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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กจาก

สวนนายนวล จันทรทิพย ถึง

สวนนางผัน สุยะ     

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 1)

เพื่อระบายน้ําใหไหลผาน

สะดวกและเปนการ

ขยายถนนที่คับแคบ

จุดที่ 1 ขนาดกวาง 0.50 

ม. ยาว  16.00 ม. ลึก 

1.10ม.

 ( H. varie ) ฝาปด คสล. 

พรอมถมดินลูกรังขยาย

ขางรางระบายน้ํา 

จุดที่ 2 ขนาดกวาง  0.50 

 ม. ยาว  126.00 ม. ลึก 

0.90 ม.( H. varie )  ฝาปด

 คสล. พรอมถมดินลูกรัง

ขยายขางรางระบายน้ํา   

(ตามแบบ  อบต. ทุงป)

426,000 - - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

2 โครงการกอสรางพนังคอนกรีต

เสริมเหล็กขางถนนกั้นน้ําจาก

บานนายสม จันทรตะถึงบาน

นายโหม จันทรตะ (เสนอ

โครงการโดยหมูที่ 1)

เพื่อปองกันน้ําทวมใน

หมูบาน
ขนาดสูง 0.40 ม. ยาว

 240 ม.หนา0.15ม. 

(ตามแบบ  อบต.ทุงป)

- 220,000 - - - ความยาวของ

พนังคอนกรีตที่

สรางแลวเสร็จ

สามารถปองกัน

น้ําทวมหมูบานได
กองชาง

3 โครงการกอสรางประปา

หมูบาน 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 1)

เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานมีน้ําอุปโภค

บริโภคเพียงพอกับความ

ตองการ

ระบบประปาขนาด

กลาง (หอถังสูง ) (ตาม

แบบ อบต.ทุงป)

- - 500,000 - - ระบบประปาที่

กอสรางแลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

กองชาง

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                                                                                     แบบผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลทุงป

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ -

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะกับชุมชน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

4 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรจากหมูที่ 1 บาน

ปางขี้เหล็ก ถึงหมูที่ 2 บาน

หนองเย็น (เสนอโครงการโดย

หมูที่ 1)

เพื่อใหหมูบานมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง
ระยะทาง 1,000 ม.  - - - 500,000 - ระยะทางที่ขยาย

เขตไฟฟาแลวเสร็จ

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน

นายเฉลิมพร  จันทรตะ   

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 30.00  ม.  

หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 90 ตารางเมตร

    

( ตามแบบ อบต.ทุงป )

- 54,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

6 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรนายสุริยนต เตจา 

ถึงพุทธสถาน   

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง
ระยะทาง 2,000 ม. - - การไฟฟา

ประมาณการ

- - ระยะทางของเขต

ไฟฟาที่สรางแลว

เสร็จ

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

7 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรไปวัดถ้ําน้ําออกฮู   

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง
ระยะทาง 3,000 ม. - - - การไฟฟา

ประมาณการ

- ระยะทางของเขต

ไฟฟาที่สรางแลว

เสร็จ

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงระบบประปา

 เปลี่ยนทอประปา

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 3)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําที่

สะอาดใชอุปโภค บริโภค

ทอเมนท  PVC Ø 4”  

และ PVC Ø 3”  ความ

ยาวรวม 2,000 เมตร 

( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- 485,000 - - - ความยาวของทอ

ประปาที่สราง

แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

น้ําอุปโภค 

บริโภคที่สะอาด

กองชาง

9 โครงการตอเติมศาลาเก็บของ

หมูบาน 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 3)

เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ

ของหมูบาน
 ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 6.00 ม.หรือพื้นที่

ไมนอยกวา24.00 

ตารางเมตร ( ตามแบบ

 อบต.ทุงป )

- - 250,000 - - จํานวนโรงเก็บ

ของที่

สรางแลวเสร็จ

วัสดุอุปกรณ

ตางๆของหมูบาน

ไมสูญหาย

กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน                     แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 84

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

10 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

ซอยบานนางวันเพ็ญ จันทร

ทิพย

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 3)

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนในดาน

การคมนาคม

กวาง 4 เมตร ยาว 2.5 

เมตร ลึก 1.5 เมตร ชนิด

 1 ชองทาง

- - - 170,000 - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

11 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

เปดเชื่อมตอจากบานนาย

จําลอง แสนเกี๋ยง ไปลํา

เหมืองดง

( โ โ  ี่ )

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

  ขนาดกวาง 1.00 ม. 

ยาว 850.00  ม.  ลึก  

0.80 ม. ( H. varie ) ( 

ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- 1,700,000 - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอ

จาก หมูที่ 10 บานแสนคํา 

ไปหมูที่ 11 บานทุงปาคา

เหนือ   

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 4)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก
ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 741.00  ม.  

หนา  0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

2,964 ตารางเมตร

 ( ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - 1,700,000 - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

13 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

เปดจาก หมูที่ 10 บานแสน

คํา ไปหมูที่ 11 บานทุงปาคา

เหนือ  

( โ โ  ี่ )

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

 ขนาดกวาง 2.00 ม. 

ยาว 741.00  ม. ลึก

1.50 ม. ( H. varie )  

(ตามแบบ อบต.ทุงป)

- - - 3,700,000 - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

14 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

เปด ตั้งแตบานนางขันแกว 

คํามา ถึงลําเหมือง หมูที่ 5 

บานทุงป 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 5)

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 

 1.00 ม. ยาว 165.00

ม.

ลึก 1.00 ม. ( H. varie )

พรอมถมดินลูกรังขยาย

ขาง

รางหรือปริมาณดินถมไม

นอยกวา  230 00 ลบ ม

390,000 - - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

15 โครงการกอสรางลานกีฬา

คอนกรีตเสริมเหล็กขางวัดทา

ชาง หมูที่ 5 บานทุงป (เสนอ

โครงการโดยหมูที่ 5)

เพื่อใหประชาชนมีที่

สําหรับออกกําลังกาย

ขนาดกวาง 21.00 ม. 

ยาว 27.00ม. หนา 

0.125 ม.  หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 567.00 ตาราง

เมตร 

( ตามแบบ อบต ทงป )

- 320,000 - - - จํานวนลานกีฬา

ที่สรางแลวเสร็จ

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย

กองชาง

16 โครงการกอปรับปรุงเสริมผิว

จราจรแอสฟลทติก (Over 

lay) จากทอเหลี่ยมหลังวัดทา

ชาง ถึงทายสวนนายสอน คํา

หนอย

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 5)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

270.00  ม.  หนา  0.05

 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,080 ตารางเมตร ( ตาม

แบบ  อบต.ทุงป )

- - 400,000 - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

นายประพันธ แสงทอง ถึง

บานนายศรีเนียม ดวงสี   

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 5)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 

130.00  ม.  หนา  0.15

 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

390.00 ตารางเมตร

( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- - - 250,000 - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน

นายชิง จองปน ถึง บาน 

นางสาว กชกร วรรณแสนคํา 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 6)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว

 138.00 ม.หนา 0.15 

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

552.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป)

308,000 - - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา

ปดคสล. ตั้งแตบานนางสมนา 

เรือนนา ถึง บานนางปริษณา

 หมูที่ 6 บานนาทราย  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 6)

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 

345.00  ม.  ลึก  0.50 

ม.  ( H. varie ) พรอมถม

ดินขางรางระบายน้ํา   ( 

ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- 650,000 - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง
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(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

20 โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง

ระบายน้ําขางถนน 2 ขาง  

บริเวณวัดดอยจอมแจง ถึงลํา

เหมืองแพะ 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 6)

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ขนาดกวางเฉลี่ย 2.00 ม. 

ยาว 124.00 หนา 0.15

ม.  และ ขนาดกวางเฉลี่ย

2.00 ม. ยาว 120 หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม

นอยกวา 488.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ําตัววี

  ( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- - 490,000 - - ความยาวของ

ไหลทางที่ขยาย

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงระบบประปา

 หมูที่ 6 บานเดน-นาทราย

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 6)

เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานไดมีน้ําดื่มที่

สะอาดเพียงพอตอการ

อุปโภคบริโภค

ถังกรองน้ําประปา (ขนาด

ใหญ) (ตามแบบ  กรม

ทรัพยากรน้ํา)

- - - 420,000 - ระบบประปาที่

ปรับปรุงแลว

เสร็จแลวเสร็จ

ประชาชนมี

น้ําประปา

สะอาดใชทุก

ครัวเรือน

กองชาง

22 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

เปด จากบานนายสมบูรณ

หลวงฝน หมูที่ 7 บานแพะ

ประทาน 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 7)

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 1.50 ม.ยาว 

450.00 ม. ลึก 1.80 ม. (

 H. varie ) พรอมถมดิน

ลูกรังขยายขางรางระบาย

น้ํา  (ตามแบบ อบต.ทุงป)

- 2,500,000 - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

23 โครงการกอสรางทอเหลี่อม 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 7)

เพื่อใหน้ําไหลผานได

สะดวก และสะดวกตอ

การคมนาคม

ขนาดกวาง 3.00 ม. ลึก  

1.50 ม. ยาว 5.00  ม.  

จํานวน 1 ชอง ( ตามแบบ 

 อบต.ทุงป )

- - 250,000 - - ความยาวของทอ

เหลี่ยมที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถระบาย

น้ําไดสะดวก
กองชาง

24 โครงการปรับปรุงซอมแซม 

ฌาปนสถาน สุสานบานแพะ

ประทาน  เมรุเผาศพ 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 7)

เพื่อใชประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 7.00 เมตรพรอมทาง

เทาโดยรอบ ขนาดกวาง 

14.00 เมตร ยาว 18.00 

เมตร

- - - 1,050,000 - จํานวนกอสราง

เมรุที่แลวเสร็จ

มีสถานที่สําหรับ

ทําพิธีฌาปนกิจ

ศพ

กองชาง

25 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล. ชนิด 1 ชองทาง ขามลํา

เหมืองทาหลวา   

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 8)

เพื่อใหน้ําไหลผานได

สะดวก และสะดวกตอ

การคมนาคม

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

สูง 1.50 เมตร ยาว 

5.00 เมตรพรอมถมดิน

ลูกรังเสริมคอสะพาน 

(ตามแบบ อบต.ทุงป)

261,000 - - - - ความยาวของทอ

เหลี่ยมที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถระบาย

น้ําไดสะดวก
กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

26 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหนา

บานนายสมบูรณ พรหมเสน  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 8)

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

รางแบบเปด ขนาดกวาง 

0.60 ม. ยาว 50.00 ม.  

ลึก 0.60 ม. ( H. varie ) 

รางแบบฝาปดคสล.  ขนาด

กวาง 0.60 ม. ยาว

34.00  ม.  ลึก 0.60 ม.

( H. varie ) ความยาวรวม

ทั้งหมด 84.00 ม. พรอม

รื้อถนน คสล. ยาว 5.00ม.

( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- 250,000 - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

27 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรถนนไปตําบลทุง

รวงทอง (บานไรหลวง)  หมูที่

 8 บานทุงปาคาใต  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 8)

เพื่อใหมีแสงสวางยาม

กลางคืนเกิดความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ระยะทาง 500 ม. - - การไฟฟา

ดําเนินการ

- - ระยะทางของเขต

ไฟฟาที่สรางแลว

เสร็จ

เกิดความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

28 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ

ประจําหมูบาน

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 8)

เพื่อการกําจัดขยะอยาง

ถูกวิธี

เตาเผาขยะกวาง 5.00 

เมตร ยาว 5.00 เมตร
- - - 500,000 - จํานวนเตาเผา

ขยะที่กอสราง

แลวเสร็จ

สามารถลด

ปริมาณขยะใน

หมูบานโดย

วิธีการเผา

กองชาง

29 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลัง

บานขางลําเหมือง จากแยก

หลังบานนางแสงหลา อูบคํา 

ถึงทอเหลี่ยมเหมืองงา (เสนอ

โครงการโดยหมูที่ 9)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ระยะ ที่ 1 กวาง 3.00 

ม.ยาว 183.00 ม.หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 549.00 ตร.ม.

 พรอมถมดินลูกรังไหล

ทาง กวางเฉลี่ย 0.30 ม.

ระยะ ที่ 2 กวาง 5.00ม.

ยาว 8.50 ม.หนา 0.15

 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

42.50 ตร.ม.  

( ตามแบบ อบต.ทุงป )

331,000 - - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง
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ตัวชี้วัด
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30 โครงการเสริมดินลูกรังเรียบ

ลําน้ําแมวาง จากทอเหลี่ยม

เขตติดตอบานทุงป ถึงบาน

นายทิพย ปนแกว 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 9)

เพื่อใหประชาชนไดใช

เสนทางในการคมนาคม

ที่สะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 1,150.00  ม.  หนา 

0.50 ม. หรือปริมาณดิน

ถมไมนอยกวา  

1,430 ลบ.ม.         

( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- 510,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

31 โครงการปรับปรุงเสริมผิว

จราจรแอสฟลทติก ( Over 

lay ) จากสามแยกหัวบาน ถึง

บานนายบุญชวย  มโนปน  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 9)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 111.00  ม.  หนา  

0.05 ม.  หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 444.00 ตาราง

เมตร 

( ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - - 200,000 - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

32 โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

นายสมศักดิ์ สุขสําราญ ถึง

ทางแยกไปหวยบานน้ําขาว   

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 10)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย 1.50 ม.

 ยาว 623.00  ม.  หนา 

 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 934.50 ตาราง

เมตร    ( ตามแบบ  

อบต.ทุงป )

520,000 - - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

33 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานนายประจัน แสนเฟย ถึง

ลําเหมืองกลาง

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 10)

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

 ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 386.00  ม.  ลึก  

0.75 ม.  ( ตามแบบ  

อบต.ทุงป )

- 780,000 - -  - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบายน้ํา

และเปนเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

34 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค(ที่เก็บของ

แมบาน)  (เสนอโครงการโดย

หมูที่ 10)

เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ

ของหมูบาน

  ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 10.00  ม.  สูง  

3.00 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 40.00 ตาราง

เมตร    

( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- - 380,000 - - จํานวนโรงเก็บ

ของที่

สรางแลวเสร็จ

วัสดุอุปกรณ

ตางๆของหมูบาน

ไมสูญหาย

กองชาง
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จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

35 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรจากบานนายศินธร

 กิติมูล ถึง ลําเหมืองกลาง 

หมูที่ 10 บานแสนคํา  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 10)

เพื่อใหความสะดวกใน

การทําการเกษตร

ระยะทาง 450.00 ม. - - - การไฟฟา

ดําเนินการ

- ระยะทางของเขต

ไฟฟาที่สรางแลว

เสร็จ

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง
กองชาง

36 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรสายเหมืองสัน 

จากปาชาทุงป ถึง สวนนาย

บุญมี  คําปน หมูที่ 11 บาน

ทุงปาคาเหนือ  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 11)

เพื่อใหความสะดวกใน

การทําการเกษตร
ระยะทาง 750 ม. การไฟฟา

ดําเนินการ

- - - - ระยะทางของเขต

ไฟฟาที่สรางแลว

เสร็จ

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง
กองชาง

37 โครงการปรับปรุงเสริมผิว

จราจรแอสฟลทติก ( Over 

lay ) ถนนสายหลักจากบาน

นายปุด แกวปอม ถึงสะพาน

ขามลําน้ําวัง  หมูที่ 11 บาน

ทุงปาคาเหนือ  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 11)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว

 342.00  ม.  หนา  

0.05 ม.  หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 1368.00 

ตารางเมตร ( ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- 550,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ศาลาอเนกประสงค   หมูที่ 

11 บานทุงปาคาเหนือ  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 11)

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

ของหมูบาน

ตอหลังคา ขนาดกวาง 

3.50 ม. ยาว 12.00  ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

42.00 ตารางเมตร  ปูตัว

หนอน ,ปลูกไมประดับ ,

สนามเปตอง  , ระบบไฟฟา,

 งาน  (ตามแบบ  อบต.ทุงป

 )

- - 350,000 - - ปรับปรุงภูมิทัศน

แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ศาลา

อเนกประสงค

ในการจัด

กิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

กองชาง

39 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กจากลํา

เหมืองโจถึงที่นานางคําหนอย

โปดี 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 12)

เพื่อระบายน้ําใหน้ําไหล

ผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึก

 0.50 ม. ยาว 394 ม. 

(ตามแบบอบต.ทุงป)

450,000 - - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบายน้ํา

และเปนเสนทาง

คมนาคม

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

40 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ทางเขาสวนนายศรีวรรณ สุยะ

 ถึงที่ดินนางคําหนอย โปดี  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 12)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 365.00  ม.  

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,095.00 

ตารางเมตร   

( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- - 650,000 - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใช

ถนนในการสัญจร

กองชาง

41 โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน

นายเสาร คํามูล ถึงแยกซอย7

 หมูที่ 12 บานหนองปาคา    

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 12)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย 1.00 ม.

 ยาว 262.00  ม. 

 หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 262.00 

ตารางเมตร  

( ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- - - 300,000 - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนน

ตอความสะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใช

ถนนในการสัญจร

กองชาง

42 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรจากสะพานบาน

นายทองเสริญ  จันทรทิพย 

ถึงฝายสมบูรณ (LSEP)

เพื่อใหมีระบบไฟฟาใชใน

พื้นที่การเกษตรเพียงพอ
เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่ 1

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการจาก

การไฟฟา

- ระยะทางของเขต

ไฟฟาที่สรางแลว

เสร็จ

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง
กองชาง

43 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ

การเกษตรจากสะพานบาน

นางบุญปน  คําแกว ถึงเขต

หมูที่2 บานหนองเย็น (LSEP)

เพื่อใหมีระบบไฟฟาใชใน

พื้นที่การเกษตรเพียงพอ
เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่ 1

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการจาก

การไฟฟา

- ระยะทางของเขต

ไฟฟาที่สรางแลว

เสร็จ

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง
กองชาง

44 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

น้ําลึกสําหรับใชในการผลิต

น้ําประปาหมูบาน (LSEP)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ

การนําไปผลิตน้ําประปา
ประชาชนในเขตพื้นที่

หมูที่3

350,000 350,000 350,000 350,000 - ขุดเจาะบอ

บาดาลแลวเสร็จ

ประชาชนมี

น้ําประปาใช
กองชาง

45 โครงการขุดลอกลําเหมืองเจา

(LSEP)

เพื่อใหน้ําไหลผาน

สะดวกและมีน้ําใช

เพียงพอสําหรับการเกษตร

เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่ 3

300,000 300,000 300,000 300,000 - ระยะที่ขุดลอก

แลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอสําหรับ

การเกษตร

กองชาง

46 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟา(LSEP)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ

ใชในการเกษตร
เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่ 6

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการ

จาก

การไฟฟา

ประมาณการจาก

การไฟฟา

- กอสรางสถานีสูบ

น้ําดวยไฟฟาแลว

เสร็จ

ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอสําหรับ

การเกษตร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

47 โครงการขุดลอกลําน้ําแมอาว

(LSEP)

เพื่อใหน้ําไหลผานได

สะดวกและมีน้ําใช

เพียงพอสําหรับการเกษตร

เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่ 8

400,000 400,000 400,000 400,000 - ระยะที่ขุดลอก

แลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ําใช

เพียงพอสําหรับ

การเกษตร

กองชาง

48 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

น้ําลึกสําหรับใชในการผลิต

น้ําประปาหมูบาน(LSEP)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ

การนําไปผลิตน้ําประปา
เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่ 10

350,000 350,000 350,000 350,000 - ขุดเจาะบอ

บาดาลแลวเสร็จ

ประชาชนมี

น้ําประปาใช
กองชาง

49 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา

เพื่อการเกษตร (LSEP)

เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําใน

ฤดูน้ําหลากและมีน้ําใช

ในฤดูแลง

เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่ 11

250,000 250,000 250,000 250,000 - สรางฝายชะลอน้ํา

แลวเสร็จ

สามารถกักเก็บน้ํา

ในฤดูน้ําหลาก

และมีน้ําใชในฤดู

แลง

กองชาง

50 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนลูกรังในเขตตําบลทุงป

เพื่อใหประชาชนไดใช

เสนทางในการคมนาคม

ที่สะดวก

ถนนลูกรังในตําบลทุงป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถนนลูกรัง

ที่ปรับปรุง

ซอมแซม

 ็

ประชาชนไดใช

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

กองชาง

51 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล .จากลํา

เหมืองสมบูรณ ถึง ลําน้ํา

วาง หมูที่ 2  บานหนองเย็น

เพื่อระบายน้ําไดสะดวก

ขึ้นปองกันปญหาน้ําทวม

ปริมาณงาน   ขนาดกวาง 

0.60 ม.ยาว 230.00 ม. 

ลึก 0.60 ม. ( H. varie  ) 

( ตามแบบอบต.ทุงป )  

สถานที่กอสราง  หมูที่ 2  

บานหนองเย็น ตําบลทุงป  

 อําเภอแมวาง  จังหวัด

เชียงใหม   พิกัดเริ่มตน 

18°36'29.29"  N  

98°46'15.98" E พิกัด

สิ้นสุด  18°36'27.88"N 

98°46'31.37"  E

315,000 - - - - ความยาวของราง

ระบายน้ําที่สราง

แลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและปองกัน

ปญหาน้ําทวม

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

52 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก

สามแยกแพะประทานปอกใต

 ถึง โรงงานเมโทรชีส

เพื่อใหประชาชน สัญจร

ไป-มา อยางปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว

ปริมาณงาน  ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 250.00 ม.

หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 1031.00 ตร.ม. 

 พรอมบดอัดหินคลุก (ตาม

แบบ อบต.ทุงป) สถานที่

กอสราง  หมูที่ 7  บาน

แพะประทาน   ตําบลทุงป  

 อําเภอแมวาง  จังหวัด

เชียงใหม  พิกัดเริ่มตน 

18°34'41.00"   N 

98°47'8.93 " E พิกัด

สิ้นสุด   18°34'38.56" N

  98°46'57.93" E

430,000 - - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กองชาง

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยเเอสฟลทติกคอนกรีต ( 

Over lay ) จากสามแยก

ศาลากลางบาน ถึง โรงน้ําดื่ม

ชุมชน

เพื่อใหประชาชน สัญจร

ไป-มา อยางปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว

ปริมาณงาน   ขนาดกวาง 

4.00 ม.ยาว 250.00 ม.

หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 1000.00 ตร.ม. 

( ตามแบบกรมทางหลวง

ชนบท )  สถานที่กอสราง  

หมูที่ 10  บานแสนคํา 

ตําบลทุงป  อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม  พิกัด

เริ่มตน    18°35'25.02 "

  N  98°47'44.48 "  E 

พิกัดสิ้นสุด   

18°35'20.15 "  N  

98°47'58.10 " E

360,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยเเอสฟลทติกคอนกรีต ( 

Over lay )  หมูที่ 11 บาน

ทุงปาคาเหนือ ปริมาณงาน 

จากสะพานหนาบานนาย

เปลี่ยน  อาวารักษ เชื่อม หมูที่

 8 บานทุงปาคาใต

เพื่อใหประชาชน สัญจร

ไป-มา อยางปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว

ปริมาณงาน จากสะพาน

หนาบานนายเปลี่ยน  อาวา

รักษ เชื่อม หมูที่ 8 บานทุง

ปาคาใต  ขนาดกวาง 4.00

 ม.ยาว 200.00 ม.หนา 

0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 800.00 ตร.ม. (ตาม

แบบกรมทางหลวงชนบท) 

สถานที่กอสราง     หมูที่ 

11 บานทุงปาเหนือ ตําบล

ทุงป  อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม    

งบประมาณ   295,000.- 

  บาท พิกัดเริ่มตน    

18°34'31.44 "   N  

98°49'6.05 "  E พิกัด

สิ้นสุด   18°34'36.85 "  

 N  98°48'59.78 " E

295,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กองชาง

55 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากปาก

ซอยขางสวนนายดี นันตา ถึง 

สวนนายจันทรทิพย หมูทา

เพื่อใหประชาชน สัญจร

ไป-มา อยางปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 

3.00 ม.ยาว 220.00 ม.

หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 660.00 ตร.ม

 พรอมถมดินลูกรังไหลทาง

กวางเฉลี่ย 0.30 ม. จํานวน

 2  ขางทาง (ตามแบบ 

อบต.ทุงป) สถานที่กอสราง 

   หมูที่ 12  บานหนองปา

คา  ตําบลทุงป  อําเภอแม

วาง  จังหวัดเชียงใหม  พิกัด

เริ่มตน  18°36'11.31 "  

 N  98°46'50.15 "  E 

พิกัดสิ้นสุด   18°36'5.21 

"   N  98°46'47.84 " E

376,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

56 โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลทุงป

เพื่อปรับปรุงสํานักงาน

ใหอํานวยความสะดวก

ในการทํางาน

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ปรับ

หองกองชาง ขนาดกวาง 

3.00 ม. ยาว 4.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

12.00 ตร.ม. จุดที่ 2 มุง

หลังคาดาดฟาบนหอง

สํานักปลัด ขนาดกวาง 

5.00 ม. ยาว 8.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

40.00 ตร.ม.   (ตามแบบ 

อบต.ทุงป)  สถานที่กอสราง

  องคการบริหารสวนตําบล

ทุงป หมูที่ 9 บานริมวาง  

ตําบลทุงป  อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม

325,000 - - - ปรับปรุง

สํานักงานแลว

เสร็จ

พนักงานไดรับ

ความสะดวกใน

การทํางานมากขึ้น

กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน                     แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 95

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

57 โครงการปรับปรุงจราจรดวย

แอสฟลติกคอนกรต (Over 

lay) สาย 1 บานแพะประทาน

เพื่อใหประชาชน สัญจร

ไป-มา อยางปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว

ปริมาณงาน ระยะที่ 1  

ขนาดกวาง 6.70 ม. ยาว 

380.00 ม. หนา 0.05 ม.

 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

2,546.00 ตร.ม. (ตาม

แบบอบต.ทุงป)ระยะที่ 2  

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 

290.00 ม. หนา 0.05 ม.

 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,450.00 ตร.ม. (ตาม

แบบอบต.ทุงป)ระยะที่ 3 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

1,382.00 ม. หนา 0.05

 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

5,528.00 ตร.ม. (ตาม

แบบอบต.ทุงป) พรอมระบุ

ขอมูลพิกัด  จุดเริ่มตน

โครงการ N…2054020…

E…477837และจุดสิ้นสุด

โครงการ  N…

2055427...E…478200

2,890,000 2,890,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กองชาง

58 โครงการปรับปรุงผิว

การจราจรดวยแอสฟลทติ

กคอนกรีต (Over lay) สาย 5

 บานแพะประทาน

เพื่อใหประชาชน สัญจร

ไป-มา อยางปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 634.00 ม.

 หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,536.00 

ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ทุงป)

จุดเริ่มตนโครงการ N………

2505009…E…477753

และจุดสิ้นสุดโครงการ  N…

2054798…E…477171.

.

769,000 769,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

59 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต (

 Over lay ) สาย 3 บาน

แพะประทานชม.ถ. 

119-008

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ปริมาณงาน  ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 350.00 ม.

หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 1,400.00 ตร.ม.

  (ตามแบบ อบต.ทุงป) 

สถานที่กอสราง  หมูที่ 7  

บานแพะประทาน   ตําบล

ทุงป   อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม พิกัดเริ่มตน

18°34'55.08" N   

98°47'16.40" E    พิกัด

สิ้นสุด  18°35'5.06"  N 

 98°47'13.80"  E

430,000 - - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยพาราแอสฟลทติกคอ

นกรีต จากสามแยกขางวัด

ทาชาง ถึง หนาบานนาย

จรูญ  บํารุงยศบานทุงป 

หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 

6.00 ม. ยาว 134.00 

ม.หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

804.00  ตร.ม. สถานที่

กอสราง  บานทุงป  หมูที่

 5 ตําบลทุงป อําเภอแม

วาง จังหวัดเชียงใหม  

พิกัดเริ่มตน 

18°35'12.12"  N   

98°49'0.69" E พิกัด

สิ้นสุด  18°35'12.38" 

 N  98°48'55.95"  E

370,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน                     แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 97

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

61 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยพาราแอสฟลทติกคอนก

รีต ซอย 5 บานนาทราย  หมู

ที่ 6

เพื่อใหประชาชน สัญจร

ไป-มา อยางปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 49.00 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  

196.00  ตร.ม. สถานที่

กอสราง  บานเดน-นา

ทราย  หมูที6่ตําบลทุงป 

อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม  พิกัดเริ่มตน   

 18°35'47.01" N   

98°47'11.37"  E พิกัด

สิ้นสุด  18°35'46.39" 

 N  98°47'16.24"  E

90,000 - - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กองชาง

62 โครงการกอสรางกําแพง

คอนกรีตเสริมเหล็กปองกัน

น้ําทวม (เสนอโดยหมูที่ 1 

บานปางขี้เหล็ก)

เพื่อปองกันน้ําทวม ขนาด สูง 0.40 ม.หนา 

0.20 ม. ยาวเฉลี่ย

162.00 ม. (ตามแบบ 

อบต.ทุงป) พิกัดเริ่มตน 

18°36'46.62" N 

98°45'54.60" E       

พิกัดสิ้นสุด 

18°36'47.20 " N  

98°45'57.96 " E

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

63 โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่  2 

 ขางถนน  ตั้งแตคอสะพาน

ขามแมน้ําวางถึงสามแยก 

สวนนายนวล จันทรทิพย 

(เสนอโดยหมูที่ 1 บานปาง

ขี้เหล็ก)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย 1.00  

เมตร  หนา 0.15  เมตร

 ยาวเฉลี่ย  336.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 336.00 ตร.ม. 

(ตามแบบอบต.ทุงป)

- 185,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

64 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

 จากบานนายสุรพล สุยะ  ถึง

 หวยเขียด (เสนอโดยหมูที่ 2

 บานหนองเย็น)

เพื่อระบายน้ําปองกันน้ํา

ทวม

ขนาดกวาง 0.40 ม.ยาว

 200.00 ม. ลึก 0.50 

ม.( H. varie ) หนา 0.10

 ม. (ตามแบบอบต.ทุงป) 

พิกัดเริ่มตน 

18°36'22.82  N 8 

98°46'13.89 E พิกัด

สิ้นสุด  18°36'24.73 

 N 8 98°46'13.89 E

- 435,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

ความปลอดภัย

จากน้ําทวม

ประชาชนมีควม

พึงพอใจตอ

ความปลอดภัย

จากน้ําทวม

กองชาง

65 โครงการกอสรางเมรุฌาปณ

สถาน (เสนอโดยหมูที่ 2 

บานหนองเย็น)

เพื่อใชในการประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

กอสรางอาคารเมรุเตา

เดี่ยว กวาง 6.50 เมตร

 ยาว 9.50 เมตร

- 850,000 - - - กอสราง

เมรุฌาปณ

สถานแลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ในการ

ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

66 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3

 บานพันตน (เสนอโดยหมูที่

 3 บานพันตน)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

จุดที่1 จากสามแยกบาน

นายนิคม ปนแกวถึง

สามแยกบานนายสิงหคํา

ตานะ ขนาด กวาง 3.00

 ม. ยาว 136.00 ม.หนา

0.15ม. หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 408 ตร.ม. จุด

ที่2จากสามแยกบาน

นายสิงหคํา ตานะ ถึงโรง

เก็บของแมบาน พันตน

ขนาด กวาง3.00 ม.ยาว

72.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

216.00 ตร.ม. จุดที่ 3

ซอยเขาบานนายปราณี  

แกวจันทร ขนาดกวาง 

3.00ม.ยาว 16.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 48.00

ตร.ม. พิกัดเริ่มตน 

18°35'25.65" N 8 

98°47'41.65" Eพิกัด

สิ้นสุด 8°35'30.24" N

 8 98°47'41.80" E

- 340,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

67 โครงการเปลี่ยนทอเมนท

ประปา PVC หมูบาน 

(เสนอโดยหมูที่ 3 บานพัน

ตน)

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปา ใหได

น้ําประปาที่มีคุณภาพ

เปลี่ยนทอประปา 

ความยาวทั้งหมด 

2,171.00  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ทุงป)

- 480,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอของ

ประชาชนตอ

การปรับปรุง

ระบบประปา

ประชาชนพึง

พอใจใน

คุณภาพ

น้ําประปา

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

68 โครงการเรียงหินยาแนว

ขางแมน้ําวาง หมูที่ 3 

บานพันตน ตําบลทุงป 

อําเภอแมวาง   จังหวัด

เชียงใหม (เสนอโดยหมูที่ 3

 บานพันตน)

เพื่อปองกันน้ําทวม ขนาดกวาง   6.00 

เมตร  ยาว  960.00 

เมตร   (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- 11,057,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชน

มีควมพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

69 โครงการขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอ

จากโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 (เสนอโดยหมูที่ 4 บาน

กลางดง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย 1.00 

เมตร หนา 0.15  เมตร 

 ยาวเฉลี่ย 1,040.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,040.00 ตร.ม. 

(ตามแบบ อบต.ทุงป )

พิกัดสิ้นสุด

18°34'38.18"N 8 

98°48'49.35"E

- 480,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

70 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลํา

เหมืองทุง จากถนนเดิม

สวนนางโสภิณ หลาดี ถึง

ทอเหลี่ยม หมูที่11  บาน

ทุงปาคาเหนือ  (เสนอโดย

หมูที่ 4 บานกลางดง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 

เมตร  หนา  0.15  

เมตร ยาวเฉลี่ย  

180.00 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

720.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- 360,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

71 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายสุข โพธิพงศ ถึงลํา

เหมืองงา (เสนอโดยหมูที่ 4

 บานกลางดง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวางเฉลี่ย  

3.00 เมตร  หนา  

0.15  เมตร  ยาวเฉลี่ย

  180.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

540.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- 270,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

72 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยเเอสฟลทติกคอนกรีต (

 Over lay ) จากสามแยก

เขาบานแสนพรหมขางวัด

ทาชาง  ถึงหนาบานนาย

จรูญ บํารุงยศ  (เสนอโดย

หมูที่ 5 บานทุงป)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ยาว

เฉลี่ย 135.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

810.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )พิกัด

เริ่มตน18°35'12.10"N

 8 98°49'0.72"E พิกัด

สิ้นสุด  

18°35'12.29"N 8 

98°48'55.92"E

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

73 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก แบบเปดจากลํา

เหมืองงาถึงทอเหลี่ยมหนา

บาน นายจรูญ บํารุงยศ  

หมูที่ 5 บานทุงป  (เสนอ

โดยหมูที่ 5 บานทุงป)

เพื่อระบายน้ําปองกัน

น้ําทวม

ขนาดกวาง  1.00  

เมตร ยาว  50.00 

เมตร ลึก 1.00 เมตร (

 H. varie ) พรอมถม

ดินลูกรังขยายขางราง

ระบายน้ํา  (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- 125,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชน

มีควมพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

74 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก แบบเปด จากทอ

เหลี่ยมหลังวัดทาชาง   ถึง

ลําเหมืองเสียขางฟารมไก  

หมูที่ 5 บานทุงป  (เสนอ

โดยหมูที่ 5 บานทุงป)

เพื่อระบายน้ําปองกัน

น้ําทวม

ขนาดกวาง  1.00  

เมตร ยาว  410.00 

เมตร ลึก 1.00 เมตร  

( H. varie ) พรอมถม

ดินลูกรังขยายขางราง

ระบายน้ํา  (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- 1,050,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

75 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมจากสามแยก

ถนนขางสระน้ําสาธารณะ

ประปาหมูบานถึงวัดจอม

แจง (เสนอโดยหมูที่ 6 บาน

เดน-นาทราย)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

 ยาว 158.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

632.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )พิกัด

เริ่มตน    

18°35'31.96" N  

98°47'4.25" Eพิกัด

สิ้นสุด  

18°35'27.88" N   

98°47'4.17" E 

35'43

- 316,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

76 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ลานขางศาลา

อเนกประสงคหมูบาน

( ปูตัวหนอนพื้นลาน

อเนกประสงค) (เสนอโดย

หมูที่ 6 บานเดน-นาทราย)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ใหดูสวยงาม

ปูตัวหนอนพื้นลาน

อเนกประสงค ขนาดกวาง

 19.00 เมตร ยาว 

43.00 เมตร   พื้นที่ไม

นอยกวา 677.00 ตร.ม.

 และกอสรางหองน้ํา 1 

หลัง ขนาด กวาง 2.00 

เมตร ยาว  3.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

6.00  ตร.ม. (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- 485,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอของ

ประชาชนตอ

การปรับปรุง

ภูมิทศน

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ตอสถานที่ที่

ไดรับการ

ปรับปรุง และ

ไดใชประโยชน

อยางทั่วถึง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

77 โครงการขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริมจาก

สามแยกซอย 5 ถึงสะพาน

ขามลําเหมืองนาทราย 

(เสนอโดยหมูที่ 6 บาน

เดน-นาทราย)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย 1.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร

 ยาวเฉลี่ย 725 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

 1,087.50  ตร.ม. 

(ตามแบบ อบต.ทุงป )

- 550,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

78 โครงการขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริมจากทาง

แยกเขาปาชา ถึงเขตหวย

น้ําขาว ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหลอ (เสนอโดย

หมูที่ 7 บานแพะประทาน)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวางเฉลี่ย 1.00

เมตร หนา 0.15  เมตร 

ยาว 951.00 เมตรหรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

951.00 ตร.ม.(ตามแบบ

 อบต.ทุงป) พิกัดเริ่มตน   

 18°34'58.36" N  

98°47'18.84"E พิกัด

สิ้นสุด  18°34'38.10"

 N   98°47'20.65" E 

35'43°34'41.00 "   N 

 98°47'8.93 "  E

- 450,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

79 โครงการขยายเขตไฟฟา 

ซอยขางบานผูชวยสมบัติ

(เสนอโดยหมูที่ 7 บาน

แพะประทาน)

เพื่อความปลอดภัย

ของชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนที่สัญจร

ไปมา

- - - - - - ความพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยใน

การสัญจรของ

ประชาชน

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

80 โครงการกอสราง

เมรุฌาปณสถาน (เสนอ

โดยหมูที่ 7 บานแพะ

ประทาน)

เพื่อใชในการประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

กอสรางอาคารเมรุเตา

เดี่ยว กวาง 6.50 เมตร

 ยาว 9.50 เมตร

- 850,000 - - - กอสราง

เมรุฌาปณ

สถาน แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ในการ

ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

81 โครงการถมดินลูกรังถนน

ขางลําเหมืองแมอาว 

พรอมบดอัดแนน จากลาน

กีฬาอเนกประสงค ถึงทอ

เหลี่ยมฝายน้ําลนบานทา

หลวา (เสนอโดยหมูที่ 8 

บานทุงปาคาใต)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดความยาว 455.00

  เมตร กวาง  4.00 

เมตร  หนา  0.25  เมตร

  (ตามแบบ อบต.ทุงป )  

พิกัดเริ่มตน 

18°34'21.48" N  

98°49'5.81" Eพิกัด

สิ้นสุด 18°34'9.69" N  

98°49'8.81"E 35'43

 - 250,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยใน

การสัญจรของ

ประชาชน

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

82 โครงการวางทอคอนกรีต 

พรอมถมดินลูกรังจากลํา

เหมืองนาทราย ถึงปาก

ประตูน้ํา (เสนอโดยหมูที่ 8

 บานทุงปาคาใต)

เพื่อระบายน้ําปองกัน

น้ําทวม

ทอขนาด ศก. 0.80 

เมตรความยาว 46.00

 เมตร กวาง  1.50   

เมตร ลึก 1.00  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ทุงป )

- 130,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชน

มีควมพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

83 โครงการกอสรางกําแพง

คอนกรีตเสริมเหล็กปองกัน

น้ําทวม จากสะพานบาน 

นางกอยทอง ถึงเขตติดตอ

หมูที่ 11บานทุงปาคา

เหนือ (เสนอโดยหมูที่ 8 

บานทุงปาคาใต)

เพื่อปองกันน้ําทวม ขนาดความยาว 

157.00 เมตร สูง 

1.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร (ตามแบบ อบต.

ทุงป )

- 470,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

84 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเเอสฟลทติ

กคอนกรีต จากหลังวัดบุญ

ยืนเรียบลําน้ําวาง ถึง ทอ

เหลี่ยมเขตติดตอบานทุงป 

หมูที่ 5 (เสนอโดยหมูที่ 9 

บานริมวาง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง  4.00  เมตร

  หนา 0.05  เมตร ยาว

 300.00 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  

1,200.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงปพิกัดเริ่มตน

18°35'22.20" N  

98°48'18.58" E พิกัด

สิ้นสุด  18°35'18.77"

 N   98°48'28.92" E

- 490,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

85 โครงการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายปน วงคมณี ถึง 

เขตหมูที่ 10 บานแสนคํา 

(เสนอโดยหมูที่ 9 บานริม

วาง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 3.00 เมตร

  หนา 0.15 เมตร  

ยาวเฉลี่ย  158.00  

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา  474.00  

ตร.ม.   (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- 240,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

86 โครงการกอสราง

เมรุฌาปณสถาน(เสนอโดย

หมูที่ 9 บานริมวาง)

เพื่อใชในการประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

กอสรางอาคารเมรุเตา

เดี่ยว กวาง 6.50 เมตร

 ยาว 9.50 เมตร

- 850,000 - - - กอสราง

เมรุฌาปณ

สถาน แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ในการ

ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองชาง

87 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยเเอสฟลทติกคอนกรีต (

 Over lay ) จากประปา

หมูบานถึงสามแยกไปบาน

หวยน้ําขาว  (เสนอโดยหมู

ที่ 10 บานแสนคํา)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวาง  5.00  

เมตร หนา  0.05 เมตร

 ยาวเฉลี่ย  380.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา  1,900.00 

 ตร.ม.       (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )พิกัดเริ่มตน 

   18°35'22.20" N 

 98°48'18.58" E 

พิกัดสิ้นสุด  

18°35'18.77" N   

98°48'28.92" E    

18

- 450,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน                     แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 106

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

88 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยเเอสฟลทติกคอนกรีต (

 Over lay ) จากโรงน้ําดื่ม

ชุมชนถึงประปาหมูบาน 

(เสนอโดยหมูที่ 10 บาน

แสนคํา)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 เมตร

  หนา  0.05 เมตร 

ยาวเฉลี่ย  271.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา  1,355.00 

 ตร.ม.  (ตามแบบ 

อบต.ทุงป)

- 270,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

89 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดวยเเอสฟลทติกคอนกรีต (

 Over lay ) จากโรงน้ําดื่ม

ชุมชนถึงเขตหมู 4 บาน

กลางดง  (เสนอโดยหมูที่ 

10 บานแสนคํา)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

จุดที่ 1 ขนาด กวาง 

4.00 เมตร หนา  

0.05  เมตร ยาวเฉลี่ย 

 133.00  เมตร  หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา  

532.00  ตร.ม.      

จุดที่ 2  ขนาด กวาง  

4.00  เมตร หนา 

0.05 เมตร  ยาว เฉลี่ย

  77.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  

308.00  ตร.ม.  (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- 270,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน                     แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 107

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

90 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กแ แบบเปดไมมีฝาปด

 จากโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน ป 2561 ถึงศาลา

อเนกประสงคหมูบาน  หมู

ที่ 11 บานทุงปาคาเหนือ  

(เสนอโดยหมูที่ 11 บาน

ทุงปาคาเหนือ)

เพื่อระบายน้ํา ปองกัน

น้ําทวม

ขนาดกวาง  0.80  เมตร

 ยาว  87.00  เมตร ลึก

 0.90 เมตร  ( H. varie )

 พรอมถมดินลูกรังขยาย

ขางรางระบายน้ํา  (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )พิกัด

เริ่มตน    

18°34'38.95" N  

98°48'54.65" E พิกัด

สิ้นสุด  18°34'35.43"

 N   98°48'53.35"E

- 350,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชน

มีควมพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

91 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ศาลาอเนกประสงคหมูบาน

 หมูที่ 11 บานทุงปาคา

เหนือ ปริมาณงาน (เสนอ

โดยหมูที่ 11 บานทุงปาคา

เหนือ)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ใหสวนงามและทํา

สนามเปตอง

ปูตัวหนอน ปลูกหญา 

ทําสนามเปตอง พื้นที่

ไมนอยกวา 277.20 

ตร.ม. (ตามแบบ อบต.

