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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ยุทศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะกับชุมชน

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร

แบบ Over lay ดวยแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายหมูที่ 1 บานปาง

ขี้เหล็กหมูที่ 8 บานทุงปาคาใต 

ต.ทุงป เชื่อมตอ หมูที่ 3 บาน

ไรหลวง ต.ทุงรวงทอง อ.แมวาง

 จ.เชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงสายทางที่

ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพ

ใชการไดดีและยึด

ระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชนสัญจรได

อยางสะดวก รวดเร็วและ

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร มีความสะดวก

ปรับปรุงผิวการจราจร แบบ 

Over Lay ดวยแอสฟสทติ

กคอนกรีตถนนสายบาน

ปางขี้เหล็กหมูที่1 ถึงบาน

ทุงปาคาใตหมูที่ 8 ตําบล

ทุงป เชื่อมบานไรหลวง

หมูที่ 3 ตําบลทุงรวงทอง 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

1,100.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 4,400.00 ตาราง

เมตร (ตามแบบกรมทาง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชนที่

ใชถนนตอความสะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

อบต.ทุงป

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงา

นรับผิด

ชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมาวัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลทุงป  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ โครงการ
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงา

นรับผิด

ชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมาวัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ที่ โครงการ

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต ดวยวิธี Over lay 

ถนนสาย ชม.ถ. 120-01 หมูที่

 5 บานสารภี ต.ทุงรวงทอง อ.

แมวาง จ.เชียงใหม เชื่อม หมูที่

8 บานทาจําป ต.ทุงสะโตก อ.

สันปาตอง จ.เชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงสายทางที่

ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพ

ใชการไดดีและยึด

ระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชนสัญจรได

อยางสะดวก รวดเร็วและ

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร มีความสะดวก

ปรับรุงถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีต ขนาดกวาง 5.00 ม.

 ยาว1,000 ม. หนา 0.05

 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 5,000 ตร.ม.

 - 1,574,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชนที่

ใชถนนตอความสะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

อบต.ทุง

รวงทอง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต บานกิ่ว

แลปาเปา

หมูที่3 ต.บานกาด เชื่อมบาน

ใหมสวรรค หมูที่ 7  ต.ดอนเปา

 อ.แมวาง       จ.เชียงใหม

1. เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวกปลอดภัยลด

ปญหาอุบัติเหตุ ทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิน

๒. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรสะดวก 

สินคาขนสงทันทวงที

3. เพื่อใชเปนเสนทางเชื่อม

การเดินทางในหลายๆตําบล

 ใหเดินทางสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กอสรางถนนลาดยางผิวจาร

จรแอสฟลทคอนกรีต กวาง

 6.00 เมตร ยาว 1,714 

เมตร หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 10,284 

ตร.ม.

 - 5,052,800 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชนที่

ใชถนนตอความสะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

อบต.บาน

กาด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงา

นรับผิด

ชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมาวัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ที่ โครงการ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

หมูที่ 16 บานหนองมณฑา ต.

แมวิน อ.แมวาง เชื่อมกับหมูที่ 

6 บานแมลานคํา ต.สะเมิงใต 

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม

1. เพื่อใหประชาชนที่ใช

เสนทางสัญจรมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อใหประชาชนที่ใช

เสนทางสัญจรมีความ

ปลอดภัยในดานชีวิตและ

ทรัพยสิน

3. เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวของอําเภอแมวาง

 อําเภอสะเมิง และของ

จังหวัดใหม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 230เมตร หนา 

0.15 เมตร และมีขนาด

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

1,380 ตารางเมตร

1,000,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชนที่

ใชถนนตอความสะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

อบต.แมวิน

5 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามลําเหมืองขุนคง (ลําเหมือง

หลวง) หมูที่6 บานน้ําตน 

ตําบลบานกาด เชื่อม หมูที่ 5 

บานทุงป ตําบลทุงป และหมูที่ 

7 บานริมวาง ตําบลบานกาด 

อ.แมวาง จ.เชียงใหม

1. เพื่อใหประชาชนที่ใช

เสนทางสัญจรมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อใหประชาชนที่ใช

เสนทางสัญจรมีความ

ปลอดภัยในดานชีวิตและ

ทรัพยสิน

3. เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวของอําเภอแมวาง

 อําเภอสะเมิง และของ

จังหวัดใหม

กอสรางสะพานคสล. ขนาด

กวาง8.00 ม.ยาว 10 เมตร

 (ตามแบบเทศบาลตําบล

แมวาง)

 - 1,480,000 - - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชนที่

ใชถนนตอความสะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

ทต.แมวาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงา

นรับผิด

ชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมาวัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ที่ โครงการ

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ

โอเวอรเลย

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต บาน

เหลาปาฝาง หมูที่ 2 ต,ดอนเปา

 อ.แมวาง เชื่อมบานปาจี้ หมูที่ 

1 ต.ทุงสะโตก อ.สันปาตอง

1. เพื่อทําใหประชาชนและ

ผูที่สัญจรไปมาไดรับความ

สะดวกสบาย

2. เพื่อเปนการสงเสริมการ

คมนาคมและการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

3. เพื่อใหประชาชนและ

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

ปรับปรุงผิวการจราจรแบบ

โอเวอรเลยดวยแอสฟลทติ

กคอนกรีต ชวงที่ 1 ขนาด

กวาง 4 ม. ยาว 1,950 ม.

 และชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4

 ม. ยาว 500 ม.

 - - 2,981,000 - - ความพึงพอใจตอ

ความสะดวกในการ

สัญจรของประชาชนที่

ใชถนนตอความสะดวก

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใชถนน

ในการสัญจร

อบต.ดอน

เปา

1,500,000 10,606,800 4,481,000 1,500,000 1,500,000 -รวม 6 โครงการ


	ยุทธ1

