด๎านการจดัซ้ือจดัจา๎ง (อบต.ทําวังพร๎าว)

ประสิทธิภาพ การได๎รับ อยํางถูกต๎อง
ความร๎ูเพิ่ม

มากขึ้น

รวม จ้านวน 13 โครงการ  - 812,000       812,000      812,000      1,112,000    812,000     

7.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการให๎ 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        บุคลากรมี บุคลากร อบต. กองการศึษา

งานใหแ๎กบํุคลากร บริการแกบํุคลากร แกบํุคลากร อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใจรักในการ ทําวังพร๎าวมีใจรักใน (อบต.ทําวังพร๎าว)
อบต.ทําวังพร๎าว ใหม๎ีการ ทําวังพร๎าว บริการเพิ่ม การใหบ๎ริการแกํ
บริการที่ดีแกปํระชาชน 2.ท้ากจิกรรมบ้า ขึ้นร๎อยละ 70 ประชาชน 

เพ็ญประโยชน์นอก
สถานที่

รวม จ้านวน 1 โครงการ  - 20,000         20,000        20,000        20,000        20,000       

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหมท่ี่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสรา้งสรรค์ ภูมปัิญญาและอัตลักษณ์ล้านนา
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ิน
5. ยุทธศาสตรก์ารการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการจดักจิกรรมรดน้้าด้าหวัผ๎ู  -เพื่อสืบสานประเพณี จดักจิกรรมรดน้้า 80,000         80,000        80,000        80,000         80,000        ร๎อยละของ  -ประชาชนได๎รํวมกนั กองการศึกษาฯ

สูงอายุ วัฒนธรรมท๎องถิ่น ด้าหวัผ๎ูสูงอายุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ้านวนผ๎ูสูง สืบสานประเพณี (อบต.ทําวังพร๎าว)
ที่เข๎ารํวมโครงการ วัฒนธรรมท๎องถิ่น

2 โครงการธรรมสัญจร  -เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน ผ๎ูสูงอายุ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        จ้านวนผ๎ูสูง  -ผ๎ูสูงอายุได๎ท้า กองการศึกษาฯ
ใหผ๎ู๎สูงอายุได๎ท้ากจิกรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อายุที่เข๎ารํวม กจิกรรมทางศาสนา (อบต.ทําวังพร๎าว)
ทางศาสนารํวมกนั โครงการ รํวมกนั

3 โครงการเสริมสร๎างจริยธรรม และ  -เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎ อบรมใหค๎วามร๎ู 30,000         30,000        30,000        30,000         30,000        จ้านวนเยาวชน  -เยาวชนมีจริยธรรม กองการศึกษาฯ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ



พัฒนาจติเพื่อชีวิตที่สมดุล เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม แกเํยาวชนในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารํวมโครงการ คุณธรรม (อบต.ทําวังพร๎าว)
4 โครงการประเพณีลอยกระทง  -เพื่อสืบสานประเพณี จดังานลอยกระทง 40,000         40,000        40,000        40,000         40,000        จ้านวนประชา  -ประชาชน เด็ก และ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมท๎องถิ่น เพื่อสืบสาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชนที่เข๎ารํวม เยาวชนได๎รํวมกนัสืบ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ประเพณีวัฒนธรรม โครงการ สานประเพณีและ
ท๎องถิ่น วัฒนธรรมท๎องถิ่น

5 โครงการเยาชนรํวมใจอนุรักษ์  -เพื่อใหเ๎ยาวชนได๎รํวมกนั อบรมใหค๎วามร๎ูแกํ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่เข๎า  -เยาวชนมีจติส้านึก กองการศึกษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ เด็กเยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รํวมโครงการได๎รับ ในการอนุรักษ์ รักษา (อบต.ทําวังพร๎าว)

ปัญญาท๎องถิ่น ความร๎ูมากขึ้น วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น

6 โครงการสืบรอยธรรม ตามรอยเทียน เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนเข๎ารํวม 10,000         10,000        10,000        10,000         10,000        ร๎อยละความพึงพอ  -ประชาชนได๎ท้า กองการศึกษา
อนัดีงามไว๎สืบไป โครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใจของประชาชนที่ กจิกรรมทางศาสนา (อบต.ทําวังพร๎าว)