ทุงป )

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ตอสถานที่ที่

ไดรับการ

ปรับปรุง และ

ไดใชประโยชน

อยางทั่วถึง

กองชาง

92 โครงการกอสรางกําแพง

กันดินโครงสรางสําเร็จรูป

คอนกรีตอัดแรง จากบาน

นายมูล คําพวง ถึงซอย 7 

(เสนอโดยหมูที่ 12 บาน

หนองปาคา)

เพื่อปองกันน้ําทวม ขนาดลึก 3.00 เมตร 

ยาว  150.00 เมตร (

 ตามแบบอบต. ทุงป ) 

พิกัดเริ่มตน    

18°36'12.81" N  

98°46'46.21" E 

พิกัดสิ้นสุด  

18°36'13.73"  N   

98°46'42.93"  E

- 480,000 - - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชน

มีควมพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

93 โครงการขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากซอย 7 ถึงสามแยก

สะพานนาทราย  (เสนอ

โดยหมูที่ 12 บานหนอง

ปาคา)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวางเฉลี่ย   1.00 

 เมตร  ยาว  794.50  

เมตร หนา  0.15 เมตร 

พรอมวางทอ ศก.  0.40 

เมตร ยาว 150.00  

เมตร และกอสรางกําแพง

กันดิน ขนาดสูง 1.00  

เมตร ยาว  150.00  

เมตร   (ตามแบบ อบต.

ทุงป )

- 1,500,000 - - - ปรับปรุงอาคาร

แลวเสร็จ

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

94 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก แบบเปดจากจากลํา

เหมืองเดิมสวนนายจันทร

ทิพย  หมูทา ถึงที่ดินนาง

ลําดวน  สุภิณโญ  (เสนอ

โดยหมูที่ 12 บานหนอง

ปาคา)

เพื่อระบายน้ํา ปองกัน

น้ําทวม

ขนาดกวาง  0.50  

เมตร ยาว  150.00  

เมตร  ลึก  0.50  

เมตร ( H. varie )       

(ตามแบบ อบต.ทุงป )

- 300,000 - - - ปรับปรุงอาคาร

แลวเสร็จ

ประชาชน

มีควมพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

95 โครงการปรับปรุงตอเติม

หองกองคลัง  สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบล

ทุงป

เพื่อปรับปรุงสํานักงาน

ใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานและการ

ใหบริการแกประชาชน

ขนาดกวาง 3.5 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

35.00 ตร.ม. (ตาม

แบบอบต. ทุงป)   

พิกัดที่ตั้ง 

18°35'10.86"  N  

98°48'2.17"  E

- 430,000 - - - จัดทําพื้นเวที

แลวเสร็จ

พนักงานและ

ประชาชนไดใช

ประโยขนจาก

สถานที่ที่รับ

การปรับปรุง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

96 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลทุงป

เพื่อปรับปรุงหอง

ประชุมฯ ใหกวางขึ้น

และใชพื้นที่ไดอยาง

คุมคา

ขนาด กวาง 4.20  

เมตร ยาว 6.00 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

 25.20  ตร.ม.  ( ตาม

แบบ อบต.ทุงป ) 

สถานที่กอสราง   พิกัด

ที่ตั้ง18°35'10.86"N 

 98°48'2.17"E

- 35,000 - - - จํานวนถนนที่

ปรับปรุง

ซอมแซมแลว

เสร็จ

พนักงานและ

ประชาชนไดใช

ประโยขนจาก

หองประชุมได

อยางคุมคา

กองชาง

97 โครงการจัดทําพื้นเวที

พรอมขาตั้งขององคการ

บริหารสวนตําบลทุงป

เพื่อใชในการจัดงาน

โครงการและงานพิธี

ตางๆ

จัดทําพื้นเวที จํานวน 4

 ชุด  ( ตามแบบ อบต.

ทุงป ) สถานที่กอสราง

 องคการบริหารสวน

ตําบลทุงป  ตําบลทุงป

 อําเภอแมวาง  จังหวัด

เชียงใหม พิกัดที่ตั้ง 

18°35'10.86"  N  

98°48'2.17"  E

- 180,000 - - - จัดทําพื้นเวที

แลวเสร็จ

อบต.ใชพื้นเวที

ที่จัดทําเอง 

ประหยัด

งบประมาณใน

การเชาเวที

กองชาง

98 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนในเขตตําบลทุงป

เพื่อใหประชาชนไดใช

เสนทางในการ

คมนาคมที่สะดวก

ถนนในตําบลทุงป - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถนนที่

แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

เสนทางในการ

คมนาคมที่

สะดวก

กองชาง

99 โครงการขยายสะพานหนา

บานนายศรีวรรณ 

สุยะ (เสนอโดยหมูที่ 1 

บานปางขี้เหล็ก)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขยายสะพานจํานวน 2

 ขาง ขนาด กวางขยาย

ขางละ 1.00 ม. ยาว 

5.00 ม. ทั้ง 2 ขาง 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

 10.00 ตร.ม. พรอม

ราวกันตก (ตามแบบ 

- - 170,000 - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

100 โครงการจัดซื้อระบบสง

น้ําประปาภูเขา (เสนอโดย

หมูที่ 1 บานปางขี้เหล็ก)

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปา ใหได

น้ําประปาที่มีคุณภาพ

ถังไฟเบอรกลาสจํานวน 

6 ถัง  ทอสงน้ํา 

4,000.00 เมตร  

พรอมอุปกรณ 

สถานที่กอสราง หมูที่1

 บานปางขี้เหล็ก  

ตําบลทุงป  อําเภอแม

วาง  จังหวัดเชียงใหม

- - 150,000 150,000 - ความพึงพอใจ

ตอของ

ประชาชนตอ

การปรับปรุง

ระบบประปา

ประชาชนพึง

พอใจใน

คุณภาพ

น้ําประปา

กองชาง

101 โครงการขยายถนนดินลูกรัง

 พรอมปรับเกลี่ย จากบาน

ปางขี้เหล็กถึงบานหวยน้ํา

ริน  (เสนอโดยหมูที่ 1 

บานปางขี้เหล็ก)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวาง 4.00 ม. 

ยาว  4,000.00 ม. 

หนา 0.20 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  

16,000.00 ตร.ม. 

(ตามแบบ อบต.ทุงป)

- - - - 2,000,000 ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

102 โครงการขยายไหลทาง

ตั้งแตสะพานหมูที่ 1 บาน

ปางขี้เหล็ก ถึงสะพานหลัง

วัดดอนแกว หมูที่ 2 บาน

หนองเย็น (เสนอโดยหมูที่ 

1 บานปางขี้เหล็ก)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขยายขางทาง ขางละ 

1.00 ม. 2 ขาง ยาวรวม

 760.00 ม. หรือมีพื้นที่ 

ไมนอยกวา1,520 ตร.ม.

- - 760,000 760,000 760,000 ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

103 โครงการขยายสะพาน ใน

หมูบาน หมูที่ 2 บานหนอง

เย็น (เสนอโดยหมูที่ 2 

บานหนองเย็น)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

จุดที่ 1 ขยายสะพานหนา

วัดดอนแกว ขนาดกวางขาง

ละ 1.00 เมตร ยาวขางละ

 5.00 เมตร ทั้งสองขาง 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

10.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบ อบต.ทุงป)

จุดที่ 2 ขยายสะพานขาม

คลองชลประทานทางขึ้นไป

วัดพระธาตุ ขนาดกวางขาง

ละ 1.00 เมตร ยาวขางละ

 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 10.00 ตาราง

เมตร

- - 340,000 - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

104 โครงการกอสรางราวกันตก

ขางลําเหมืองสมบูรณ หลัง

วัดดอนแกว

(เสนอโดยหมูที่ 2 บาน

หนองเย็น)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก และ

ปลอดภัย

ขนาดสูง 1.00 ม. ยาว

 170.00 ม. (ตามแบบ

 อบต.ทุงป )

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

105 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จากบาน

นายศรีวงค  ภิญวงค ถึงลํา

น้ําวาง(เสนอโดยหมูที่ 2 

บานหนองเย็น)

เพื่อระบายน้ําใหน้ํา

ไหลผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 0.60 ม.

ยาว 280.00 ม. ลึก 

0.60 ม. ( H. varie  ) (

 ตามแบบอบต.ทุงป )

- - - - 750,000 ความยาวของ

รางระบายน้ําที่

สรางแลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

106 โครงการกอสราง

อาคารฌาปนสถาน  (เสนอ

โดยหมูที่ 3 บานพันตน)

เพื่อใชเปนสถานที่จัด

พิธีศพ

เตาเดี่ยว ขนาด 4.00 

X 8.00 ม.

- - 1,050,000 - - กอสราง

อาคารฌาปน

สถานแลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ในการ

ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

107 โครงการถนนกอสรางถนน

 คสล.เลียบปาชา หมูที่ 3 

บานพันตน (เสนอโดยหมูที่

 3 บานพันตน)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวาง 4.00 ม. 

ยาว  140.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา  560.00  

 ตร.ม. พรอมถมดิน

ลูกรังไหลทาง ขางละ 

0.30 เมตร (ตามแบบ

 อบต.ทุงป )

- - - 308,000 - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

108 โครงการถมดินบอ

สาธารณะหมูบานพรอม

ปรับเกลี่ยพื้นที่ (เสนอโดย

หมูที่ 3 บานพันตน)

เพื่อปรับปรุงเปนสนาม

เด็กเลนของหมูบาน

ปริมาณดินถมไมนอย

กวา  3,750.00  ลบ.

ม. ( ตามแบบ อบต.

ทุงป )

- - - - 850,000 ถมดินแลวเสร็จ ประชาชน

ไดรับประโยชน

จากการถมดิน

บอสาธารณะ

กองชาง

109 โครงการกอสรางถนน คสล.

 สายเหมืองโตง ถึงถนน

เชื่อมหมูที่ 11 บานทุงปา

คาเหนือ  (เสนอโดยหมูที่ 4

 บานกลางดง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวาง 4.00 ม.

ยาว 581.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา   

2,324.00  ตร.ม. 

พรอมดินลูกรังขยาย

ไหลทาง

- - 1,500,000 - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

110 โครงการกอสราง

อาคารฌาปนสถาน  (เสนอ

โดยหมูที่ 4 บานกลางดง)

เพื่อใชในการประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

เตาเดี่ยว ขนาด 4.00 

X 8.00 ม.

- - - 1,050,000 - กอสราง

อาคารฌาปน

สถาน แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ในการ

ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

111 โครงการกอสรางถนน คสล.

 จากบานนายสุข โพธิพงศ 

ถึงปากเหมืองงา(เสนอโดย

หมูที่ 4 บานกลางดง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 185.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา  740.00 

ตร.ม.( ตามแบบ อบต.

ทุงป )

- - - - 450,000 ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

112 โครงการเปลี่ยนระบบทอ

เมนตประปาภายในหมูบาน

 (เสนอโดยหมูที่ 5 บาน

ทุงป)

เพื่อใหประชาชนไดใช

น้ําที่สะอาด

ทอยาว 2,000 ม. 

(ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - - - 1,300,000 ความพึงพอใจ

ตอของ

ประชาชนตอ

การปรับปรุง

ระบบประปา

ประชาชนพึง

พอใจใน

คุณภาพ

น้ําประปา

กองชาง

113 โครงการเจาะบอบาดาล

หมูบาน  (เสนอโดยหมูที่ 5

 บานทุงป)

เพื่อใหประชาชนไดใช

น้ําอยางเพียงพอ

ขนาด ศก. 6 ลึก 120

 ม.  หรือปริมาณน้ําไม

นอยกวา 5.00 ลบ.ม.

ตอชั่วโมง 

( ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - - 400,000 - ความพึงพอใจ

ตอของ

ประชาชนใน

การใชน้ําบาดาล

ประชาชนไดใช

น้ําอยางเพียงพอ

กองชาง

114 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําตอจากบานนาย

สิงคแกว บุญมาวัน ถึง

เหมืองบานทุงป (เสนอโดย

หมูที่ 5 บานทุงป)

เพื่อระบายน้ําใหน้ํา

ไหลผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ปริมาณงาน ขนาดกวาง

  1.00  ม. ยาว  

170.00 ม. ลึก 1.00

 ม. ( H. varie ) พรอม

ถมดินลูกรังขยายขาง

รางระบายน้ํา  (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- - 450,000 - - ความยาวของ

รางระบายน้ําที่

สรางแลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

115 โครงการกอสราง

อาคารฌาปนสถาน  (เสนอ

โดยหมูที่ 5 บานทุงป)

เพื่อใชในการประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

เตาเดี่ยว ขนาด 4.00 

X 8.00 ม.

- - 1,050,000 - - กอสราง

อาคารฌาปน

สถาน แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ในการ

ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

116 โครงการกอสรางหองน้ํา

สาธารณะขางศาลาทอผา

บานทุงป(เสนอโดยหมูที่ 5

 บานทุงป)

เพื่อใหบริการ และ

อํานวยความสะดวกใน

การใชหองน้ําบริเวณ

ศาลาทอผาบานทุงป

ขนาดกวาง 1.70 ม. 

ยาว 3.50 ม.

- - 150,000 - - หองน้ํา

สาธารณะ

กอสรางแลว

เสร็จ

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชใช

บริการหองน้ํา

สาธารณะ

กองชาง

117 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จากบาน

นายบุญเกื้อ เรือนนา ถึง

บานนางคําหนอย ศรีวิชัย 

(เสนอโดยหมูที่ 6 บาน

เดน-นาทราย)

เพื่อระบายน้ําใหน้ํา

ไหลผานไดสะดวกและ

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 0.50 ม.

ยาว 280.00 ม. ลึก 

0.50 ม.

- - 600,000 - - ความยาวของ

รางระบายน้ําที่

สรางแลวเสร็จ

สามารถระบาย

น้ําและเปน

เสนทางคมนาคม

กองชาง

118 โครงการกอสรางถนน ลาด

ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

จากฟารมสาหรายเกลียว

ทอง ถึงสวนนายวันดี 

สุรินทร (เสนอโดยหมูที่ 6 

บานเดน-นาทราย)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 500.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา   

2,000.00  ตร.ม.( 

ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - - 1,100,000 - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

119 โครงการกอสรางถนน คสล.

 จากฟารมสาหรายเกลียว

ทอง ถึงบานนายประวิทย 

บุญแผผล  (เสนอโดยหมูที่

 6 บานเดน-นาทราย)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 400.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา   

1,600.00  ตร.ม.( 

ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - - - 880,000 ความพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยใน

การสัญจรของ

ประชาชน

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

120 โครงการขยายไหลทาง ตอ

จากโครงการเดิมป 2562

 ถึงเขตติดตอบานหวยน้ํา

ขาว (เสนอโดยหมูที่ 7 

บานแพะประทาน)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวางเฉลี่ย 1.00

 ม. หนา 0.125 ม. 

ยาว  768.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

 768.00  ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- - 430,000 - - ความพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยใน

การสัญจรของ

ประชาชน

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

121 โครงการติดตั้งกลอง CCTV

 ภายในหมูบานตามจุด

เสี่ยงสําคัญ(เสนอโดยหมูที่

 7 บานแพะประทาน)

เพื่อความปลอดภัย

ของประชาชน

ติดตั้งกลอง CCTV 

จํานวน 8 จุด

- - - 900,000 - ติดตั้งกลอง

วงจรปดแลว

เสร็จครบทุกจุด

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

122 โครงการกอสรางถนน คสล.

 จากสะพานปาชา ถึง

สะพานบานนายจันทร อิ่น

แกว (เสนอโดยหมูที่ 7 

บานแพะประทาน)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวาง 4.00 ม. 

ยาว  627 .00 ม.หนา

 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา  

2,508.00  ตร.ม. 

(ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - - - 1,300,000 ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

123 โครงการกอสรางกําแพง 

คสล. เหมืองนาทราย จาก

สามแยกบานนางกอยทอง 

 กันไชย ถึงเขตปากราง

ระบายน้ําขาง รพ.ศต. ทุง

ปาคาเหนือ (เสนอโดยหมูที่

 8 บานทุงปาคาใต)

เพื่อปองกันน้ําทวม ขนาด สูง 1.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว  

170.00 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  

170.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- - 430,000 - - ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

124 โครงกอสรางถนน คสล. 

จากลานอเนกประสงคถึง

ทอเหลี่ยมบานทาหลวา 

(เสนอโดยหมูที่ 8 บานทุง

ปาคาใต)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 455.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา   

1,820.00  ตร.ม. 

(ตามแบบ อบต.ทุงป )

- - - 1,000,000 - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

125 โครงการกอสรางราวกันตก

จากสามแยก ถึงเขตติดตอ

บานไรหลวง(เสนอโดยหมูที่

 8 บานทุงปาคาใต)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกและ

ปลอดภัย

ขนาดราวเหล็ก สูง 

1.00 ม.  ยาว  

540.00 ม. (ตามแบบ

 อบต.ทุงป )

- - - - 600,000 ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

126 โครงการกอสราง

อาคารฌาปนสถาน  (เสนอ

โดยหมูที่ 9 บานริมวาง)

เพื่อใชในการประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

เตาเดี่ยว ขนาด 4.00 

X 8.00 ม.

- - 1,050,000 - - กอสรางอาคาร 

 ฌาปนสถาน

แลวเสร็จ

ประชาชนไดใช

ในการ

ประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพ

กองชาง

127 โครงการกอสรางเรียงหิน

ยาแนวขางลําน้ําวาง (เสนอ

โดยหมูที่ 9 บานริมวาง)

เพื่อปองกันน้ําทวม ขนาด กวาง 6.00 ม.

ยาว  548 .00 ม.  

(ตามแบบ อบต.ทุงป

- - - 7,000,000 7,000,000 ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

128 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กจากบานนายสุรินทร  ชัย

มงคล ถึงทอเหลี่ยมเขต

ติดตอหมูที่ 5 บานทุงป 

(เสนอโดยหมูที่ 9 บานริม

วาง)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 350 ม. หนา 

0.05 เมตร (ตามแบบ

 อบต.ทุงป)

- - - - 700,000 ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

129 โครงการกอสรางถนน 

Over lay ตอจากโครงการ

ของอบจ.เชึยงใหม ถึงสาม

แยกบานหวยน้ําขาว  

(เสนอโดยหมูที่ 10บาน

แสนคํา)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ปริมาณงาน ขนาดกวาง

 4.00 ม.ยาว 120.00

 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

480.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- - 168,000 - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

130 โครงการขยายไหลทาง 

คสล. จากซอย 1 หมูที่ 10

 ตําบลทุงป อ.แมวาง จ.

เชียงใหม  ถึงสามแยกบาน

หวยน้ําขาว อ.ดอยหลอ จ.

เชียงใหม

(เสนอโดยหมูที่ 10บาน

แสนคํา)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาด กวาง 1.00 ม.

ยาว 500.00 ม. หนา

 0.125 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา   500.00

 ตร.ม. พรอมเสริมไหล

ทางลูกรัง (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- - 250,000 250,000 - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

กองชาง

131 โครงการกอสรางวางทอ

คอนกรีตพรอมบอพักจาก

บานนายประจัน  แสนเฟย

 ถึงเหมืองกลาง (เสนอโดย

หมูที่ 10 บานแสนคํา)

เพื่อระบายน้ําปองกัน

น้ําทวม

ทอขนาด ศก. 0.60

เมตรความยาว 350 

เมตร

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

ประชาชน

มีควมพึงพอใจ

ตอความ

ปลอดภัยจาก

น้ําทวม

กองชาง

132 โครงการขยายไหลทาง 

คสล. จากสะพานเชื่อมหมู

ที่ 4 ถึงสะพานเชื่อมหมูที่

11 (เสนอโดยหมูที่ 11 

บานทุงปาคาเหนือ)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขยายไหลทาง 2 ขาง 

กวางขางละ 1.00 ม.

ยาว 610.00 ม. หนา

 0.125 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 1,220.00

 ตร.ม. (ตามแบบ 

อบต.ทุงป )

- - 550,000 - - ความพึงพอใจ

ตอความสะดวก

ในการสัญจร

ของประชาชนที่

ใชถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

กองชาง

133 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ศาลาอเนกประสงคหมูบาน

 หมูที่ 11 บานทุงปาคา

เหนือ   (เสนอโดยหมูที่ 11

 บานทุงปาคาเหนือ)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ศาลาอเนกประสงคให

ดูสวยงาม

ปริมาณงาน ปูตัวหนอน

 ปลูกหญา ทําสนามเป

ตอง พื้นที่ไมนอยกวา 

277.20  ตร.ม.(ตาม

แบบ อบต.ทุงป)

- - - 350,000 - ความพึงพอใจ

ตอของ

ประชาชนตอ

การปรับปรุง

ภูมิทัศน

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ตอสถานที่ที่

ไดรับการ

ปรับปรุง และ

ไดใชประโยชน

อยางทั่วถึง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

134 โครงการกอสรางฝายน้ํา

ลน (เสนอโดยหมูที่ 11 

บานทุงปาคาเหนือ)

เพื่อใหมีน้ําใชในชวง

หนาแลง

ยาว 15 เมตร 

(ตามแบบอบต.ทุงป)

- - - - 150,000 กอสรางฝายน้ําลน

แลวเสร็จ
ประชาชนมีน้ํา

ใช

เพียงพอ

สําหรับ

การเกษตร

กองชาง

135 โครงการขยายไหลทาง 

คสล. จากบานนายมูล คํา

พวง ถึงปายหมูบานหนอง

ปาคา (เสนอโดยหมูที่ 12 

บานหนองปาคา)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 1.20 ม. 

หนา 0.125 ม. ยาว  

719.50 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  

891.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป )

- - 400,000 - - ปรับปรุงอาคาร

แลวเสร็จ

พนักงานและ

ประชาชนไดใช

ประโยชนจาก

สถานที่ที่รับ

การปรับปรุง

กองชาง

136 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงคหมูบาน 

(เสนอโดยหมูที่ 12 บาน

หนองปาคา)

เพื่อใชในการจัด

กิจกรรมตางๆของ

หมูบาน

ขนาดกวาง 10.00 ม. 

ยาว  20.00 ม. หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

200.00 ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต.ทุงป)

- - - 1,500,000 - กอสรางศาลา

อเนกประสงค

แลวเสร็จ

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กิจกรรมตางๆ

กองชาง

137 โครงการกอสรางเรียงหิน

ยาแนว จากฝายน้ําลน ถึง

สะพานขามลําน้ําวาง 

(เสนอโดยหมูที่ 12 บาน

หนองปาคา)

เพื่อปองกันน้ําทวม ขนาดกวาง 6.00 ม.

ยาว  587.00 ม.  

(ตามแบบ อบต.ทุงป)

- - - - 7,000,000 ระยะทางของ

หินยาแนวที่

เรียงแลวเสร็จ

สามารถ

ปองกันน้ําทวม

กองชาง

138 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง

สาธารณะเพิ่มภายในตําบล

เพื่อความปลอดภัย

ของประชาชน

12 หมูบาน - - 500,000 500,000 500,000 ติดตั้งไฟกิ่ง

สาธารณะแลว

เสร็จและ

เพียงพอ

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

แกชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

139 โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ

ภายในตําบล

เพื่อจัดซื้อรถเก็บขยะ จัดซื้อรถเก็บขยะ

จํานวน 1 คัน

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จัดซื้อรถเก็บ

ขยะแลวเสร็จ

ปริมาณขยะที่

ถูกทิ้งทั่วไปลดลง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

140 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลทุงป

เพื่อปรับปรุงและ

ซอมแซมศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลทุงปให

ปลอดภัยนาอยู

ปรับปรุงทําอางลางมือ

ที่แปรงฟนเด็ก ปรับปรุง

หองอาบน้ําเด็ก ติดมุง

ลวด ปูกระเบื้อง

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กปลอดภัย

นาอยูยิ่งขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กปลอดภัย

นาอยูยิ่งขึ้น

กองชาง

141 โครงการปรับปรุงผิว

การจราจรแบบ Over lay

ดวยแอสฟลท

ติกคอนกรีตสายหมูที่ 1 บาน

ปางขี้เหล็กหมูที่ 8 บานทุงปา

คาใต ต.ทุงป เชื่อมตอ หมูที่ 3

  ไ 

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

ระยะทาง 1,100 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกใน

การสัญจรของ

ประชาชนที่ใช

ถนนตอความ

สะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชถนนใน

การสัญจร

กองชาง/

อบจ.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 1 การสรางความมั่งคั่งอยางยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

        2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

๑ โครงการจางนักเรียน 

นักศึกษาทํางานในชวงปด

ภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

ไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน และมีงานทํา

ในชวงปดภาคเรียน

จางนักเรียน 

นักศึกษาในเขต 

อบต.ทุงป ทํางานใน

สํานักงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนนักเรียน 

นักศึกษา ที่ทํางาน

ในสํานักงานฯชวงปด

เทอม

นักเรียนไดใชเวลา

วางใหเปน

ประโยชนและมี

รายไดเพิ่ม

สํานักปลัด

๒ โครงการสงเสริมอาชีพใน

ครัวเรือน

เพื่อเพิ่มรายไดแก

ครัวเรือน

อบรมใหความรู

ประชาชนในเขต 

อบต.ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรมฯ

สามารถสราง

รายไดใหแก

ครัวเรือน

สํานักปลัด

๓ โครงการสงเสริมอาชีพกลุม

สตรีแมบาน

เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก

กลุมสตรีแมบาน

กลุมสตรีแมบานใน

เขต อบต.ทุงป

24,000 24,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชนที่

เขารวมโครงการฯ

กลุมสตรีแมบานมี

รายไดเพิ่ม

สํานักปลัด

๔ โครงการสงเสริมอาชีพคน

พิการ

1. เพื่อใหสมาชิกคนพิการ

และผูดูแลมีอาชีพเปนของ

ตนเอง

2. เพื่อสรางรายไดใหกับ

สมาชิกคนพิการและผูดูแล

3. เพื่อเปนการเพิ่มจํานวน

สมาชิกของกลุมอาชีพทํา

พรมเช็ดเทาจากเศษผาให

มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม

4. เพื่อสรางผลผลิตสนอง

ความตองการของตลาดใน

ปจจุบันและอนาคตได

สมาชิกคนพิการและ

ผูดูแลคนพิการตําบล

ทุงป จํานวน 20 คน

 ณ ที่ทําการชมรม

คนพิการตําบลทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนคนพิการที่

ไดรับการสงเสริม

อาชีพ

ชมรมคนพิการโก

ลบอลแคมปส

ตําบลทุงปไดรับ

การสงเสริมอาชีพ

สํานักปลัด

๕ โครงการสงเสริมทักษะกลุม

ทอผาแมบานทุงป

เพื่อสงเสริมอาชีพและ

เพิ่มรายได

อบรมฝกทักษะให

แมบานทุงป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรมฯ

กลุมทอผาแมบาน

ทุงปมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

๖ โครงการสงเสริมเพิ่มพูน 

ทักษะพัฒนาอาชีพแก

ครัวเรือนยากจน

เพื่อสงเสริมเพิ่มพูน

ทักษะพัฒนาอาชีพ 

เพิ่มรายไดแกครัวเรือน

พัฒนาอาชีพใหกับ

ครัวเรือนยากจนและ

ประชาชนทั่วไป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรมฯ

สามารถเพิ่มพูน

ทักษะพัฒนาอาชีพ

 เพิ่มรายไดแก

ครัวเรือน

สํานักปลัด

๗ โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนมี

ผลิตภัณฑของตัวเอง

ออกสูตลาด / สราง

รายไดใหกับครอบครัว

12  หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

ประชาชนมี

ผลิตภัณฑของ

ตัวเอง

ออกสูตลาด/สราง

รายไดใหกับ

ครอบครัว

กอง

การศึกษา

๘ โครงการสงเสริมศักยภาพ

การใชภูมิปญญาทองถิ่น

ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อสรางความรู

ความเขาใจในการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใช

ในการประกอบอาชีพ2.

 เพื่อถายทอดองค

ความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นแกคนในชุมชน

กลุมสตรีแมบานใน

เขต อบต.ทุงป
- 18,000 - - - จํานวนผูเขารวมอบรม กลุมสตรีแมบานมี

ความรูความเขาใจ

ในการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมา

ใชในการประกอบ

อาชีพ สามารถ

ถายทอดองค

ความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นแกคนใน

ชุมชน

สํานักปลัด

๙ โครงการแมบานยุคใหม

ฉลาดใชเทคโนโลยี

เพื่อใหกลุมสตรีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ใชเทคโนโลยีตางๆ ใน

ยุคปจจุบัน และรูเทาทัน

การสื่อสารในโลกยุคดิ

จิตัล

กลุมสตรีแมบานใน

เขต อบต.ทุงป
- 18,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูเขารวมอบรม กลุมสตรีมีความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยีตางๆ 

ในยุคปจจุบน และ

รูเทาทันการ

สื่อสารในโลกยคดิ

สํานักปลัด

๑๐ โครงการอบรมอาชีพใหแก

ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก

กลุมสตรีแมบาน

ผูสูงอายุตําบลทุงป - 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนผูเขารวมอบรม ผูสูงอายุมีรายได

เพิ่ม และใชเวลา

วางใหเปน

ประโยชน

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

1. เพื่อเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูและ

การมีสวนรวมของ

หมูบานและชุมชนในการ

พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

2. เพื่อใหประชาชน

สามารถวางแผนการใช

จายในครัวเรือนของตน 

ทําใหเกิดเงินออมและ

สามารถแกไขปญหา

หนี้สินในครัวเรือนได

3. เพื่อใหครัวเรือนมี

ความสามารถบริหาร

จัดการแกไขปญหาดาน

เศรษฐกิจภายใน

ครอบครัวไดอยางมี

20,000 20,000 20,000 เพื่อใหผูเขารวมมี

ความรูความเขาใจ

ในการทําบัญชี

บัญชีครัวเรือน

สํานักปลัด

4. เพื่อใหหนวยงานของ

รัฐสามารถนําขอมูลมา

แกไขปญหาครัวเรือนใน

จังหวัดเชียงใหมไดตรง

ความตองการของ

ประชาชนและสามารถ

ขจัดความยากจนของ

ประชาชนพื้นที่ได

จํานวนผูเขารวมอบรม11 โครงการสงเสริมการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนใหแก

ประชาชน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด

เชียงใหม

หมูบาน 12 หมูบาน - -
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการสงเสริมการทําไร

นาสวนผสม

เพื่อใหผูเขารวมโครงการ

จัดสรรพื้นที่ในการทํา

เกษตรกรรม

อบรมเกษตรกรใน

ตําบลทุงป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

ผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจและ

สามารถนําความรูที่ได

ไปจัดสรรพื้นที่ในการทํา

ไรนาสวนผสม

สํานักปลัด

2 โครงการศึกษาดูงานศูนย

การเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ และ

ศูนยสาธิตและสงเสริมงาน

ศิลปาชีพ ภาคเหนือ

1. เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรมีความรูเกี่ยว

การทําการเกษตรตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

 2. เพื่อลดตนทุนในการ

ผลิตพืช

อบรมใหความรูแก

แกนนํากลุมเกษตรกร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

คาดวาเกษตรกรจะได

รับความรู และสามารถ

นําไปปรับใชในการ

ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมการปลูก

ผักปลอดภัยจากสารพิษ

เพื่อลดตนทุนการผลิต

พืชและลดการใช

สารเคมีและเพิ่มรายไดให

เกษตรกร

อบรมเกษตรกร 

จํานวน 20 คน

12,500 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรรูถึงการลด

ตนทุนการผลิตและ

ประโยชนของการลดใช

สารเคมี

สํานักงาน

เกษตร

อําเภอแมวาง

4 โครงการสงเสริมการเพาะ

เห็ด

เพื่อสงเสริมและให

ความรูเกี่ยวกับการเพาะ

เห็ดใหแกเกษตรกรละ

ประชาชนทั่วไป

อบรมเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป 

จํานวน 20 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรมฯ

เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

สํานักปลัด

5 โครงการพัฒนาบริหาร

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล

เพื่อใชเปนศูนยขอมูล

ดานการเกษตรระดับ

ตําบล

1 ศูนย 20,000

(ป60 : 20,000)

(ป59 : 20,000)

(ป58 : 20,000)

20,000

(ป61 : 20,000)

(ป60 : 20,000)

(ป59 : 20,000)

20,000

(ป62 : 20,000)

(ป61 : 20,000)

(ป60 : 20,000)

20,000

(ป63 : 20,000)

(ป62 : 20,000)

(ป61 : 20,000)

20,000

(ป64 : 20,000)

(ป63 : 20,000)

(ป62 : 20,000)

จํานวนเกษตรกรที่

เขามาใชศูนย

เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช

เทคโนโลยีทาง

การเกษตรของเกษตรกร

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 1 การสรางความมั่งคั่งอยางยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่ผานมา

        2.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการสงเสริมการผลิต

สมุนไพรเพื่อปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชในชุมชน

1. เพื่อถายทอดความรู

ดานเทคโนโลยีการผลิต 

การปลูก การเก็บเกี่ยว 

และการใชสมุนไพร

กําจัดศัตรูพืชแก

เกษตรกร 

2. เพื่อลดตนทุนใน

การผลิต 

3. เพื่อลดพิษตกคางของ

สารเคมีปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชใน

อบรมใหความรูแก

กลุมเกษตรกร

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนเกษตรกรที่

เขารวมการอบรมฯ

เกษตรกรความรูดาน

เทคโนโลยีการผลิต 

การปลูก การเก็บเกี่ยว 

และการใชสมุนไพร

กําจัดศัตรูพืช ลดตนทุน

ในการผลิต  ลดพิษ

ตกคางของสารเคมี

ปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

7 โครงการสงเสริมและผลิต

ขาว

1. เพื่อใหเกษตรกรมี

ความรูเทคโนโลยีการ

ผลิตที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพ พื้นที่

2. เพื่อใหเกษตรกร

สามารถผลิตขาว

คุณภาพดีเพื่อกระจายสู

ทองถิ่น

อบรมใหความรูแก

กลุมเกษตรกรผูปลูก

ขาว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

คาดวาเกษตรกรจะได

รับความรู และสามารถ

นําไปปรับใชในการ

ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด

8 โครงการสงเสริมการใช

เชื้อราไตรโคเดอรมา

ควบคุมโรคพืชในนาขาว

1. เพื่อลดตนทุนการผลิต 

2. ลดการใชสารเคมีและ

เพิ่มรายได

อบรมใหความรู

เกษตรกร 

จํานวน 25 คน

20,000

(ป60 : 20,000)

(ป59 : 20,000)

20,000

(ป61 : 20,000)

(ป60 : 20,000)

(ป59 : 20,000)

20,000

(ป62 : 20,000)

(ป61 : 20,000)

(ป60 : 20,000)

20,000

(ป63 : 20,000)

(ป62 : 20,000)

(ป61 : 20,000)

20,000

(ป64 : 20,000)

(ป63 : 20,000)

(ป62 : 20,000)

จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

1. เกษตรกรสามารถ

ลดตนทุนการผลิตและ

เพิ่มรายได

2. เกษตกรสามารถลด

การใชสารเคมี ซึ่งมีผล

ตอสุขภาพของเกษตรกร

สํานักงาน

เกษตร

อําเภอ/

สํานักปลัด

9 โครงการสงเสริมการผลิต

ลําไยนอกฤดู

1. เพื่อกระจายผลผลิต

ไมใหกระจุกในฤดู

2. แกปญหาราคาตกต่ํา

อบรมใหความรูแก

เกษตรกร จํานวน 25

 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

1. จําหนายลําไยไดทุก

ฤดู

2. ราคาผลผลิตสูง

สํานักงาน

เกษตร

อําเภอ/

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการสงเสริมอาชีพ

ดานปศุสัตว

1. เพื่อใหเกษตรกร

ไดรับความรูและ

เทคโนโลยีตางๆ ในการ

ประกอบอาชีพดานปศุ

สัตว

2. เพื่อใหเกษตรกร

สามารถลดตนทุนการ

ผลิตดานปศสัตว

เกษตรกร ในตําบล

ทุงป จํานวน 40 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

1. เกษตรกรไดรับ

ความรูและเทคโนโลยี

ใหมๆ ในการผลิต

2. เกษตรกรสามารถ

ลดตนทุนในการผลิตได

สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริมอาชีพ

ดานประมง

1. เพื่อใหเกษตรกร

ไดรับความรูและ

เทคโนโลยีตางๆ ในการ

ประกอบอาชีพดาน

ประมง

2. เพื่อใหเกษตรกร

สามารถลดตนทุนการ

ผลิตดานประมง

เกษตรกร ในตําบล

ทุงป จํานวน 40 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

1. เกษตรกรไดรับ

ความรูและเทคโนโลยี

ใหมๆ ในการผลิต

2. เกษตรกรสามารถ

ลดตนทุนในการผลิตได

สํานักปลัด

12 โครงการอบรมการทําปุย

อินทรีย,ปุยน้ําชีวภาพ,ยา

ปราบศัตรูพืช

เพื่อชวยใหเกษตรกรลด

ตนทุนการผลิตทาง

การเกษตร

ประชาชนในตําบลทุงป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรสามารถลด

ตนทุนในการผลิด

ทางการเกษตร

สํานักปลัด

13 โครงการพัฒนาองคกร

เกษตรและวิสาหกิจชุมชน

เพื่อจัดตั้งองคกร

วิสาหกิจชุมชนขึ้นใน

หมูบาน

องคกรวิสาหกิจชุมชน

ที่จัดตั้งขึ้นในหมูบาน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนองคกร

วิสาหกิจ

ชุมชนที่จัดตั้ง

จัดตั้งองคกรวิสาหกิจ

ชุมชนขึ้นในหมูบาน

สํานักปลัด

14 โครงการสนับสนุนให

เกษตรกรผลิตปุย หมัก

และปุยชีวภาพในการทํา

การเกษตร

เพื่อใหประชาชนได ทํา

ปุยชีวภาพเปน นํามาใช

เปนการลดรายจายเพิ่ม

รายได

อบรมใหความรูแก

ประชาชนในตําบลทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เพื่อใหประชาชนเพิ่ม 

รายไดลดตนทุนการผลิต

สํานักปลัด

15 โครงการอบรมเทคนิคการ

ขยายพันธุพืช

เพื่อเรียนรูและสราง

เสริมประสบการณ

เกี่ยวกับการขยายพันธุพืช

เกษตรกร จํานวน 40

 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรสามารถขยาย

พันธุพืชไดเอง

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการเกษตรอินทรีย

เพื่อชีวิตพอเพียง

เพื่อพัฒนาระบบ

การผลิตไปสูแนวทาง

เกษตรผสมผสานและ

พึ่งพาตนเอง

เกษตรกร จํานวน 40

 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรสามารถ

พัฒนาระบบการผลิต

ไปสูแนวทางเกษตร

ผสมผสานได

สํานักปลัด

17 โครงการผักขางบาน 

อาหารขางรั้ว ครอบครัว

พอเพียง

1.เพื่อสงเสริมและสราง

แรงจูงใจใหประชาชน

ปลูกผักไวรับประทานเอง

2.เพื่อสงเสริมความรู

ดานการปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษ

3.เพื่อสงเสริมให

ประชาชน

รูจักความพอเพียงตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

ประชาชนใน

เขตตําบลทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

ประชาชนสามารถ

ดําเนินชีวิตตาม

เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

18 โครงการอบรมใหความรู

ดานการผลิตพืชตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจในการผลิตพืช 

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร

ผลิตพืช โดยสามารถลด

การใชสารเคมีและลด

ตนทุนการผลิต

3.เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร

สามารถพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืน

เกษตรกรในเขตตําบล

ทุงป

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรมีความรูใน

การผลิตพิชตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

19 โครงการศูนยเรียนรูเกษตร

พอเพียง (LSEP)

เพื่อใหมีแหลงเรียนรู

ดานการเกษตรในชุมชน

ประชาชนใน

เขตตําบลทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรมีความรูไป

ปรับใชในการทํา

การเกษตร

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

20 โครงการจัดทําปุยอินทรีย 

น้ําหมักชีวภาพ (LSEP)

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร

ลดการใชสารเคมีในการ

ผลิตพืช

เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่3

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรลดใชสารเคมี

ทางการเกษตร

สํานักปลัด

21 โครงการสงเสริมการทํา

เกษตรอินทรีย (LSEP)

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร

ลดการใชสารเคมีในการ

ผลิตพืช

เกษตรกรในเขตพื้นที่

หมูที่11

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

เกษตรกรลดใชสารเคมี

ทางการเกษตร

สํานักปลัด

22 โครงการรณรงคการผลิต

ลําไยคุณภาพ

1. เพื่อรณรงคและ

สงเสริม

ใหเกษตรกรผลิตลําไย

คุณภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกร

สามารถลดตนทุนในการ

ผลิต

3. เพื่อใหเกษตรกรมี

ไ  ี่ ิ่ ึ้

เกษตรกรในเขตพื้นที่

ตําบลทุงป
 - 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

1. เกษตรกรมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น

2. เกษตรกรมีตนทุน

การผลิตต่ํา รายได

เพิ่มขึ้น

3. สภาพดินดีขึ้น

สํานักปลัด

23 โครงการสงเสริมการเลี้ยง

ไกไข

1. เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรมีรายไดในชวง

หนาแลง

2. เพื่อสรางอาชีพเสริม 

เพิ่มรายไดในครัวเรือน

เกษตรกรที่สนใจ 

จํานวน 30 ราย
 - 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

1. เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นในชวงหนาแลง

2. ลดอัตราการวางงาน

ในพื้นที่

สํานักปลัด

24 โครงการสงเสริมการผลิต

พืชผักอินทรีย

1. เพื่อสงเสริมใหลดการ

ใชสารเคมีทางการเกษตร

2. เพื่อผลิตพืชอาหาร

ปลอดภัยทั้งตอผูผลิต 

และผูบริโภค

3. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตร

เกษตรกรที่สนใจ 

จํานวน 10 ราย
 - 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมฯ

1. เกษตรการลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร

ลง

2. ไดพืชอาหารที่

ปลอดภัย

3. สินคาเกษตรมีราคา

จําหนายที่สูงขึ้น

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒   ๒.๒ แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 128

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

25 โครงการสงเสริมการ

เกษตร ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรมีความรู

เกี่ยวกับการทํา

การเกษตรตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อลดตนทุน และ

สรางรายไดแกเกษตรกร

เกษตรกรในพื้นที่

ตําบลทุงป
 -  - 12,000  -  - จํานวนผูเขารวม

อบรม

เกษตรกรมีความรูใน

การผลิตพิชตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการศึกษา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการอาหาร

กลางวันศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับเด็กกอนวัย

เรียนใหไดรับอาหาร

ที่สะอาดถูก

สุขอนามัย ครบ 5 หมู

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลทุงป

370,440 370,440 370,440 370,440 400,000 จํานวนศูนยที่ไดรับ

การสนับสนุนอาหาร

กลางวัน

เด็กไดรับอาหาร

ครบ5 หมู

กองการศึกษา

2 โครงการอาหารเสริม

นมใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

เพื่อใหเด็กกอนวัย

เรียนไดดื่มนมที่เปน

ประโยชนแกรางกาย

ทุกวัน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลทุงป

47,905 50,000 61,318 70,000 70,000 จํานวนศูนยที่ไดรับ

การสนับสนุนอาหาร

กลางวัน

เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กดื่มนมทุก

วัน

กองการศึกษา

3 โครงการวันเด็ก

แหงชาติ

เพื่อสนับสนุนใหเด็ก

และเยาวชนมี

กิจกรรมทํา สงเสริม

สถาบันครอบครัว

สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนกลาคิด กลา

ทํา เปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนา

ประเทศชาติสืบไป

เด็กนักเรียนและ

เยาวชนใน

สถานศึกษา

ในเขตอบต.ทุงป

50,000 50,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนเด็กนักเรียน

และเยาวชนที่เขา

รวมงาน

เด็กและเยาวชนมี

กิจกรรมทํา 

สงเสริม

สถาบันครอบครัว

สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชน กลาคิด

กลาทําเปนกําลัง

สําคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติ

ื ไป

กองการศึกษา

4 โครงการสงเสริมรัก

การอาน

เพื่อสงเสริมให

นักเรียน เยาวชน

และระชาชนทั่วไป

ใหอานหนังสือ

ประชาชนใน

ตําบลทุงป

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

นักเรียน เยาวชน

และประชาชน

อานหนังสือเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

                                                                                ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  ๓.๑ แผนงานการศึกษา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 130

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

5 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย

เพื่อใหเยาวชน 

นักเรียน สามารถ

เรียนรูไดตามความ

ถนัดของตนเอง

นักเรียน เยาวชน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนนักเรียนที่เขา

รวมโครงการฯ

นักเรียน เยาวชน 

สามารถไดเรียนรู

ไดตามความถนัด

ของตนเอง

กองการศึกษา

6 โครงการหองสมุด

ประจําตําบล

เพื่อใหนักเรียน/

ประชาชน มีความรู

จากการอานหนังสือ

ศูนยการเรียน

ชุมชนตําบลทุงป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนหองสมุด

ประจําตําบลที่สราง

แลวเสร็จ

นักเรียน/ประชาชน

มีความรูจากการ

อานหนังสือ 

สงเสริมการเรียนรู

กองชาง

7 โครงการจัดซื้อ

อุปกรณกีฬาให

หมูบานภายในตําบล

ทุงปและ อบต.