เข๎ารํวมโครงการ รํวมกนั

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

7 อดุหนุนโครงการสรงน้้าพระธาตุ  -เพื่อสํงเสริมสนับสนุนและ อดุหนุนงบประมาณ 30,000         30,000        30,000        30,000         30,000        ร๎อยละประชา  -ประชาชนรํวมกนั กองการศึกษาฯ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ใหห๎มูํบ๎าน/ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชนที่เข๎ารํวม อนุรักษ์ประเพณี (อบต.ทําวังพร๎าว)
ท๎องถิ่น โครงการ วัฒนธรรมท๎องถิ่น

8 โครงการจดังานประเพณีแหไํม๎ค้้าโพธ์ิ  -เพื่อรักษาประเพณี ประชาชนในเขต 40,000         40,000        40,000        40,000         40,000        ร๎อยละประชา  -ประชาชนอนุรักษ์ กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรม อนัดีงามใหค๎ง พื้นที่ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชนที่เข๎ารํวม ขนบธรรมเนียม (อบต.ทําวังพร๎าว)
อยํูสืบไป ทําวังพร๎าว โครงการ ประเพณีอนัดีงาม

9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  -เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของ 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 100,000        100,000      100,000      100,000       100,000      ร๎อยละของเด็ก  -เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ
ไทเขิน ชุมชนใหค๎งอยํูสืบไป แกเํยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชนที่เข๎ารํวม ประชาชนได๎ตระหนัก (อบต.ทําวังพร๎าว)

2.ศึกษาดูงาน โครงการมีความร๎ู ถึงวิถีชีวิตชุมชนและ
3.รํวมจดักจิกรรม เกี่ยวกบัภาษาไทยเขินรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน

10 โครงการสํงเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม  - เพื่อสํงเสริมสืบสาน 1.จดักจิกรรมอนุรักษ์ 8,000           8,000          8,000          8,000          8,000         มีเครือขํายวัฒน เป็นการสร๎างคํานิยม สภาวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่นสร๎างภูมิค๎ุมกนัสังคมใน เอกลักษณ์ของชาต ศาสนา ศิลปะการแสดง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ธรรมเข๎ารํวมทั้ง จติส้านึกและภูมิ อ้าเภอสันป่าตอง
มิติวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์ และสํง 1 คร้ัง 13 อปท. ปัญญาไทยในการ

เสริมสืบสานเอกลักษณ์ 2.เครือขํายวัฒน อนุรักษ์ใหอ๎นุชนรํุน
วัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น ธรรมจาก 11 ต้าบล หลังได๎รํวมศึกษาอยําง

2 เทศบาล เป็นระบบ
11 งานสืบสานชาติพันธ์ ต้านานศิลป์ถิ่น  - เพื่อสืบสานคุณคําสาระ สํงเสริมแลกเปล่ียน 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        มีเครือขํายวัฒน ชุมชนเข๎มแข็งด๎วย สภาวัฒนธรรม

สันป่าตอง และความส้าคัญของวัฒน เรียนร๎ูและเผยแพรํ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ธรรมเข๎ารํวมทั้ง มิติทางวัฒนธรรม อ้าเภอสันป่าตอง
ธรรมในรูปแบบและวิธีการ วัฒนธรรมและวิถี 13 อปท. ประชาชนในท๎องถิ่น
ตําง ๆ ซ่ึงจะกอํใหเ๎กดิความ ชีวิตไทยในชุมชน เหน็คุณคําทางวัฒน
ร๎ูความเข๎าใจความซาบซ้ึง ธรรม

12 โครงการอบรมเยาวชนต๎นกล๎าอาสารักษ์  - เพื่อปลูกฝังจติส้านึกคํา คํานิยมที่พึงประสงค์ 10,000         10,000        10,000        10,000         10,000        ได๎ต๎นแบบอาสา ประชาชนคนรํุนใหมํ สภาวัฒนธรรม
วัฒนธรรม อ้าเภอสันป่าตอง นิยมที่ดีงามแกเํด็กและ ของคนไทย 12 ประ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รักษ์วัฒนธรรม ได๎รับการสํงเสริมคํา อ้าเภอสันป่าตอง

เยาวชนคนรํุนใหมํได๎ภาค การ การสืบทอดวิถี ในสถานศึกษา นิยมไทยที่พึงประสงค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ



ภูมิใจใตเอกลักษณ์ของท๎อง ประเพณีท๎องถิ่นที่ดี ใหเ๎ข๎าถึงภาคภูมิใจใน
ถิ่นและของชาติ งาม เอกลักษณ์ของท๎องถิ่น