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ

กีฬาใหหมูบาน

ภายในตําบลทุงป

และ อบต.

หมูบานภาย

ตําบลและ

องคการบริหาร

สวนตําบล

90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 จํานวนหมูบานที่

ไดรับอุปกรณกีฬา

จัดซื้ออุปกรณกีฬา

ใหหมูบานภายใน

ตําบลทุงปและ

องคการบริหาร

สวนตําบล

กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV

เพื่อใหเด็กมีสื่อการ

เรียนการสอนที่

ทันสมัย

กาวทันเทคโนโลยี

เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลทุงป 

ไดเรียนรูกับสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

- - 20,000 20,000 20,000 รอยละของเด็กที่เขา

รวมโครงการใชสื่อ

เด็กไดเรียนรูกับสื่อ

เทคโนโลยี

กองการศึกษาฯ

9 โครงการสนับสนุนคา

ใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

เพื่อเปนคาจัดการ

เรียน

การสอนเด็กเล็กและ

เปนคาอาหาร

กลางวันของศูนย

ั ็ ็ ํ

เด็กเล็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลทุงป

165,000 165,000 238,320 240,000 240,000 จํานวนเด็กเล็กที่

ไดรับการสอนและ

ไดรับอาหารกลางวัน

ครบถวน

เด็กเล็กไดรับการ

สอนและอาหาร

กลางวันครบถวน

กองการศึกษา

10 โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียน

ภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล

เพื่อสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหกับ

เด็กนักเรียนใหมี

อาหารที่สะอาดถูก

สุขอนามัย ครบ 5 หมู

รับประทาน

สถานศึกษาใน

เขตอบต.ทุงป

412,000

(ป60:478,800)

(ป59:456,000)

(ป58:456,000)

450,000

(ป61:412,000)

(ป60:478,800)

(ป59:456,000)

520,000

(ป62:450,000)

(ป61:412,000)

(ป60:478,800)

550,000

(ป63:520,000)

(ป62:450,000)

(ป61:412,000)

550,000

(ป64:550,000)

(ป63:520,000)

(ป62:450,000)

จํานวนโรงเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน

อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียนใน

หมูบานมี

สุขอนามัยที่ดีขึ้น

กองการศึกษา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

11 โครงการอาหารเสริม

นมใหโรงเรียนภายใน

เขตองคการบริหาร

สวนตําบล

เพื่อใหเด็กนักเรียน

ไดดื่มนมที่เปน

ประโยชนแกรางกาย

ทุกคน

สถานศึกษาใน

เขตอบต.ทุงป

245,274

(ป60:260,832)

(ป59:237,120)

(ป58:223,400)

250,000

(ป61:245,274)

(ป60:260,832)

(ป59:237,120)

260,000

(ป62:250,000)

(ป61:245,274)

(ป60:260,832)

270,000

(ป63:260,000)

(ป62:250,000)

(ป61:245,274)

270,000

(ป64:270,000)

(ป63:260,000)

(ป62:250,000)

จํานวนโรงเรียนที่

ไดรับการสนับสนุน

อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียนไดดื่ม

นมกันทุกคน

กองการศึกษา

12 1. เพื่อใหเด็กมีเจตคติ

ที่ดีไดเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น

- - 5,000 5,000 5,000 รอยละของเด็กที่เขา

รวมโครงการ/กิจกรรม
กองการศึกษา

2. เพื่อใหเด็กไดรูจัก

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. เพื่อใหชุมชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

การศึกษา

13 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่น

ไทยผานการเลน (การ

สรางสนามเด็กเลนสราง

ปญญา)

เพื่อเสริมสราง

พัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม

 และสติปญญาของเด็ก

กอสรางสนามเด็ก

เลนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก จํานวน 1 แหง

- - 10,000 10,000 10,000 รอยละของเด็กไดเลน

สามเด็กเลนที่ได

มาตรฐาน

มีสนามเด็กเลนที่

สงเสริมพัฒนาการ

เด็กสมวัยทั้ง 4 ดาน

กองการศึกษาฯ

1. เด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลทุงป มีเจต

คติที่ดีและมีความ

ภาคภูมิใจตอภูมิ

ปญญาทองถิ่น

โครงการเรียนรูตาม

อัธยาศัยทองนาบานฉัน

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี

จากการศึกษา

เรียนรูแหลงเรียนรู

จากภูมิปญญา

ทองถิ่นและชุมชน

เขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.2 แผนงานสาธารณสุข

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการทุงปรวมใจ

ปองกันไขเลือดออก

เพื่อเฝาระวังปองกัน

และควบคุมการระบาด

ของโรค

ตําบลทุงป 12 

หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนหมูบานที่มีการ

เฝาระวังฯ

ลดอัตราการระบาด

ของโรคไขเลือดออก

ในตําบลทุงป และไม

มีผูปวยเสียชีวิตจาก

โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณในการ

ดําเนินกิจกรรมของศูนย

อาสาสมัครประจํา

หมูบาน

ศูนยอาสาสมัคร

ประจําหมูบาน 

จํานวน 12หมูบาน

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนศูนยที่ไดรับ

การสนับสนุนฯ

ศูนยอาสาสมัครมี

งบประมาณในการ

ดําเนินกิจกรรมดาน

สาธารณสุข

สํานักปลัด

3 โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ตําบลทุงป

เพื่อสงเงินสมทบเขา

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลทุงป

ตําบลทุงป 12 

หมูบาน

90,000 100,240 100,240 100,240 100,240 โครงการสําเร็จลุลวง สงเงินสมทบเขา

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลทุงป

สํานักปลัด

4 การจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย

ในตําบลทุงป

จัดซื้อทรายให 12

 หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนหมูบานที่ไดรับ

ทรายอะเบท

สามารถกําจัดลูกน้ํา

ยุงลายได และไมให

เกิดโรคไขเลือดออก

สํานักปลัด

5 การจัดซื้อน้ํายาพน

หมอกควัน

เพื่อพนหมอกควันกําจัด

ยุงในตําบลทุงป

จัดซื้อน้ํายาพน

หมอกควัน ให 12

 หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนหมูบานที่ไดรับ

ยาพนหมอกควัน

สามารถกําจัดยุงและ

ลดการระบาดของ

โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

                                                                                ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

6 การจัดซื้อยาคุมกําเนิด

สุนัขและแมว

เพื่อจัดซื้อยาคุมกําเนิด

ฉีดใหแกสุนัขและแมวที่

ไดสํารวจในพื้นที่ตําบล

ทุงป

ตําบลทุงป 12 

หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนหมูบานที่ไดรับ

ยาคุมกําเนิดฯ

สามารถคุมกําเนิด

สุนัขและแมวไมให

เพิ่มจํานวนมากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา

เพื่อรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ในตําบลทุงป

ประชาชนตําบล

ทุงป ทั้ง 12 

หมูบาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

สามารถปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บาในตําบลทุงปได

สํานักปลัด

8 โครงการกอสรางคสล .

ลานกีฬาขางวัดทาชาง

หมูที่ 5 บานทุงป

เพื่อใหประชาชนมีที่

สําหรับออกกําลังกาย

ขนาดกวาง

21.00ม. ยาว 

27.00 ม.หนา 

0.125 ม.

 - 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนลานกีฬาที่

สรางแลวเสร็จ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

กองชาง

9 โครงการติดตั้งไฟฟา

แสงสวางลานกีฬาทั้ง 4

 ดาน (สปอรตไลท) 

หมูที่ 5 บานทุงป

เพื่อจะไดมีแสงสวางใน

การออกกําลังกายในชวง

เย็น-ค่ํา

ติดตั้งไฟฟาแสง

สวางลานกีฬาทั้ง

 4 ดาน (สปอรต

ไลท)สูง 7 ม. 

จํานวน 4 จุด

 - 100,000  -  - จํานวนไฟฟาแสงสวาง

ที่ติดตั้งแลวเสร็จ

มีแสงสวางที่เพียงพอ

ในการออกกําลังกาย

กลางแจงในยามค่ําคืน

กองชาง

10 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบลทุงป

เพื่อใหประชาชนไดออก

กําลังกาย

12  หมูบาน  - 10,000  -  -  - จํานวนหมูบานที่

เขารวมโครงการฯ

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกาย

สํานักปลัด

11 โครงการกอสราง

ธนาคารยาภายใน

หมูบานทุงป หมูที่ 5 

( )*

เพื่อใหเกิดประโยชน

เบื้องตนในการรักษาโรค

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 8.00 ม. 

สูง 3.00ม.

 -  - 200,000  -  - จํานวนธนาคารยาที่

สรางแลวเสร็จ

ประชาชนมียารักษา

โรคเบื้องตนไดทันเวลา

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

12 โครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข ประจํา

หมูบาน (อสม.)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข

 ประจําหมูบาน 

(อสม.)

อาสาสมัคร

สาธารณสุข 

ประจําหมูบาน 

(อสม.)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

อาสาสมัครมีความรู

ความเขาใจในการ

ดูแลสุขภาพของ

ประชาชน

สํานักปลัด

13 โครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพอาสาสมัคร

ดูแลผูสูงอายุประจํา

ตําบลทุงป

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การดูแลผูสูงอายุ

อาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุประจํา

ตําบลทุงป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

อาสาสมัครมีความรู

ความเขาใจในการ

ดูแลผูสูงอายุ

สํานักปลัด

14 โครงการอาหาร

ปลอดภัยใสใจสุขภาพ

เพื่อใหผูบริโภคไดรับ

ความรูความเขาใจใน

การบริโภคอาหารที่

ปลอดภัย

ตอสุขภาพ

กลุมสตรีแมบาน 

จํานวน 40 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับการฝก

อบรมฯ

ผูบริโภคไดรับความรู

ความเขาใจในการ

บริโภคอาหารที่

ปลอดภัยตอสุขภาพ

สํานักปลัด

15 โครงการสํารวจขอมูล

สุขภาพผูสูงอายุใน

ตําบลทุงป

1.เพื่อสํารวจหาขอมูล

ดานสุขภาพของผูสูงอายุ

ในตําบลทุงป

2.เพื่อใชเปนขอมูลใน

การดูแลสุขภาพของ

ผูสูงอายุในตําบลทุงป

3.เพื่อจัดทําเปน

ฐานขอมูลดานสุขภาพ

ของผูสูงอายุในตําบล

ทุงป

ผูสูงอายุในตําบล

ทุงป ที่มีอายุตั้งแต

 60 ป ขึ้นไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูสูงอายุที่เขา

รวมโครงการ

ไดขอมูลสุขภาพของ

ผูสูงอายุในตําบลทุงป

ไวเปนฐานขอมูล

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

16 โครงการผูสูงวัย 

ใสใจสุขภาพ

1.เพื่อใหผูสูงอายุมี

สุขภาพดีทั้งรางกาย

และจิตใจ

2.เพื่อใหผูสูงอายุมี

ความรูในการสงเสริม

สุขภาพ

ผูสูงอายุในตําบล

ทุงป ที่มีอายุตั้งแต

 60 ป ขึ้นไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูสูงอายุที่เขา

รวมโครงการ

ผูสูงอายุมีความรูใน

การสงเสริมสุขภาพ 

มีสุขภาพดีทั้ง

รางกายและจิตใจ

สํานักปลัด

17 โครงการผูสูงวัยใสใจ

สุขภาพ

1.เพื่อใหผูสูงอายุมี

สุขภาพดีทั้งรางกาย

และจิตใจ

2.เพื่อใหผูสูงอายุมี

ความรูในการสงเสริม

สุขภาพ

ผูสูงอายุในตําบล

ทุงป ที่มีอายุตั้งแต

 60 ป ขึ้นไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูสูงอายุที่เขา

รวมโครงการ

ผูสูงอายุมีความรูใน

การสงเสริมสุขภาพ 

มีสุขภาพดีทั้งรางกาย

และจิตใจ

สํานักปลัด

18 โครงการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

มีสุขภาพกายและใจที่ดี

ขึ้น

ผูสูงอายุใน อบต.

ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ

การสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด

19 โครงการเสริมสราง

สุขภาพผูสูงวัยในชุมชน

1.เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่

เหมาะสมกับวัยและความ

ตองการ

2.เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู

ความเขาใจ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการดูแล

สุขภาพของตนเอง

3.เพื่อผูสูงอายุมีสุขภาพกาย

และใจที่แข็งแรง สามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

คุณคาและมีความสุข

ผูสูงอายุใน อบต.

ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ

การสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

20 โครงการชุนชนรวมใจ 

สูงวัยมีสุข

1.เพื่อใหคนในชุมชนให

ความสําคัญเกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

ของผูสูงอายุ

2.เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู

ความเขาใจในการดูแล

สุขภาพของตนเองแบบ

เบื้องตน

3.เพื่อใหชุมชนตระหนักถึง

ความสําคัญของผูสูงอายุใน

ชุมชน

ผูสูงอายุใน อบต.

ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูสูงอายุที่เขา

รวมโครงการ

ผูสูงอายุมีสุขภาพกาย

และจิตใจที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

21 โครงการสตรีไทย 

หวงใยสุขภาพ

1.เพื่อสงเสริมบทบาทของ

สตรีในการเปนผูนําดาน

สุขภาพในครอบครัว

2.เพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจในเรื่องการดูแล

สุขภาพอยางถูกตอง

3.เพื่อสามารถดูแลบุคคลใน

ครอบครัวใหมีสุขภาพดี อัน

สงผลใหเปนครอบครัวไทย

ที่มีคุณภาพในอนาคต

กลุมสตรี 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูที่เขารวม

อบรม

กลุมสตรีสามารถดูแล

สุขภาพคนใน

ครอบครัวไดอยาง

ถูกตอง

สํานักปลัด

22 โครงการตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขภายใน

ตําบลทุงป

เพื่อใหประชาชนใน

พื้นที่มสุขภาพอนามัยที่

ดีสมบูรณแข็งแรง

กรรมการหมูบาน

และประชาชนใน

พื้นที่ 12 หมูบาน

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละของประชาชน

มีสุขภาพดี

ประชาชนในพื้นที่มี

สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

กรรมการ

หมูบาน
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

23 โครงการแมบานไทย

รวมใจรักสุขภาพ

เพื่อใหกลุมสตรีมีความรู

 ความเขาใจเกี่ยวกับโรค

 โอกาสของการเกิดโรค

และวิธีปฏิบัติตนในการ

ปองกันการเกิดโรค

กลุมสตรีแมบาน

ในเขต อบต.ทุงป

- 18,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูเขารวมอบรม กลุมสตรีมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ

โรค โอกาสของการ

เกิดโรคและวิธีปฏิบัติ

ตนในการปองกันการ

เกิดโรค

สํานักปลัด

24 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัข

บา ตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัติยราชนารี

เพื่อรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบาใน

ตําบลทุงป

ประชาชนตําบล

ทุงป ทั้ง 12 

หมูบาน

- 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

สามารถปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บาในตําบลทุงปได

สํานักปลัด

25 โครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีน

1. เพื่อรณรงคใหความรู

กับประชาชนในหมูบาน

เรื่องการใชเกลือที่มี

ปริมาณไอโอดีนอยาง

เหมาะสม

2. เพื่อสงเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนใน

ชุมชน

ประชาชนใน 12

 หมูบาน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของประชาชน

ที่ขาดสารไอโอดีนลดลง

1.ประชาชนใน

หมูบานมีความรู 

เห็นความสําคัญของ

สารไอโอดีน

2.มีการดําเนินงาน

การประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการใชเกลือ

ไอโอดีน

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 138

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

26 โครงการรณรงคและ

แกไขปญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE

1.เพื่อสงเสริมการจัด

กิจกรรมกลุม TO BE 

NUMBER ONE ในชุมชน

2.เพื่อรณรงคปองกันปญหา

ยาเสพติดในชุมชน

3.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ในการเฝาระวังปองกัน

ปญหายาเสพติดในชุมชน

3.เพื่อสงเสริมการคัดกรอง

มะเร็งเตานมโดยเจาหนาที่

สาธารณสุขครอบคลุมมากขึ้น

ประชาชนใน 12

 หมูบาน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนประชาชนที่เขา

รวมโครงการ

1.ไดสืบสานพระราช

ประสงคของ

ทูลกระหมอมหญิงอุบล

รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวด2ี.ชมรม TO BE

 NUMBER ONE ใน

ชุมชน มีการ

2.สตรีกลุมเปาหมายอายุ

 30-70 ป ไดรับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตา

นมโดยเจาหนาที่สาธรณ

สุขครอบคลุมมากขึ้น

สํานักปลัด

27 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม

1.เพื่อพัฒนาความรูทักษะ

ทักษะในการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานมสตรี ใหกับ

แกนนําสุขภาพประจํา

ครอบครัว

2.เพื่อรณรงคการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานมสตรี

กลุมเปาหมายดวยตนเอง 

สม่ําเสมอทุกเดือน หมายที่

ตรวจพบกอนผิดปกติไดรับ

การสงตอ เพื่อวินิจฉัยรักษา

ทุกราย

ประชาชนใน 12

 หมูบาน

80,000 - - - - จํานวนประชาชนที่เขา

รวมโครงการ

1.สตรีกลุมเปาหมาย

อายุ 30-70 ป มี

การตรวจคัดกรอง

มะเร็จเตานมดวย

ตนเองอยาง

สม่ําเสมอทุกเดือน

รอยละ 80

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการสนับสนุน

กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ประเพณีตางๆของ

ทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา 

วัฒนธรรมและประเพณี

ตางๆของทองถิ่น

หมูบานในเขต

องคการบริหาร

สวนตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบานที่ไดรับ

การสนับสนุนฯ

มีการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา 

วัฒนธรรมและ

ประเพณีตางๆ

กอง

การศึกษา

2 โครงการสงเสริม

สัปดาหพระพุทธศาสนา

เพื่อสงเสริมกิจกรรมวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา

และใหนักเรียน เยาวชน 

และประชาชนโดยทั่วไปได

เขารวมกิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนาตางๆ

เยาวชน นักเรียน 

และประชาชน

โดยทั่วไปในเขต 

อบต.ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนโดยทั่วไป

เขามารวมกิจกรรม

ในวันสําคัญทางศาสนา

กอง

การศึกษา

3 โครงการรดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุ

เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของไทยแสดงออก

ถึงความออนนอม เคารพ

ผูอาวุโส

12  หมูบาน 50,000 50,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูสูงอายุที่เขา

รวมโครงการฯ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของไทย 

แสดงออกถึงความ

ออนนอม เคารพผู

อาวุโส

กอง

การศึกษา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

                                                                                ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการเขาคาย

คุณธรรมวิถีพุทธ

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน 

ตระหนักถึงคุณคาและ

ประโยชนที่เกิดจากการ

ปฏิบัติตามวิถีพุทธ

อบรมใหความรู

แกนักเรียน 

เยาวชน ในเขต 

อบต.ทุงป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนนักเรียน 

เยาวชนที่เขารวม

โครงการฯ

สามารถสงเสริมให

นักเรียน เยาวชน 

ตระหนักถึงคุณคา

และประโยชนที่เกิด

จากการปฏิบัติตามวิถี

พุทธ

กอง

การศึกษา

5 โครงการจัดตั้งธรรม

หลวง

เพื่อใหเยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปไดเขาใจ

หลักธรรมะและเปนการ

สงเสริมพระพุทธศานา

เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป

30,000
(ป60:30,000)

(ป59:30,000)

(ป58:30,000)

30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดงานสําเร็จลุลวง เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปได

เขาใจหลักธรรมะและ

สงเสริมพระพุทธศานา

กอง

การศึกษา

6 โครงการแขงขันกีฬา

ตําบลชุมชนสัมพันธ 

สานรักสามัคคี พิชิตภัย

ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 

เยาวชน และประชาชน

โดยทั่วไปรักการเลนกีฬา

และหางไกลยาเสพติด

12 หมูบาน 100,000 100,000 180,000 180,000 180,000 จํานวนนักเรียน

เยาวชน ประชาชน ที่

เขารวมการแขงขัน

กีฬา

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนไดเลนกีฬา 

และหางไกลยาเสพติด

กอง

การศึกษา

7 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

๑. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

2. เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

การจัดงานประเพณีลอยกระทง

ใหกรรมการหมูบาน

ประชาชนตําบล

ทุงป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดงานแลวเสร็จ สงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นใหคง

อยูสืบตอไป

กอง

การศึกษา/

สนับสนุน

กรรมการ

หมูบาน

8 โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของไทย (อุดหนุนที่

ทําการปกครองอําเภอแม

วาง)

1. เพื่อเปนการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

2. เพื่อเปนการแสดงถึงความ

รวมมือรวมใจ ของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองคกรตางๆ

ประชาชนอําเภอ

แมวาง 

ภาคเอกชน และ

องคกรคตางๆ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดงานแลวเสร็จ 1. สรางความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชน

2. ประชาชนเห็น

ความสําคัญของประเพณี

และศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น และสงเสริม 

สนับสนุน ประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสืบไป

กอง

การศึกษา



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                        แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 141

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการธรรมะสัญจร เพื่อเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปไดเขาใจหลักธรรมะ

และเปนการสงเสริม

พระพุทธศาสนา

เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปไดเขาใจหลัก

ธรรมะและสงเสริม

พระพุทธศาสนา

สํานักปลัด

10 โครงการปฏิบัติธรรมนํา

สุข

เพื่อเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปไดเขาใจหลักธรรมะ

นําไปใชในการดําเนินชีวิต

อยางมีความสุขและเปน

การสงเสริมพระพุทธศาสนา

ประชาชนทั่วไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนทั่วไปได

เขาใจหลักธรรมะ 

นําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตอยางมีความสุข

และสงเสริม

พระพุทธศาสนา

สํานักปลัด

11 โครงการหลอเทียนและ

ถวายเทียนจํานําพรรษา

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมขนบ

ธรรมเนียมประเพณีที่สืบ

ตอกันมายาวนานตั้งแต

โบราณกาล

2.เพื่อดํารงรักษาไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของทองถิ่น

ประชาชน 

พนักงาน

และลูกจางอบต.