13 โครงการสนับสนุนการจดังานประเพณี  -เพื่อรักษาประเพณี อดุหนุนอ้าเภอ 3,000           3,000          3,000          3,000          4,000         ร๎อยละของ  - สืบสานประเพณี อ้าเภอสันป่าตอง
ท๎องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีอนัดี สันป่าตองในการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ้านวนประชาชน วัฒนธรรมไทย

งามใหค๎งอยํูสืบไป จดังานประเพณี ที่เข๎ารํวมโครงการ
ท๎องถิ่น

14 อดุหนุนกจิการสํงเสริมงานรัฐพิธี เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการประ ใช๎จาํยในงานรัฐพิธี 10,000         10,000        10,000        10,000         10,000        ร๎อยละของประชาชน  - สืบสานประเพณี ส้านักปลัด
ใหแ๎กทํี่ท้าการปกครองอ้าเภอสันป่าตอง กอบรัฐพิธีของอ้าเภอสันป่าตอง ที่เข๎ารํวมโครงการ วัฒนธรรมไทย อบต.ทําวังพร๎าว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

15 โครงการอุ๎ยสอนหลาน  -เพื่อใหเ๎ยาวชนได๎รํวมกนั อบรมใหค๎วามร๎ูแกํ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่เข๎า  -เยาวชนมีจติส้านึก กองการศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ เด็กเยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รํวมโครงการได๎รับ ในการอนุรักษ์ รักษา (อบต.ทําวังพร๎าว)
ปัญญาท๎องถิ่น ความร๎ูมากขึ้น วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น
16 โครงการสืบสานชาติพันธ์ ต้านานศิลป์ถิ่น  -เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของ อดุหนุนงบประมาณให๎ 5,000           5,000          5,000          5,000          5,000         ร๎อยละของเด็ก  -เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

สันป่าตอง ชุมชนใหค๎งอยํูสืบไป แกสํภาวัฒนธรรมต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชนที่เข๎ารํวม ประชาชนได๎ตระหนัก (อบต.ทําวังพร๎าว)
ทําวังพร๎าว โครงการมีความร๎ู ถึงวิถีชีวิตชุมชนและ

เกี่ยวกบัภาษาไทยเขินรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน
รวม จา้นวน 16 โครงการ  -  - 441,000       441,000      441,000      441,000      442,000     

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหมท่ี่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ยุทธศาสตรก์ารด้ารงความเป็นฐานทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการรณรงค์และสํงเสริมการลดปริมาณ  -เพื่อสร๎างจติส้านึกให๎ อบรมใหค๎วามร๎ูแกผ๎ูํ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่เข๎า  -เด็ก เยาวชนมีจติ ส้านักปลัด

ขยะในชุมชน ตระหนักถึงคุณคําของ รํวมโครงการใหม๎ีจติ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รํวมโครงการมี ส้านึกในการอนุรักษ์ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส้านึกและเหน็คุณคํา จติส้านึกในการรัก ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล๎อม ของทรัพยากรธรรมชาติ ษาทรัพยากรฯ และส่ิงแวดล๎อม

2 โครงการรณรงค์ประชาชนรํวมใจแยกขยะ  เพื่อสร๎างจติส้านึกในคนใน อบรมใหค๎วามร๎ูแกํ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูเข๎า ประชาชนในชุมชนมี ส้านักปลัด
ในครัวเรือน ชุมชนตระหนักและเหน็ถึง ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รํวมโครงการมี จติส้านึกและตระหนัก (อบต.ทําวังพร๎าว)

ประโยชน์ของการก้าจดัขยะ ความร๎ูเพิ่มมากขึ้น ถึงการก้าจดัขยะที่ถูก
ที่ถูกวิธี วิธี

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



3 โครงการจดัท้าที่เกบ็ขยะรีไซเคิล  -เพื่อใหป๎ระชาชน เด็ก และ จดัท้าที่เกบ็ขยะรีไซเคิล 10,000         10,000        10,000        10,000         10,000        ร๎อยละของผ๎ูที่เข๎า  -ประชาชน เด็ก และ ส้านักปลัด
และขยะอนัตราย เยาวชนมีความร๎ูเกี่ยวกบัการ ประจ้าหมูํบ๎าน/ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รํวมโครงการมี เยาวชนมีความร๎ูเกี่ยว (อบต.ทําวังพร๎าว)

จดัท้าที่เกบ็ขยะรีไซเคิลและ ความร๎ูเพิ่มมากขึ้น กบัการจดัท้าที่เกบ็ขยะ
ชํวยกนัรักษาสภาพแวดล๎อม รีไซเคิลและรักษา
ของชุมชน สภาพแวดล๎อมของ

4 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล๎อมด๎วยสองมือเรา  -เพื่อสร๎างจติส้านึกให๎ อบรมใหค๎วามร๎ูแกผ๎ูํ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูที่เข๎า  -เด็ก เยาวชนมีจติ ส้านักปลัด
ตระหนักถึงคุณคําของ รํวมโครงการใหม๎ีจติ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รํวมโครงการมี ส้านึกในการอนุรักษ์ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส้านึกและเหน็คุณคํา จติส้านึกในการรัก ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล๎อม ของทรัพยากรธรรมชาติ ษาทรัพยากรฯ และส่ิงแวดล๎อม

5 โครงการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี  -เพื่อใหม๎ีทางเลือกในการใช๎ อบต.สามารถจดัหา 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ประชาชนมีทาง  -ประชาชนมีทางเลือก ส้านักปลัด
พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาโลกร๎อน พลังงานและเพื่อลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช๎ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เลือกในการใช๎พลัง ในการใช๎พลังงาน (อบต.ทําวังพร๎าว)

โลกร๎อน เพื่อลดภาวะโลกร๎อน งานทดแทนร๎อยละ 50เพื่อลดภาวะโลกร๎อน
7 โครงการสร๎าง ดิน น้้า ลม ไฟ ใหเ๎ป็น  -เพื่อใหม๎ีทางเลือกในการใช๎ อบต.สามารถจดัหา 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ประชาชนมีทาง  -ประชาชนมีทางเลือก ส้านักปลัด

พลังงาน พลังงานและเพื่อลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช๎ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เลือกในการใช๎พลัง ในการใช๎พลังงาน (อบต.ทําวังพร๎าว)
โลกร๎อน เพื่อลดภาวะโลกร๎อน งานทดแทนร๎อยละ 50เพื่อลดภาวะโลกร๎อน

รวม จ้านวน 7 โครงการ  -  - 110,000         110,000        110,000        110,000        110,000       

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต  -เพื่อสภาพแวดล๎อมภูมิทัศน์ บริเวณสองข๎างทาง 100,000        100,000      100,000      100,001       100,000      พื้นที่รับผิดชอบ  -สภาพแวดล๎อมใน กองชําง

 รับผิดชอบ อบต.ทําวังพร๎าว สวยงาม สะอาดตา เขตรับผิดชอบ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สองข๎างทางมี พื้นที่รับผิดชอบ อบต. (อบต.ทําวังพร๎าว)
ทําวังพร๎าว ความสวยงาม ทําวังพร๎าว  สวยงาม

ขึ้นร๎อยละ 50 สะอาดตา
2 โครงการจา๎งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะภาย  -เพื่อใหก๎ารบริหารจดัการ ก้าจดัขยะในพื้นที่ 500,000        500,000      500,000      500,000       500,000      สามารถแกไ๎ขปัญ  -ประชาชนร๎ูจกัรักษา กองชําง

ในเขต อบต.ทําวังพร๎าว ขยะได๎อยํางถูกวิธีและแกไ๎ข หมูํที่ 4 5 6 ,7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หาขยะได๎ร๎อยละ สภาพแวดล๎อมใหน๎ํา (อบต.ทําวังพร๎าว)
ปัญหาขยะ 20 ในพื้นที่ อยํูและก้าจดัขยะอยําง

ถูกวิธี
รวม จ้านวน 2  โครงการ  -  - 600,000         600,000        600,000        600,001        600,000       

3.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการเยาวชนรํวมใจพิทักษ์  เพือ่สร๎างจติส้านึกให๎เด็ก อบรมให๎ความร๎ูแกํ 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ูเข๎า ประชาชนในชุมชนมี กองการศึกษาฯ

ส่ิงแวดล๎อม เยาวชนตระหนักถึงการ ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รํวมโครงการมี จติส้านึกและตระหนัก(อบต.ทําวังพร๎าว)
อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม ความร๎ูเพิม่มากขึ้นในการอนุรักษ์ส่ิงแวด

ล๎อม

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



2 โครงการหนูน๎อยตาวิเศษ  -เพือ่สร๎างจติส้านึกให๎ อบรมให๎ความร๎ูแกผ๎ูํ 5,000        5,000       5,000       5,000       5,000      ร๎อยละของผ๎ูที่เข๎า  -เด็ก เยาวชนมีจติ ส้านักปลัด
ตระหนักถึงคุณคําของ รํวมโครงการให๎มีจติ  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) รํวมโครงการมี ส้านึกในการอนุรักษ์ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส้านึกและเห็นคุณคํา จติส้านึกในการรัก ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล๎อม ของทรัพยากรธรรมชาติ ษาทรัพยากรฯ และส่ิงแวดล๎อม