ทุงป

20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนไดรวมกัน

สงเสริมกิจกรรมขนบ

ธรรมเนียมประเพณีที่

สืบตอกันมายาวนาน

ตั้งแตโบราณกาล

และดํารงรักษาไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของ

ทองถิ่น

กองการศึกษา

12 โครงการวัยใสใสใจธรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน

มีคุณธรรมและจริยธรรม

และสามารถดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข

นักเรียนระดับชั้น

 ป.4 ป.6 จํานวน

 40คน โรงเรียน

บานพันตนและ

โรงเรียนวัดมะกับ

ตองหลวง

18,000 18,000 18,000 18,000 18,001 จํานวนเด็กนักเรียนที่

เขารวมโครงการ

นักเรียนไดเรียนรูการ

ดําเนินชีวตอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการจัดงานไมดอกไม

ประดับ

เพื่อเชิดชูและคงไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และความงดงามตระการตา

ของไมดอกไมประดับนานา

พันธุของจังหวักเชียงใหมและ

เปนการเผยแพรภาพลักษณ

ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม

พนักงาน

ลูกจางประจําและ

พนักงานจางของ 

อปท.

ขาราชการในเขต

อําเภอแมวาง ฯลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของ

จํานวนนักทองเที่ยวที่

ไดรับประโยชน

ประชาชน ขาราชการ 

กลุมพลังมวลชน อําเภอ

แมวาง ไดมีสวนรวมใน

การจัดงานมหกรรมไม

ดอกไมประดับ เพื่อนําไปสู

ความรักสามัคคีของ

ประชาชน

สํานักปลัด/

อุดหนุน

อปท.ในเขต

อําเภอแมวาง

14 โครงการรักลูกใหถูก

ธรรม

เพื่อใหผูปกครองสามารถนํา

ธรรมะมาใชในการสั่งสอน

และดูแลบุตรหลานและใชใน

ชีวิตประจําวัน

ประชาชนในเขต

ตําบลทุงป

 - 18,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูเขารวมอบรม ผูปกครองสามารถนํา

ธรรมะ คําสอนของศาสนา

พุทธ มาสั่งสอนบุตรหลาน

และใชในชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

15 โครงการสงเสริม

กระบวนการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นของ

ประชาชน (อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.

เชียงใหม)

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

แมวางเปนคาตกแตงรานแสดง

และจําหนายผลิตภัณฑโอทอป

ในงานฤดูหนาวและกาชาด และ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

กลุมเครือขายโอ

ทอปอําเภอแมวาง

5,000
(ป60:5,000)

(ป59:5,000)

(ป58:5,000)

5,000
(ป61:5,000)

(ป60:5,000)

(ป59:5,000)

5,000
(ป62:5,000)

(ป61:5,000)

(ป60:5,000)

5,000
(ป63:5,000)

(ป62:5,000)

(ป61:5,000)

5,000
(ป64:5,000)

(ป63:5,000)

(ป62:5,000)

จํานวนกลุมโอทอปที่

เขารวมโครงการ

เกิดกระบวนการเรียนรู

ในการบริหารจัดการ

กลุม เครือขาย และ

คงไวซึ่งอัตลักษณของ

ทองถิ่น

สํานักงาน

พัฒนา

ชุมชน

จ.เชียงใหม

16 โครงการจัดงานประเพณี

สรงน้ําพระธาตุ

๑. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

2. เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

การจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุ ใหวัดในเขตตําบลทุงป

ประชาชนตําบลทุงป 50,000
(ป60:50,000)

(ป59:50,000)

(ป58:30,000)

50,000
(ป61:50,000)

(ป60:50,000)

(ป59:30,000)

60,000
(ป62:50,000)

(ป61:50,000)

(ป60:30,000)

60,000
(ป

63:60,000)

(ป

62:50,000)

(ป

60,000
(ป64:60,000)

(ป63:60,000)

(ป62:50,000)

การจัดงานแลวเสร็จ สงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นใหคง

อยูสืบตอไป

กอง

การศึกษา

17 โครงการ“มหัศจรรย

แมวาง (Amazing 

Maewang)”

1. เพื่อเผยแพรวิชาการเกษตรและ

เทคโนโลยีการผลิตสูเกษตรกร

ผูสนใจ

2. เพื่อเปนการสงเสริมผลผลิต

ทางการเกษตร กลุมสนใจดาน

การเกษตรและดานอื่นๆตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

1. ประชาชนในพื้นที่

อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม

2. นักทองเที่ยวทั่วไป 

ทั้งในและตางประเทศ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดงานแลวเสร็จ 1. สามารถเผยแพรวิชาการ

เกษตรและเทคโนโลยีการ

ผลิต สูเกษตรและผูสนใจ

อุดหนุนอําเภอ

แมวาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.4 แผนงานงบกลาง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลทุงป

เพื่อสมทบเขากองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

ทุงป

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลทุงป

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการสําเร็จลุลวง กองทุนสวัสดิการ

ชุมขนมีงบประมาณ

ในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆของ

กองทุน

สํานักปลัด

2 โครงการชวยเหลือเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่

ไมมีรายไดและยากจน

คนชราที่มีอายุ

ตั้งแต 60 ปขึ้นไป

ในเขต อบต.ทุงป

8,396,400 8,396,400 10,084,800 12,000,000 12,000,000 จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

คนชราไดรับเบี้ยยัง

ชีพ

สํานักปลัด

3 โครงการชวยเหลือเบี้ยยัง

ชีพคนพิการ

เพื่อชวยเหลือคนพิการ

ที่ไมมีรายไดและยากจน

คนพิการในเขต 

อบต.ทุงป

2,640,000 2,640,000 3,072,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนคนพิการที่

ไดรับเบี้ยยังชีพคน

พิการ

คนพิการไดรับเบี้ย

ยังชีพ

สํานักปลัด

4 โครงการชวยเหลือเบี้ยยัง

ชีพผูติดเชื้อเอดส

เพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ

เอดส

ผูติดเชื้อเอดสใน

เขต อบต.ทุงป

228,000 300,000 310,000 320,000 320,000 จํานวนผูติดเชื้อเอดสที่

ไดรับเบี้ยยังชีพผูติด

เชื้อเอดส

ผูติดเชื้อเอดสไดรับ

เบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมใหความรูผู

ที่ดูแลผูสูงอายุติดบานและ

ติดเตียงในครอบครัว

เพื่อใหผูดูแลผูสูงอายุมี

ความรูในการดูแล

ผูสูงอายุติดบานและติด

เตียง

ผูที่ดูแลผูสูงอายุ

ในตําบลทุงป
- 12,000 - - - จํานวนผูเขารวมอบรม ผูที่ดูแลผูสูง มี

ความรูความเขาใจ

ในการดูแลผูสูงอายุ

ติดบานและติดเตียง

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

                                                                                ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการอบรมการดูแล

ชวยเหลือผูสูงอายุใหกับ

ผูนําทองที่ หนวยกูชีพ กูภัย

 และอปพร.

เพื่อใหผูดูแลผูสูงอายุมี

ความรูในการดูแล

ผูสูงอายุไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และดีที่สุด

ผูนําทองที่ หนวย

กูชีพ กูภัย อปพร.

ในตําบล

- 12,000 - - - จํานวนผูเขารวมอบรม ผูนําทองที่ หนวยกู

ชีพ กูภัย อปพร. 

มีความรูความเขาใจ

ในการดูแลผูสูงอายุ 

และสามารถดูแล

ผูสูงอายุไดเปนอยางดี

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการติดตั้งหอกระจาย

ขาวประจําหมูบานทุงปาคา

เหนือหมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนใน

หมูบาน/ชุมชนไดรับ

ความรูขาวสารตางๆ

1 แหงตามแบบ  

อบต.ทุงป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนหอกระจาย

ขาวที่สรางแลวเสร็จ

ประชาชนไดรับรู

ขาวสารอยางถูกตอง

และทั่วถึง

กองชาง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บทบาทผูนําสตรีในชุมชน

เพื่อพัฒนาความรู 

ความสามารถและทักษะ

ของผูนําสตรีในการ

บริหารจัดการกลุม

กลุมสตรีแมบาน 

จํานวน 60 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม

กลุมสตรีไดรับความรู

 ในการพัฒนาตนเอง

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาบทบาท

ผูนําสตรีเพื่อกาวสูอาเซียน

1.เพื่อสงเสริมสถานภาพ

และบทบาทของสตรีใน

ชุมชน

2.เพื่อสรางขีดความ

สามารถและพัฒนา

สนับสนุนองคสตรีใหมี

สวนรวมในการพัฒนา

3.เพื่อมุงเนนการพัฒนา

สตรีใหรอบรู ทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

กลุมสตรี 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูนําที่เขารับ

การอบรม

กลุมสตรีไดรับความรู

ในการพัฒนาตนเอง

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

                                                                                ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการจัดซื้อเครื่องกรอง

น้ําขนาดใหญ (LSEP)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดสําหรับใชอุปโภค

บริโภค

ประชาชนในเขต

พื้นที่หมูที6่

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา

แลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดสําหรับใช

อุปโภค บริโภค

สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมสุขภาพ

สตรีอารมณดี ชีวีมีสุข

1.เพื่อใหสตรีไดรับความรู

เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ

ในเรื่องของการออกกําลัง

กาย การจัดการความเครียด

 อาหาร และการปองกันโรค

ตาง ๆ 

2.เพื่อใหสตรีมีความ

ตระหนักในความสําคัญของ

การดูแลสุขภาพในการ

ปองกันโรคมากขึ้น 

3.เพื่อใหสตรีสามารถ

ถายทอดความรูสูบุคคลอื่น

ในครอบครัวได

สตรีในเขตพื้นที่

ตําบลทุงป

 -  - 15,000  -  - จํานวนสตรีที่เขารวม

โครงการ

1.สตรีไดรับความรู

เกี่ยวกับวิธีการดูแล

สุขภาพในเรื่องของการ

ออกกําลังกาย การ

จัดการความเครียด 

อาหาร และการปองกัน

โรคตาง ๆ 

2.สตรีมีความตระหนัก

ในความสําคัญของการ

ดูแลสุขภาพในการ

ปองกันโรคมากขึ้น 

3.สตรีสามารถ

ถายทอดความรูสู

บุคคลอื่นในครอบครัวได

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการพัฒนาสตรีและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของครอบครัว

1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

 สรางความรู ทักษะ ใน

การพัฒนาตนเองของสตรี

ใหมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อพัฒนาและสราง

ความเชื่อมั่นใหผูนําสตรี

มีความเขมแข็ง เปนฐาน

พลังในการขับเคลื่อน

กิจกรรมตางๆ เพื่อแกไข

ปญหาใหกับครอบครัวใน

ชุมชนและสังคม โดย

สรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางคนในครอบครัว

และชุมชน

3.เพื่อสรางความอบอุน

และความเขมแข็งของคน

ในครอบครัว

สตรีในเขตพื้นที่

ตําบลทุงป

 -  - 15000  -  - จํานวนสตรีที่เขารวม

โครงการ

1.สตรีไดรับการ

เสริมสรางศักยภาพ 

สรางความรู ทักษะ ใน

การพัฒนาตนเองของ

สตรีใหมีประสิทธิภาพ

2.สตรีไดรับการพัฒนา

และสรางความเชื่อมั่น

ใหมีความเขมแข็ง เปน

ฐานพลังในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ 

เพื่อแกไขปญหาใหกับ

ครอบครัวในชุมชนและ

สังคม โดยสราง

ความสัมพันธที่ดี

ระหวางคนในครอบครัว

และชุมชน

3.เพื่อสรางความอบอุน

และความเขมแข็งของ

คนในครอบครัว

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูสูง

วัยในตําบลทุงป

1.เพื่อสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการจัดการ

เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 

2.เพื่อสงเสริมการพัฒนา

ตนเอง การดูแล คุมครอง 

และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ

3. เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี

ของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย

และจิตใจ

4. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

สรางสรรคประโยชนแกชุมชน

และสังคม

5. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ 

คุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุให

เปนที่ประจักษและยอมรับ

6. เพื่อสงเสริมภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงสืบ

ทอดตอไป

ผูสูงอายุ 60 คน  -  - 71,100  -  - จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม

1. ผูสูงอายุไดรับการ

สงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการ

จัดการเรียนรูตลอดชีวิต

2. ผูสูงอายุไดรับการ

พัฒนาตนเอง การดูแล 

คุมครอง และพิทักษสิทธิ

3. มีการสรางสุขภาพที่

ดีของผูสูงอายุทั้งดาน

รางกายและจิตใจ

4. มีการสงเสริมให

ผูสูงอายุสรางสรรค

ประโยชนแกชุมชนและ

สังคม

5. มีการเสริมสราง

ศักยภาพ คุณคาภูมิ

ปญญาผูสูงอายุใหเปนที่

ประจักษและยอมรับ

6. มีการสงเสริมภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรม

ทองถิ่นใหดํารงสืบทอด

ตอไป

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการอาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุรวมพลังใสใจดูแล

ผูสูงวัยในตําบลทุงป

๑. เพื่ออบรมใหความรูแก

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

ตําบลทุงป

2. เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ

ผูสูงอายุที่เจ็บปวยและอยูตาม

ลําพัง และกลุมผูสูงอายุติด

บาน ติดเตียงและพิการใน

ชุมชน

3. เพื่อสรางกําลังใจใหกับ

ผูสูงอายุที่เจ็บปวยและอยูตาม

ลําพัง และกลุมผูสูงอายุติด

บาน ติดเตียง และพิการใน

ตําบลใหเห็นแกคุณคาของชีวิต

 และพรอมที่จะดําเนินชีวิต

ตอไป

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและการ

พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ

ในตําบล

อาสาสมัครดูแลผูสูง

อายุตําบลทุงป

 -  - 32,000  -  - จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม

1. อาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุตําบลทุงปได

รับการอบรมและไดความ

รูในการดูแลผูสูงอายุ

2. ผูสูงอายุที่เจ็บปวย

และอยูตามลําพัง และ

กลุมผูสูงอายุติดบาน ติด

เตียงและพิการในชุมชน

ไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพ

3. สามารถสรางกําลังใจ

ใหกับผูสูงอายุที่เจ็บปวย

และอยูตามลําพัง และ

กลุมผูสูงอายุติดบาน ติด

เตียง และพิการในตําบล

ใหเห็นแกคุณคาของชีวิต

 และพรอมที่จะดําเนิน

ชีวิตตอไป

4. เพิ่มศักยภาพและ

การพัฒนาระบบการ

ดูแลผูสูงอายุในตําบล

สํานักปลัด

9 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูสูงอายุและคนพิการใน

ตําบลทุงป

เพื่อฟนฟูสมรรถภาพของ

ผูสูงอายุและคนพิการ ใน

การดําเนินชีวิต

ผูสูงอายุและคน

พิการ ในเขตตําบล

ทุงป

- - 12,000 - - จํานวนผูเขารวมอบรม ผูสูงอายุและ

คนพิการไดรับการ

ฟนฟู

สํานักปลัด



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  ๓.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 150

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

3.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร อบต.

เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลของราชการ

จัดทํารายงานผล

การดําเนินงานและ

คูมือประชาชนเพื่อ

การประชาสัมพันธ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนหมูบานที่ไดรับ

การประชาสัมพันธ

ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารของ

ราชการ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดทํารายงาน

ประจําปขององคการ

บริหารสวนตําบลทุงป

เพื่อจัดทําขอมูลประจําป 

งบประมาณ2561-2564

 ใชในการเผยแพรใหกับ

ประชาชนทราบ ตาม

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.

2540

จัดทํารายงาน

ประจําป 2561 , ป

 2562 , ป 2563

 ,ป 2564

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดทํารายงานรายงาน

ประจําป 2561 , ป 

2562 ,  

ป 2563 ,ป 2564 

แลวเสร็จ

สามารถเผยแพร

ขอมูลประจําปให

ประชาชนทราบได

อยางครบถวนและ

ทั่วถึง

สํานักปลัด

3 โครงการจัดหาสื่อ

สิ่งพิมพประจําที่อาน

หนังสือพิมพประจํา

หมูบานและอบต.

เพื่อใหนักเรียน/ประชาชน

มีความรูจากการอาน

หนังสือ

12  หมูบาน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนหมูบานที่ไดรับ

สื่อสิ่งพิมพทุกเดือน

นักเรียน/ประชาชนมี

ความรูจากการอาน

หนังสือ สงเสริมการ

เรียนรู

กองการศึกษา

4 โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ

เพื่อปลูกจิตสํานึกใหรักชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตริย 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี

ของประเทศชาติ

ส.อบต. กํานัน

ผูใหญบาน ประธาน

แมบาน พนักงาน

อบต.

ผบริหาร  ผรับมอบ

20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 การจัดงานสําเร็จลุลวง ประชาชนรวมกัน

ปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ

สํานักปลัด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

                                                                                ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการรณรงคทําความ

สะอาดสถานที่ทํางาน

ชุมชน 

(Big Cleaning Day)

เพื่อสรางจิตสํานึกให

บุคลากร/ชุมชนรักความ

สะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอย

ทําความสะอาด

สถานที่ทํางาน/

ชุมชน 1 วัน/สัปดาห

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความถี่ในการทํา

ความสะอาด

บุคลากรและชุมชนมี

จิตสํานึกในการรักษา

ความสะอาดเรียบรอย

สํานักปลัด

6 โครงการจัดงานวัน

ทองถิ่นไทย ประจําป 

2563

เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

พนักงาน

ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง

ของ อปท. 

ขาราชการในเขต

อําเภอแมวาง ฯลฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ

จํานวนอปท.ที่ไดรับ

ประโยชน

ประชาชนและ อปท.

ไดนอมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ

แหงพระบาท

สมเด็จพระจุลจอม

เกลา เจาอยูหัว ร.5

อบต.ทุงป ป 

63 และ

อุดหนุนอปท.

ในเขตอําเภอ

แมวางใน

ปงบประมาณ

ถัดไป

7 โครงการสงเสริมและ

เทิดทูนในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอแมวาง)

1. เพื่อเปนการแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

2. เพื่อเปนการแสดงถึง

ความรวมมือ รวมใจของ

ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

องคกรตางๆ

ที่ทําการปกครอง

อําเภอแมวาง

35,000 35,000 15,000 15,000 15,000 การจัดงานสําเร็จ

ลุลวง

1. สรางความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและ

เอกชน

2. ขาราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พอคา ประชาชน ได

แสดงความจงรักภักดี

ตอสถาบัน

อําเภอแมวาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการ และขอมูลอื่นที่

เกี่ยวของกับการชวยเหลือประชาชน

ทั้งในดานสาธารณภัย การสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดตอ

หรือโรคระบาดในทองถิ่น

 2. เพื่อแจงเวียนกฎหมาย ระเบียบ 

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของตามขอ 

1. ที่ไดรับจากสํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่

ใหบริการของสถานที่กลาง

 3. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 

หลักเกณฑ และวิธีการในการ

ชวยเหลือประชาชน โดยการปด

ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการ ไวในที่ทําการหรือ

เว็บไซตของสถานที่กลาง เพื่อให

ประชาชนไดรับทราบและสามารถ

สืบคนขอมูลตางๆ ไดโดยสะดวก

 4. เพื่อใหคําปรึกษาหรือแนะนํา

หลักเกณฑและวิธีการในการขอรับ

ความชวยเหลือในดานตางๆ 

ใหกับประชาชน

 5. เพื่อรวบรวมขอมูลปญหาความ

 

1. ประชาชนไดรับความ

ชวยเหลือทั้งในดานสา

ธารณภัย การสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โรคติดตอ

หรือโรคระบาดในทองถิ่น

 ตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. ใหคําปรึกษาหรือ

แนะนําหลักเกณฑและ

วิธีการในการขอรับความ

ชวยเหลือในดานตางๆ 

ใหกับประชาชน

50,000
(ป60:30,000)

(ป59:30,000)

(ป58:30,000)

50,000
(ป61:50,000)

(ป60:30,000)

(ป59:30,000)

50,000
(ป62:50,000)

(ป61:50,000)

(ป60:30,000)

50,000
(ป63:50,000)

(ป62:50,000)

(ป61:50,000)

50,000
(ป64:50,000)

(ป63:50,000)

(ป62:50,000)

จํานวนประชาชนที่เขาใช

บริการ

1. ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความชวยเหลือทั้งในดานสา

ธารณภัย การสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

โรคติดตอหรือโรคระบาดใน

ทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

2. ประชาชนไดรับ

คําปรึกษาหรือแนะนํา

หลักเกณฑและวิธีการในการ

ขอรับความชวยเหลือในดาน

ตางๆ ตามระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ

อบต.ทุงป ป 

63 และ

อุดหนุนอปท.