รวม จ้านวน 2 โครงการ  -  - 25,000           25,000         25,000         25,000          25,000         

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหมท่ี่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสรา้งความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเรยีบรอ้ยในชุมชน
6. แผนยุทธศาสตรส์รา้งความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

6.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้อง เพื่อทบทวนใหก๎บัสมาชิก 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        จ้านวน อปพร. อปพร.มีความพร๎อม ส้านักปลัด

กนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อปพร.ใหม๎ีความพร๎อม 2.ฝึกซ๎อมแผน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เข๎ารับการฝึก ในการปฏิบัติหน๎าที่ (อบต.ทําวังพร๎าว)
2 โครงการติดต้ังกล๎อง CCTV ภายในต้าบล เพื่อป้องกนัเหตุและรักษา ติดต้ังกล๎อง CCTV 430,000        430,000      430,000      430,000       430,000      สามารถลด ลดอบุัติภัย ภัยพิบัติ กองชําง

ความสงบภายในต้าบล 4 หมูํบ๎าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเกดิเหตุ ที่เกดิขึ้น (อบต.ทําวังพร๎าว)
ได๎ร๎อยละ 80

3 โครงการร๎ูกอํนป้องกนัภัย ร๎ูไว๎ป้องกนัเหตุ เพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย อบรมใหค๎วามร๎ู 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        จ้านวนการ ลดการเกดิสาธารณ ส้านักปลัด
ท้าใหเ๎กดิภัยลดลง แกเํยาวชนประชา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกสิาธารณ ภัยตําง ๆ ในพื้นที่ (อบต.ทําวังพร๎าว)

ชนในพื้นที่ ภัยลดลง
4 โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย เพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย อบรมใหค๎วามร๎ู 10,000         10,000        10,000        10,000         10,000        จ้านวนการ ลดการเกดิสาธารณ ส้านักปลัด

ท้าใหเ๎กดิภัยลดลง แกเํยาวชนประชา  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) เกสิาธารณ ภัยตําง ๆ ในพื้นที่ (อบต.ทําวังพร๎าว)
ชนในพื้นที่ ภัยลดลง

5 โครงการรณรงค์ลดการเผา และแกไ๎ขปัญหา เพื่อรณรงค์ใหล๎ดการเผาและ อบรมใหค๎วามร๎ูแกผ๎ูํเข๎ารํวม 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ประชาชนมีทาง ประชาชนมีจติส้านึก ส้านักปลัด
หมอกควันไฟป่า แกไ๎ขปัญหาการเกดิหมอกควัน โครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดการเผา รํวมใจลดการเผา (อบต.ทําวังพร๎าว)

PM2.5 ร๎อยละ 80
รวม จ้านวน 5 โครงการ  -  - 490,000         490,000        490,000        490,000        490,000       

6.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
1 โครงการล๎อมรักใหค๎รอบครัว ล๎อมร้ัว เพื่อใหค๎วามร๎ูกบัเยาวชน 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 15,000         15,000        15,000        15,000         15,000        ร๎อยละของผ๎ู ประชาชนและเยาวชน ส้านักปลัด

ป้องกนัยาเสพติด เกี่ยวกบัโทษและพิษภัยของ 2.ศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครง ร๎ูจกัโทษของยาเสพติด (อบต.ทําวังพร๎าว)
ยาเสพติด การมีความร๎ู

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



มากขึ้น

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ผลผลิตโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

2 โครงการเยาวชนรํวมใจต๎านภัยยาเสพติด เพื่อใหค๎วามร๎ูกบัเยาวชน 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 20,000         20,000        20,000        20,000         20,000        ร๎อยละของผ๎ู ประชาชนและเยาวชน ส้านักปลัด
เกี่ยวกบัโทษและพิษภัยของ 2.ศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข๎ารํวมโครง ร๎ูจกัโทษของยาเสพติด (อบต.ทําวังพร๎าว)
ยาเสพติด การมีความร๎ู

มากขึ้น
รวม จ้านวน 2 โครงการ  -  - 35,000           35,000         35,000         35,000          35,000         

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีม่า ผลทีค่าดว่าจะได้รบั