ในเขตอําเภอ

แมวางใน

ปงบประมาณ

ถัดไป
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 4  การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการเสริมสราง

หมูบานและชุมชน

เขมแข็งเพื่อเอาชนะยา

เสพติด

เพื่อรวมกันสรางหมูบาน

เขมแข็งเพื่อเอาชนะยา

เสพติด

ประชาชนทั่วไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบานที่เขารวม

โครงการฯ

สามารถรวมกันสราง

หมูบานเขมแข็งเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

สํานักปลัด

2 โครงการลด ละ เลิก 

อบายมุขในวันสําคัญทาง

ศาสนา

เพื่อรณรงคลด ละ เลิก 

อบายมุขในวันสําคัญทาง

ศาสนา

เยาวชน ประชาชน

ทั่วไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเยาวชนที่เขารวม

โครงการ

ประชาชนรวมกัน

ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

กอง

การศึกษา

3 โครงการกอสรางลาน

กีฬานําพาสุขภาพดี

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง

กายและเลนกีฬาของ

ประชาชน

กวาง 15 ม. ยาว 

25 ม.

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนลานกีฬาที่สราง

แลวเสร็จ

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปสามารถลด ละ 

เลิกอบายมุขในวัน

สําคัญทางศาสนา

กองชาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

    4. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 4  การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ

เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหมและ

เทศกาลสงกรานต

ตั้งจุดสกัด จุดตรวจ

จุดพักรถ จํานวน 2

จุด

20,000 20,000 90,000 90,000 90,000 จัดโครงการสําเร็จ

ลุลวง

สามารถปองกันและลด

อุบัติเหตุไดพอสมควร

กองชาง

2 โครงการเสริมสรางความรูดาน

การจราจร

เพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจและพัฒนา

ศักยภาพงานจราจรเปน

การดูแลรักษาความ

ปลอดภัยภายในชุมชน

อปพร.ต.ทุงป และ

อาสาจราจร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับการ

อบรม

ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจใน

งาน

จราจรและนําไปปฎิบัติ

ในชุมชนของจนเองได

อยางมีประสิทธิผล

สํานักปลัด

3 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 

(CCTV) ในเขตตําบลทุงป

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ติดตั้งกลองวงจรปด 

(CCTV) จํานวน 7 จุด

 หมูที่1,2,3,5,6,

7,9

980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 ติดตั้งกลองวงจรปด

แลวเสร็จครบทุกจุด

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

4 โครงการสงเสริมทักษะและ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานใหแกสมาชิก อปพร.

ตําบลทุงป

เพื่ออบรมและทบทวน

ความรูทักษะในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิก 

อปพร.ทุงป

สมาชิกอปพร.ตําบล

ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดโครงการสําเร็จ

ลุลวง

สมาชิกไดอบรมและมี

การทบทวนทักษะใน

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมทักษะและ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงาน

กูชีพ กูภัยตําบลทุงป

เพื่อสงตัวผูปฏิบัติงานกู

ชีพ กูภัยตําบลทุงปตําบล

ทุงปเขารับการอบรม

ตามหนวยงานที่มีการจัด

อบรม

หนวยกูชีพ กูภัยอบต.

ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

หนวยกูชีพ กูภัยได

อบรมและมีการ

ทบทวนทักษะในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

    4. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔  ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน               แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 155

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 

(CCTV)

1. เพื่อปองกันและ

รักษาความปลอดภัย

ตอชีวิตและ

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

2. ควบคุมและดูแล

พฤติกรรม 

3. ปองกันและปอง

ปราม ในกรณีที่มีผู

ประสงครายเขามา

ภายในอบต

ติดตั้งกลองวงจรปด 

(CCTV) บริเวณพื้นที่

ขององคการบริหาร

สวนตําบลทุงป

จํานวน 5 จุด  

สถานที่กอสราง

องคการบริหารสวน

ตําบลทุงป บานริม

วาง หมูที่ 9 ตําบล

ทุงป อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

พิกัดจุดกอสราง   

18°35'9.85"  N   

98°48'2.44 "  E

277,000 - - - ติดตั้งกลองวงจร

ปด แลวเสร็จ 

จํานวน 5 จุด

1. มีความปลอดภัย

ตอชีวิตและทรัพยสิน

ของทางราชการ

2. สอดสองดูแล

พฤติกรรม เจาหนาที่

ในสํานักงาน

กองชาง

7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ

การ การปฐมพยาบาล

เบื้องตนและฟนคืนชีพ 

(CPR&AED)

- - 30,000 - - จํานวนผูเขารวม

การอบรม

8 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

เพื่ออบรมใหความรูแก

เด็กนักเรียนเรื่องโทษ

ของยาเสพติด

อบรมใหความรูแก

นักเรียน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนนักเรียนที่

เขารวมโครงการฯ

ประชาชนใหความ

รวมมือในการทํา

กิจกรรมตางๆของ

ศูนยฯ

สํานักปลัด
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    ความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการกอสรางดาด

คอนกรีตลําเหมืองกลาง

ตั้งแตหลังวัดดอนแกวถึงลํา

น้ําวาง (เสนอโครงการโดย

หมูที่ 2)

เพื่อปองกันไมใหการ

ทรุดของหนาดิน

ขนาดกวาง 1.00 ม.

ยาว 500.00 ม. 

ลึก 0.50 ม.

 ( H. varie ) 

หนา 0.0 7 ม. 

พรอมถมดินลูกรัง

คันลําเหมือง  (ตาม

แบบ  อบต. ทุงป)

315,000 - - - - ความยาวของดาด

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถรองรับ

ปริมาณน้ําได

มากขึ้นและไมมีสิ่งกีด

ขวางทางน้ํา น้ําไหล

ไดสะดวก

กองชาง

2 โครงการกอสรางราวกันตก

ขางแมน้ําวาง  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 3)

เพื่อความปลอดภัย

ของประชาชน

ขนาดกวาง 1.00 

ม.ยาว 500.00 ม. 

ลึก 0.50 ม. ( H. 

varie ) หนา 0.0 7

 ม. พรอมถมดิน

ลกรังคันลําเหมือง  

360,000 - - - - ความยาวของราวกัน

ตกที่สรางแลวเสร็จ

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยจากการ

สัญจรไปมา

กองชาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

    4. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการกอสรางแนว

คอนกรีตปองกันน้ํากัดเซาะ

ขอบถนนทรุดตัวตั้งแต สาม

แยกสวนลําไยนายอินสอน 

คําปวน ถึงบานนางชนนิ

กานต พรหมสุวรรณ  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 4)

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ

ขอบถนนทรุดตัว

จุดที่ 1 ขนาดกวาง

เฉลี่ย  0.70ม. ยาว 

142.00 ม. ลึก 

0.80 ม.(H. varie) 

พรอมวางทอคสล.Ø  

0.80 ม. จํานวน 2 

ทอน  ทอ คสล. Ø 

 0.30 ม. จํานวน 1

ทอน  

จุดที่ 2 ขนาดกวาง

เฉลี่ย  0.70  ม. 

ยาว50.00 ม. ลึก

0.80 ม. (H. varie) 

(ตามแบบอบต.ทุงป)

435,000 - - - ความยาวของแนว

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํากัด

เซาะขอบถนนทรุดตัว

กองชาง

4 โครงการพนังกําแพงกันดิน

คอนกรีตถนนสายหมูที่ 3 

บานพันตน ถึง หมูที่ 7 บาน

แพะประทาน  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 7)

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

ขนาดกวาง 2.00ม.

( H. varie )  ยาว 

350.00ม. ลึก

1.50 ม. ( H. varie)

พรอมถมดินขยาย

ทาง(ตามแบบอบต.

ทุงป)

900,000 - - - - ระยะทางของพนัง 

คสล.ที่สรางแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพัง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการเรียงหินยาแนวขาง

ลําน้ําแมวาง จากบานนาย

ทิพย ปนแกว ถึง หลังวัดบุญ

ยืน หมูที่ 9 บานริมวาง  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 9)

เพื่อปองกันน้ําทวม

หมูบาน

ขนาดกวาง 6.00 ม.

ยาว 548.00  ม. 

(ตามแบบอบต.ทุงป)

- - 6,000,000 - - ระยะทางของหินยา

แนวที่เรียงแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพังได

กองชาง

6 โครงการกอสรางดาดลํา

เหมือง 

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 11)

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

ขนาดกวาง 1.00 

ม.ยาว 250.00 ม. 

ลึก 0.50 ม. ( H. 

varie ) หนา 0.07

ม.พรอมถมดินลูกรัง

คันลําเหมือง

- - - 350,000 ความยาวของดาด

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพังได

กองชาง

7 โครงการกอสรางกําแพงกัน

ดินคอนกรีตสําเร็จขางถนน

จากแยกซอย 7 ถึงบาน นาย

มูล คําพวง หมูที่ 12 บาน

หนองปาคา  

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 12)

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

ขนาด ลึก 2.00 ม.  

ยาว 102.00 ม. 

พรอมถมดินลูกรัง

ขยาย 1 ขาง กวาง 

2.00 ม. ลึก 2.00 

ม. ยาว 102.00 ม.(

 ตามแบบ  อบต.ทุงป )

- 355,000 - - - ระยะทางของพนัง 

คสล.ที่สรางแลวเสร็จ

น้ําไหลผานไดสะดวก

และปองกันน้ําทวม

กองชาง

8 โครงการเรียงหินยาแนว

ปองกันตลิ่งจากหัวสะพาน

ลําน้ําวางถึงลําเหมืองเจา 

หมูที่ 3 บานพันตน

(เสนอโครงการโดย หมูที่ 3)

เพื่อปองกันการเกิด

อุทกภัย

กวาง 3.50 ม. 

ยาว 500 ม. 

หนา 0.15 ม.

300,000  -  -  -  - ระยะทางของหินยา

แนวที่เรียงแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ําทวม กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการกอสรางดาด

คอนกรีตลําเหมืองโตงตั้งแต

หมูที่ 4 บานกลางดง 

เชื่อมตอหมูที่ 11 บานทุงปา

คาเหนือ

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 4)

เพื่อระบายน้ําและ

สามารถรองรับน้ําที่

เพิ่มมากขึ้นและ

เพื่อใหน้ําไหลผาน

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 1.50 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

สูง 1.50 ม.

1,000,000  -  -  -  - ความยาวของดาด

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถระบายน้ํา

และรองรับน้ําที่เพิ่ม

มากขึ้นและเพื่อใหน้ํา

ไหลผานสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10 โครงการเสริมดินลูกรัง ถนน 

เลียบลําน้ําวาง หมูที่ 5 

บานทุงป

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 5)

เพื่อปองกันการเกิด

อุทกภัย

ขนาดกวาง ๔๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๑๐๐ 

เมตร หนา๐.๕๐ 

เมตร

๙๕,๐๐๐  -  -  -  - ระยะทางที่เสริมดิน

ลูกรังแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพัง

กองชาง

11 โครงการกอสรางดาด

คอนกรีตไหลทางขึ้นวัดดอย

จอมแจง จากปายวัดดอย

จอมแจง ถึงดอยจอมแจงหมู

ที่ 6 บานเดน-นาทราย

(เสนอโครงการโดย หมูที่ 6)

เพื่อใชเปนเสนทาง

เดินน้ําและไมตื้นเขินไม

เกิดน้ําทวม

กวาง ๓ ม. 

ยาว ๒๐๐ ม.

400,000  -  -  -  - ความยาวของดาด

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถรองรับ

ปริมาณน้ําไดมากขึ้น

และไมมีสิ่งกีด

ขวางทางน้ํา น้ําไหล

ไดสะดวก

กองชาง

12 โครงการกอสรางพนัง

คอนกรีตเสริมเหล็กขางถนน

กั้นน้ําจากบานนายสม  

จันทรตะ ถึงบานนายโหม  

จันทรตะ (เสนอโครงการโดย

 หมูที่ 1)

เพื่อปองกันน้ําทวมใน

หมูบาน

หนา  0.15  ม.

ยาว 240.0 ม.  

สูง   0.40  ม.

180,000 180,000 180,000 180,000 ระยะทางของพนัง 

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและใชเปน

เสนทางสัญจร

กองชาง
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(บาท)
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(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)
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(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการกอสรางพนัง

คอนกรีตเสริมเหล็กระหวาง

บานนายอุน คําทิพยถึง

บานนายคํามูล จันทนเทศ 

หมูที่ 12 บานหนองปาคา

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 12)

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

ยาว ๒๕๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - ระยะทางของพนัง 

คสล. ที่สรางแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพัง

กองชาง

14 โครงการกอสรางพนัง คสล. 

หนาวัดทาชาง หมูที่ 5 บาน

ทุงป

(เสนอโครงการโดย หมูที่ 5)

เพื่อปองกันการ

พังทลายของตลิ่งลําน้ํา

วาง

ยาว 155 ม. 

หนา 0.15 ม.     

สูง 1.00 ม.

ตามแบบ อบต.ทุงป

 - ########  -  -  - ระยะทางของพนัง 

คสล. ที่สรางแลวเสร็จ

ปองกันการพังทลาย

ของตลิ่ง

กองชาง

15 โครงการเรียงหินยาแนวขาง

ลําน้ําวางจากศาลา

อเนกประสงคถึงแตโจ หมูที่

12 บานหนองปาคา

เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 6.00 ม. ยาว

 500 ม.

 - 9,000,000  -  - ระยะทางของหินยา

แนวที่เรียงแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวม

กองชาง

16 โครงการกอสรางพนัง

คอนกรีตกันน้ําทวมขางลํา

เหมืองหลังวัดมะกับตอง

หลวง หมูที่ 11 เชื่อม

หมูที่ 8 ต.ทุงป– ทอเหลี่ยม

สามแยกไปทุงรวงทอง

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

กวาง 3 ม. 

ยาว 147 ม. 

สูง 1.50 ม.

 -  - 100,000 100,000 ระยะทางของพนัง 

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและใชเปน

เสนทางสัญจร

กองชาง

17 โครงการขุดลอกลําน้ําวาง

จากบานทุงป หมูที่ 5 ถึง

บานริมวาง หมูที่ 9

เพื่อรองรับปริมาณน้ํา

ในฤดูฝนและไมทําให

น้ําทวม

กวาง 15 ม. 

ยาว 150ม.

 -  - 1,600,000  -  - ระยะทางของลําน้ําที่

ขุดลอกแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมในฤดูน้ําหลาก

กองชาง
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ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการเรียงหินยาแนวขาง

ลําแมน้ําวางระหวางหมู 6 

บานเดน-นาทราย ถึงหมู 3 

บานพันตน

เพื่อปองกันน้ําทวม

หมูบาน

สูง 6 ม. 

ยาว 110 ม. 

หนา 0.15 ม.

ตามแบบ อบต.ทุงป

 - 800,000  -  -  - ระยะทางของหินยา

แนวที่เรียงแลวเสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมได

กองชาง

19 โครงการเสริมดินลูกรังคัน

ลําเหมืองจากสุสานปาชา ถึง

บานนายจันทร  อิ่นแกว

หมูที่ 7 บานแพะประทาน

เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

หนา 0.20 ม.

 - 200,000  -  -  - ระยะทางของถนนที่

เสริมคันดินแลวเสร็จ

มีการคมนาคม

สะดวกขึ้น

กองชาง

20 โครงการดาดคอนกรีตขาง

บานนายสมบูรณ  แกวมังกร

 หมูที่ 7บานแพะประทาน

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

กวาง 3.00 ม. ยาว

 200 ม.

 - 200,000  -  -  - ความยาวของดาด

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพังได

กองชาง

21 โครงการเปลี่ยนสะพาน

ทางเขาปาชาใหเปนทอ

เหลี่ยม หมูที่ 7 บานแพะ

ประทาน

เพื่อใหชาวบานใน

พื้นที่รับน้ําที่อยูดานใต

สะพานลงไปมีน้ําใช

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอเนื่องจากพื้น

สะพานสูงขึ้นทําใหน้ํา

ไหลไมสะดวกใน

หนาแลง

ขนาด1x1.5x1.5x5

ตามแบบ อบจ.

เชียงใหม

 - 300,000 300,000 300,000  - จํานวนสะพานที่

เปลี่ยนแลวเสร็จ

ประชาชนมีน้ําใชใน

การเกษตร

กองชาง

22 โครงการดาดคอนกรีตไหล

ทางขางลําเหมืองบานทาหล

วา ถึงสถานปฏิบัติธรรมหมูที่

8 บานทุงปาคาใต

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

ความยาว 150 ม.  - 150,000 150,000 150,000  - ความยาวของดาด

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพังได

กองชาง
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

23 โครงการดาดคอนกรีตไหล

ทางขางลําเหมือง หมูที่ 8 

บานทุงปาคาใต ไปต.ทุงรวง

ทอง

เพื่อปองกันน้ําทวม

และตลิ่งพัง

ความยาว 350 ม.  - 350,000 350,000 350,000  - ความยาวของดาด

คอนกรีตที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมและตลิ่งพังได

กองชาง

24 โครงการถมดินลูกรังถนน

เรียบลําน้ําวาง หมูที่ 9 บาน

ริมวาง

เพื่อปองกันน้ําทวม ระยะทาง 1,000 

ม. กวาง 3.50 ม. 

สูง 1 ม.

 -  - 580,000 -  - ความยาวของถนน

ดินลูกรังที่สรางแลว

เสร็จ

สามารถปองกันน้ํา

ทวมได

กองชาง

25 โครงการขุดลอกลําเหมือง

สาธารณะในเขตหมูบาน

พรอมเทคอนกรีตลําเหมือง 

หมูที่ 11 บานทุงปาคาเหนือ

เพื่อใชเปนเสนทาง

เดินน้ําและไมตื่นเขินไม

เกิดน้ําทวม

ยาว 600 ม. กวาง 

1.00 ม. ลึก0.50 

ม. ตามแบบอบต.

ทุงป

 -  - 80,000  -  - ระยะทางของลํา

เหมืองที่ขุดลอกแลว

เสร็จ

ลําน้ําแมอาวสามารถ

รองรับปริมาณน้ํา

ไดมากขึ้น และไมมี

สิ่งกีดขวางทางน้ํา น้ํา

ไหลไดสะดวก

กองชาง

26 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ หมู 7 เชื่อมหมู 3

เพื่อใหเกิดไฟฟาสอง

สวางและเกิดความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะทาง 500 ม. 1,000,000 1,000,000  -  -  - ระยะทางเขตไฟฟาที่

ขยายแลวเสร็จ

ชุมชนมีไฟฟาสอง

สวางไมกอใหเกิด

อันตรายแกชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

27 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก

 2 เฟส เปน 3 เฟส  จาก

สามแยกหนาวัดใหม

ประทานพร หมูที่ 7 บาน

แพะประทาน

เพื่อใหมีไฟฟาใชอยาง

พอเพียงในชวงเทศกาล

ระยะทาง 50 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000  - ระยะทางเขตไฟฟาที่

ขยายแลวเสร็จ

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอในชวง

เทศกาล

กองชาง
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ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

28 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบสามแยก หมูที่

8 บานทุงปาคาใตไปบานศรี

แดนเมือง ต.ยางคราม

เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรไฟกระพริบ ไมให

เกิดอุบัติเหตุและให

ระมัดระวังในการสัญจร

ไปมาบริเวณสามแยก

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ

20,000 20,000 20,000 20,000  - จํานวนไฟกระพริบที่

ติดตั้งแลวเสร็จ

สามารถลดอุบัติเหตุ

ทางถนน และมีความ

ระมัดระวังมากขึ้น

กองชาง

29 โครงการขยายเขตไฟ

สาธารณะระหวางหมูที่ 12 

บานหนองปาคา ถึงหมูที่ 6 

บานเดน-นาทราย

เพื่อใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมาในยามค่ํา

คืน

9 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนไฟฟา

สาธารณะที่ขยายแลว

เสร็จ

ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมาในเวลากลางคืน 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

30 โครงการกอสรางประตูน้ํา

หมูที่ 1 บานปางขี้เหล็ก

(เสนอโครงการโดยหมูที่ 1)

เพื่อควบคุมปริมาณน้ํา

 ลดความเสี่ยงการเกิด

เหตุเด็กจมน้ํา และ

ระบายน้ําสูแหลงน้ํา

กวาง 1.50 เมตร 

สูง 2.00 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนประตูน้ําที่

สรางแลวเสร็จ

ปองกันเหตุเด็กจมน้ํา กองชาง

31 โครงการขุดลอกลําเหมืองนา

ทราย

เพื่อขุดลอกลําเหมือง

นาทรายที่ตื้นเขินให

ลึกลงและรองรับ

ปริมาณน้ําไดมากขึ้น

และมีน้ําสํารองไวใช

ในฤดูแลง

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 5,166.00.00 

ม. ลึกเฉลี่ย (H. varie

 ) กนคลองกวาง 

2.50 ม.  (ตามแบบ 

อบต.ทุงป)  สถานที่

กอสราง  หมูที่ 

6,3,9,5,10,4  

ตําบลทุงป  อําเภอแม

วาง  จังหวัดเชียงใหม

137,000 137,000 137,000 137,000 ความยาวของลํา

เหมืองที่ขุดลอกแลว

เสร็จ

สามารถรองรับน้ําได

มากขึ้น มีน้ําสํารองไว

ใชในฤดูแลง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

32 โครงการขุดลอกลําเหมือง

เหลา

เพื่อขุดลอกลําเหมือง

เหลาที่ตื้นเขินใหลึกลง

และรองรับปริมาณน้ํา

ไดมากขึ้นและมีน้ํา

สํารองไวใชในฤดูแลง

ขนาดปากกวาง 

4.00ม.ความยาวรวม

 3,360.00 ม. ลึก

เฉลี่ย 0.30 ม. กน

คลองกวางเฉลี่ย 

2.50 ม. (ตามแบบ 

อบต.ทุงป)  สถานที่

กอสราง  หมูที่ 3,6,7

 ตําบลทุงป  อําเภอ

แมวาง  จังหวัด

เชียงใหม

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาวของลํา

เหมืองที่ขุดลอกแลว

เสร็จ

สามารถรองรับน้ําได

มากขึ้น มีน้ําสํารองไว

ใชในฤดูแลง

กองชาง

33 โครงการขุดลอกลําเหมืองเจา เพื่อขุดลอกลําเหมือง

เจาที่ตื้นเขินใหลึกลง

และรองรับปริมาณน้ํา

ไดมากขึ้นและมีน้ํา

สํารองไวใชในฤดูแลง

ขนาดปากกวาง 9.00

 ม. ความยาวรวม 

733.00 ม.ขุดลึก 

เฉลี่ย 1.00 ม. กน

คลองกวางเฉลี่ย 

5.00 ม.  (ตามแบบ

อบต.ทุงป)

สถานที่กอสราง  

หมูที่ 3, 7 ตําบลทุงป

 อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวของลํา

เหมืองที่ขุดลอกแลว

เสร็จ

สามารถรองรับน้ําได

มากขึ้น มีน้ําสํารองไว

ใชในฤดูแลง

กองชาง

34 โครงการขุดลอกอางหวยเหลา

ม.6 บานเดน-นาทราย

เพื่อขุดลอกอางน้ําที่ตื้น

เขินใหลึกลงและ

รองรับปริมาณน้ํา

ไดมากขึ้นและมีน้ํา

สํารองไวใชในฤดูแลง

กวาง 80 เมตร 

ยาว 300 เมตร ลึก

 2 เมตร

 -  - 300,000 300,000 300,000 ความยาวของอางน้ํา

ที่ขุดลอกแลวเสร็จ

สามารถรองรับน้ําได

มากขึ้น มีน้ําสํารองไว

ใชในฤดูแลง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

3 120000

1
20,000 20,000 1 1 350,000

5 980000

1
20,000 20,000 1 1 200,000

3 850000

1 80,000 980,000 1 1 300,000 11 1950000

3 120,000

20,000 1 3 850,000

15,000 1

980,000 5
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 3  ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการทําวันนี้เพื่อนอง

ในวันขางหนา

เพื่อสรางใหประชาชนตื่นตัว

ที่จะรวมมือกันอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนใหคงอยู

ตลอดไป และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เพื่ออนาคตขางหนาของ

ลูกหลาน พรอมทั้งปลูกฝง

ลูกหลานใหรักและหวงแหน

สิ่งที่ปูยาตายาย หรือพอแมพี่

นองไดรวมมือรวมใจอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู

ตลอดไปได

หมูบานในเขตอบต.ทุงป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการฯ

ประชาชนรวมมือรวมใจกัน

อนุรักษและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน

สํานักปลัด

2 โครงการอนุรักษและฟนฟู

สภาพปาชุมชนตําบลทุงป

๑. เพื่อเปนการอนุรักษและ

ฟนฟูสภาพปาชุมชนตําบลทุงป

๒. เพื่อสรางปาชุมชนตําบล

ทุงปใหยั่งยืน

๓. เพื่อปองกันการตัดไม

ทําลายปา

๔. เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนใน

ชุมชนรักษและหวงแหนปา

ชุมชน

พื้นที่หมูที่๑ , ๒ , ๖ , ๗ 

และหมูที่ ๑๒ตําบลทุงป

 อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการฯ

๑. ชุมชนในพื้นที่เกิดความ

ตระหนักและเห็นคุณคาของ

ปาชุมชน

๒. ทําใหสภาพแวดลอมใน

ชุมชนมีความรมรื่น

๓. เกิดความรักและความ

สามัคคีในชุมชน

๔. มีจิตสํานึกหวงแหน พื้นที่

ปามากขึ้น

สํานักปลัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม

    5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๕  ๕.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                            แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 166

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมการปลูก

หญาแฝกเพื่ออนุรักษดิน

และน้ํา

เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม และ

สรางจิตสํานึกที่ดีใหแก

เยาวชนและประชาชน

ประชาชนในตําบลทุงป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

ประชาชนไดรวมกันอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกที่ดี

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงคประหยัด

พลังงาน

เพื่อรณรงคใหประชาชนรวม

ใจกันประหยัดพลังงาน

ประชาชนในตําบลทุงป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

ประชาชนรวมใจกันประหยัด

พลังงาน

สํานักปลัด

5 โครงการคัดแยกขยะ 1. เพื่อประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการคัดแยกขยะ

กอนทิ้ง

2. เพื่อใหประชาชนเห็น

ความสําคัญและประโยชนของ

การคัดแยกขยะ

หมูบานในเขตอบต.ทุงป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณขยะที่ลดลง 1. ประชาชนในตําบลทุงป

เห็นความสําคัญ และคัดแยก

ขยะกอนนําไปทิ้ง

2. ปริมาณขยะในตําบลทุงป

ลดลง

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ถ้ําน้ําออกฮูใหเปนแหลง

ทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมและพัฒนาถ้ําน้ํา

ออกฮูเปนแหลงทองเที่ยว

ถ้ําน้ําออกฮู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการสําเร็จ

ลุลวง

สามารถพัฒนาถ้ําน้ําออกเปน

แหลงทองเที่ยว

สํานักปลัด

7 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯและสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิตติ์ฯ

เพื่อใหประชาชนไดรวมใจกัน

ปลูกตนไมถวายเปนราชสดุดี

ถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิตติ์

หมูบานในเขตอบต.ทุงป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการฯ

ประชาชนรวมมือรวมใจกัน

ปลูกตนไม

สํานักปลัด

8 โครงการประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวถ้ําน้ําออกฮู

เพื่อสงเสริมและพัฒนาถ้ําน้ํา

ออกฮูเปนแหลงทองเที่ยว

ประชาชนในพื้นที่อําเภอ

แมวางและนอกพื้นที่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการสําเร็จ

ลุลวง

แหลงทองเที่ยวถ้ําน้ํา

ออกฮูเปนที่รูจักของ

ประชาชนและนักทองเที่ยว

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการเปดแหลงทองเที่ยว

ถ้ําน้ําออกฮู

เพื่อเปนการเปดและเชิญชวน

ใหประชาชนทั้งในและนอก

อําเภอแมวางไดทราบอยาง

เปนทางการ

ประชาชนในพื้นที่อําเภอ

แมวางและนอกพื้นที่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดโครงการสําเร็จ

ลุลวง

มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชม

ถ้ําน้ําออกฮุมากขึ้น

สํานักปลัด

10 โครงการขยะแปลงราง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 

สงเสริมการคัดแยกขยะและ

แปรรูปขยะใหเปนผลิตภัณฑ

กลับมาใชใหมได และสราง

รายไดจากขยะที่ไรคา

ประชาชนในเขตตําบล

ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

ลดปริมาณขยะในชุมชน ลดลง

 ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

จากการจําหนายขยะที่แปรรูป

สํานักปลัด

11 โครงการรักน้ํา รักปา 

รักษาแผนดิน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ

เถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 

ป และสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 

พรรษา ในการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําและปา รวมทั้ง

สรางจิตสํานึกของประชาชนใน

การักษาสิ่งแวดลอม และ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนในเขตตําบล

ทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรน้ําและปา 

รวมทั้งการักษาสิ่งแวดลอมและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการรวมใจพัฒนาตําบล

รักษาสิ่งแวดลอม 

เนื่องในโอกาส

มหามงคล 28 ก.ค.2562 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร

เกลาเจาอยูหัว ครบรอบ 67

 พรรษาขององคการบริหาร

สวนตําบลทุงป อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1.เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น

ไดมีสวนรวมในการรักษาความ

สะอาดหมูบานสิ่งสาธารณ

ประโยชน และสรางความ

สวยงามในทองถิ่น รักษา

ความสะอาดเรียบรอยใน

หมูบาน

2.เพื่อสรางความสามัคคีให

เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสราง

วินัยการรักสะอาด

ประชาชนในตําบลทุงป 

จํานวน 180 คน
- 32,900 32,900 32,900 32,900 จํานวนประชาชนที่

เขารวมโครงการ

1.ทําใหประชาชนรูจักรักษา

สิ่งแวดลอมในชุมชน

2.สภาพแวดลอมของหมูบาน 

มีความสะอาด สวยงาม นาอยู

สํานักปลัด

13 โครงการธนาคารขยะตําบล

ทุงป

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 

สงเสริมการคัดแยกขยะและ

แปรรูปขยะใหเปนผลิตภัณฑ

กลับมาใชใหมได และสราง

รายไดจากขยะที่ไรคา

- - 25,000 25,000 25,000 จํานวนประชาชนที่

เขารวมโครงการ



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๕  ๕.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                            แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 169

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการธนาคารขยะ

ตําบลทุงป

2.1 เพื่อสรางจิตสํานึกและ

กระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชน ในการ

จัดการขยะที่ถูกตองและรักษา

สิ่งแวดลอม 

2.2 เพื่อลดปริมาณขยะและ

สงเสริมความรูใหแกประชาชนใน

เรื่องการคัดแยกที่ถูกตองและ

เหมาะสม 

2.3 เพื่อสรางรูปแบบการจัดการ

ขยะโดยประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินการ 

2.4 เพื่อสงเสริมการออมและ

เพิ่มรายไดของประชาชนในชุมชน 

2.5 เพื่อสรางความรูความเขาใจ

และปลูกจิตสํานึกใหกับ

ประชาชนในชุมชน ใหตระหนัก

ถึงปญหาภาวะโลกรอนอันเกิด

จากการจัดการขยะที่ไมเหมาะสม 

การอบรม : กํานัน

ตําบลทุงป ผูใหญบาน

ทุกหมูบาน อสม. และ

 ประธานแมบาน รวม 

48 คน

การเขารวมเปนสมาชิก

ธนาคาร : ประชาชน

ในตําบลไมนอยกวา

รอยละ 50 ของ

ประชากรในตําบลทุงป

 -  - 25,000  -  - จํานวนผูรวมโครงการ 2.1 ประชาชนเกิดจิตสํานึกและ

มีสวนรวมในกระบวนการจัดการ

ขยะที่ถูกตองและรักษา

สิ่งแวดลอม 

2.2 สามารถลดปริมาณขยะ

และประชาชนมีความรูในเรื่อง

การคัดแยกที่ถูกตองและ

เหมาะสม 

2.3 มีรูปแบบการจัดการขยะ

โดยประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ 

2.4 ประชาชนเริ่มมีการออม

และมีรายไดเพิ่มขึ้น 

2.5 ประชาชนมีความรูความ

เขาใจและสามารถปลูกจิตสํานึก

ใหกับประชาชนในชุมชน ให

ตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอน

อันเกิดจากการจัดการขยะที่ไม

เหมาะสม 

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 3  ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

256๕

(บาท)

1 โครงการจัดทําแนว

ปองกันไฟปา

เพื่อสรางแนวปองกันไฟปาเขต

ปาชุมชน

หมูบานที่มีพื้นที่ปาชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการฯ

มีการจัดทําแนวปองกัน

ไฟปาไมใหไฟปาลุกลาม

สํานักปลัด

2 โครงการลดหมอกควัน

และไฟปาในตําบลทุงป

๑. เพื่อประชาชนในตําบลทุงป

ทราบถึงปญหาหมอกควันและ

ไฟปา

๒. เพื่อใหประชาชนสามารถ

ชวยกันจัดการกับปญหา

หมอกควันและไฟปา

๓. เพื่อใหประชาชนสามารถ

ขยายผลของปญหาหมอกควัน

และไฟปาใหกับชุมชนใกลเตียง

ไดทราบและตระหนักถึงปญหา

 อีกทั้งยังรวมมือกันที่จะชวย

จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อลดความรุนแรงของ

ปญหาที่เกิดขึ้นใหเหลือนอยทั้ง

ในระดับหมูบาน ชุมชน และ

ระดับประเทศ

หมูบานในตําบลทุงป 

จํานวน ๑๒ หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการฯ

ประชาชนในชุมชน

ทราบถึงปญหาหมอก

ควันและไฟปา และ

รวมมือกันชวยลดหมอก

ควันและไฟปาในพื้นที่

ตําบลทุงป และขยายผล

ไปในพื้นที่

ใกลเคียง

สํานักปลัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม

    5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๕  ๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน            แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปี 171

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

256๕

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอนุรักษน้ํา

อนุรักษปา พัฒนา

สิ่งแวดลอม

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

และเกิดทักษะในการอนุรักษน้ํา

  อนุรักษปาและพัฒนา

สิ่งแวดลอม ใหยั่งยืน

2. เพื่อใหนําความรูและ

ประสบการณทีไดรับไปใชใน

การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมที่เกิดประโยชนแก

ตนเองและสังคมได

ผูนําหมูบาน สมาชิก

อบต. กรรมการหมูบาน

หมูบานละ 5  คน 

จํานวน 12 หมูบาน 

จํานวน 60 คน

- - 12,000 12,000 12,000 ผูนําหมูบาน สมาชิก

อบต. กรรมการ

หมูบาน  นําความรู

และประสบการณที

ไดรับไปใชในการ

อนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมที่เกิด

ประโยชนแกตนเอง

และสังคมได

1. มีความรูความเขาใจ

และเกิดทักษะใน

การอนุรักษน้ํา  อนุรักษ

ปาและพัฒนา

สิ่งแวดลอม ใหยั่งยืน

2. นําความรูและ

ประสบการณทีไดรับไป

ใชในการอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมที่เกิด

ประโยชนแกตนเองและ

สังคมได

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 5  การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการสํารวจและจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐานของ อบต.ทุงป

เพื่อนําขอมูลพื้นฐานของ 

อบต.มาจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น

12 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน

ของ อบต.ทุงปได

ครบถวน

สามารถนําขอมูลพื้นฐาน

ของ

อบต.มาจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น

สํานักปลัด

2 โครงการใหความรูแก

ประชาชนและบุคลากรใน

องคกร เกี่ยวกับการขอ

ขอมูลขาวสารจากทาง

ราชการตามพรบ.ขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการขอ

ขอมูลขาวสารแกประชาชน 

และบุคลากรในองคกร

ประชาชนในตําบลทุงป 15,000 15,000 16,000 16,000 16,000 จํานวนประชาชนและ

บุคลากรมนองคกรที่

เขารวมโครงการ

ประชาชนและบุคลากร

ไดรับความรูเกี่ยวกับการ

ขอขอมูลขาวสารจากทาง

ราชการตาม

พรบ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 

2540

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมใหความรู

คอมพิวเตอรเบื้องตนแก

ผูนําชุมชน

เพื่อใหความรูคอมพิวเตอร

เบื้องตนแกผูนําชุมชน

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน และสมาชิก

สภาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

ผูนําชุมชนสามารถนํา

ความรูเบื้องตน

คอมพิวเตอรไปใชได

สํานักปลัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    6. ยุทธศาสตรการสรางประสิทธภาพ ความโปรงใสเปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

ตําบลทุงป

๑. เพื่อศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการและรูปแบบการ

จัดการความรู เพื่อนํามา

ปรับใชในการจัดการความรู

ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  

2. เพื่อใหเห็นถึงระบบการ

จัดการความรูของหนวยงาน

ตางๆ          

๓. เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการดําเนินงานดาน

การจัดการความรู

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุตําบลทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุตําบลทุงป  

จํานวน  ๑๗  คน

คณะกรรมการศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุตําบลทุงป

ไดศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการและรูปแบบ

การจัดการ

ความรู เพื่อนํามาปรับใชใน

การจัดการความรูของศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตแล

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุและ

ได แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในการดําเนินงานดานการ

จัดการความร

สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมศักยภาพ

แกนนําชุมชนในการปฏิบัติ

หนาที่ในดานตางๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพแกแกนนํา

ชุมชนในการปฏิบัติงาน

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน และสมาชิก

สภาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงป

 -  - 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

แกนนําชุมชนมีศักยภาพ

เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติหนาที่

ในดานตางๆ

สํานักปลัด

6 โครงการพัฒนาจริยธรรม

แกสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงปและ

ผูบริหาร

เพื่อใหพัฒนาจริยธรรมให

แกส.อบต. และผูบริหาร

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงป

และผูบริหาร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

สมาชิกสภาฯและผูบริหาร

ไดพัฒนาจริยธรรม

สํานักปลัด

7 โครงการสงเสริมคุณธรรม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคลากรในองคกร

เพื่อสงเสริมและพัฒนา 

ขาราชการทางการเมืองและ

ขาราชการประจําทํางานราม

กันไดอยางมีประสิทธิภาพ

กอใหเกิดวามสัมพันธอันดีใน

หนวยงาน

สมาชิกสภา อบต. 

ผูบริหาร พนักงาน อบต. 

จํานวน 50 คน

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

ขาราชการทางการเมือง

และขาราชการประจํา

ทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฎิบัติงานแกผูบริหาร

ตําบลทุงปและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล

ทุงป

เพื่ออบรมใหความรู ความ

เขาใจ เนื้อหาและสาระสําคัญ

ของกฎหมายการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตําบล 

ผูบริหารตําบลทุงปและ

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงป

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูบริหารตําบลทุงป,

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทุงป

 จํานวน  ๒๘  คน เขา

รวมอบรม

ผูบริหารตําบลทุงปและ

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทุงปมีความรู

ความเขาใจ เนื้อหาและ

สาระสําคัญ

ของกฎหมายสามารถนํา

ความรูมาใชในการการ

บริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตําบล

สํานักปลัด

9 โครงการอบรมขอกฎหมาย

และอํานาจหนาที่ของ

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทุงป

เพื่อใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับขอ

กฎหมายและอํานาจหนาที่

ของสภาองคการบริหารสวน

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสนตําบลทุงป 

จํานวน 21 คน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนสมาชิกสภาที่

เขารวมการอบรม

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมาย

และอํานาจหนาที่ของสภา

องคการบริหารสวนตําบล

สํานักปลัด

10 โครงการอบรมจริยธรรม

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล

ทุงป พนักงานสวนตําบล 

พนักงานครูและพนักงาน

จาง องคการบริหารสวน

ตําบลทุงป

เพื่อพัฒนาจริยธรรม สงเสริม

ปลูกฝง คานิยม และจริยธรรม

ที่พึงประสงคใหกับ 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

อบต.ทุงป พนักงานจางสวน

ตําบล พนักงานครู และ

พนักงานจาง ใหเปนไปตาม

เกณฑการควบคุมภายใน

คณะผูบริหาร สมาสภา

องคการบริหารสวน

ตําบลทุงป พนักงานสวน

ตําบล พนักงานครูและ

พนักงานจาง องคการ

บริหารสวนตําบลทุงป 

รวมจํานวน 54 คน

- - 13,500 13,500 13,500 จํานวนผูที่เขารวมการ

อบรม

1.สามารถพัฒนาจริยธรรม

ของผูบริหาร ส.อบต.ทุงป 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานครูและพนักงาน

จาง ใหเปนไป

ตามเกณฑควบคุมภายใน

2. สามารถสงเสริม ปลูกฝง

 คานิยม และจริยธรรมที่

พึงประสงคใหกับคณะ

ผูบริหาร ส.อบต. พนักงาน

สวนตําบล พนักงานครู

และพนักงานจาง

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อรวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการ

ชวยเหลือประชาชน

ทั้งในดานสาธารณภัย การ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต โรคติดตอหรือโรคระบาด

ในทองถิ่น

2. เพื่อแจงเวียนกฎหมาย 

ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของตามขอ 3.1 ที่ไดรับ

จากสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถิ่น

จังหวัด ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่

ใหบริการของสถานที่กลาง

 3. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร

 หลักเกณฑ และวิธีการในการ

ชวยเหลือประชาชน โดยการ

ปดประกาศ

กฎหมาย ระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการ ไวในที่ทําการ

หรือเว็บไซตของสถานที่กลาง 

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

และสามารถสืบคนขอมูลตางๆ

 ไดโดยสะดวก

 ่

1. ประชาชนไดรับความ

ชวยเหลือทั้งในดานสา

ธารณภัย การสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โรคติดตอหรือโรคระบาด

ในทองถิ่น ตามอํานาจ

หนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

2. ใหคําปรึกษาหรือ

แนะนําหลักเกณฑและ

วิธีการในการขอรับความ

ชวยเหลือในดานตางๆ 

ใหกับประชาชน

 -  - 50,000  -  - ปริมาณงานของเจา

หนาที่ศูนยฯ

1. ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความชวยเหลือทั้งในดาน

สาธารณภัย การสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โรคติดตอหรือโรคระบาด

ในทองถิ่น ตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ประชาชน

ไดรับคําปรึกษาหรือ

แนะนําหลักเกณฑและ

วิธีการในการขอรับความ

ชวยเหลือ

ในดานตางๆ ตามระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 5  การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชน

ใหทั่วถึงและเขาถึง

ประชาชน 12 หมูบาน 80,000 85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวนประชาชนที่เขา

รับบริการ

ประชาชนมาใชบริการได

อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

ตําบลทุงป

๑. เพื่อศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการและ

รูปแบบการจัดการความรู 

เพื่อนํามาปรับใชในการ

จัดการความรูของศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตแล

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ     

   

๒. เพื่อใหเห็นถึงระบบ

การจัดการความรูของ

หนวยงาน

ตางๆ          

๓. เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุตําบลทุงป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

ตําบลทุงป  จํานวน  ๑๗

  คน

คณะกรรมการศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุตําบลทุงปได

ศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการและรูปแบบการ

จัดการความรู เพื่อนํามา

ปรับใชในการจัดการความรู

ของศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแลสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุและได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

การดําเนินงานดานการ

จัดการความรู

สํานักปลัด

3 โครงการจัดเวทีประชาคม

เพื่อบูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

๑. เพื่อแสดงความสัมพันธ

เชื่อมโยงและสอดคลองกัน

ระหวางแผนพัฒนาหมูบาน

และการจัดทําแผนพัฒนา

สามปขององคการบริหาร

สวนตําบล

 2. เพื่อแสดงแนวทางการ

พัฒนาในชวงสามปที่มีความ

สอดคลองและสามารถ

ตอบสนองตอยุทธศาสตร

การพัฒนาอยางมี

ประชาคมหมูบานในเขต

พื้นที่ของ อบต.ทุงป

30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชนที่เขา

มามีสวนรวม

ประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น

สํานักปลัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    6. ยุทธศาสตรการสรางประสิทธภาพ ความโปรงใสเปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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