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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1  ด้านกายภาพ 
 

1.1  ประวัติความเป็นมาของต าบลทุ่งกว๋าว 
ต าบลทุ่งกว๋าวนับเป็นท้องถิ่นท่ีมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจดังนี้  เจ้าพ่อพระยาสี เป็นโอรสของท้าวชินะ  

ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านทุ่งกว๋าว (หมู่ที่ 5 ในปัจจุบัน) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2387 ปีสี (ปีมะโรง) เมื่อวันเยาว์ได้เข้าบวช
เป็นสามเณรอยู่ที่วัดทุ่งกว๋าวซึ่งมีครูบาศรีวิชัย ศิริวิชโย  เป็นเจ้าอาวาส  เมื่อบวชเณรได้ 7 พรรษา  จึงได้ลาสิขาบท  
และได้แต่งงานกับนางค าปัน (เจ้าแม่ค าปัน)  มีธิดาคนเดียวชื่อ  แก้วมุกดา  เจ้าพ่อพระยาสีเป็นผู้มีคาถาทางไสย
ศาสตร์มีเวทมนต์ขลัง  ฟันแทงไม่เข้า  เจ้าหลวงผู้ครองนครล าปาง  จึงแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกช้างและสอนเจิง(มวยไทย) 
เพราะเจ้าพ่อพระยาสีเป็นคนที่มีหูไว  ตาไว  สามารถยืนกลางทุ่งนาสองมือถือกะลามะพร้าว 2 ใบ  ให้คนสามคน           
ถือก๋งกอนคนละแม่ ใช้ลูกหินเป็นลูกกระสุนคนละ 25 ลูก ยิงเข้าใส่ตัวเจ้าพระยาสีพร้อมกันทั้งสามคน  เจ้าพระยาสี
สามารถรับลูกหินได้ทั้งหมดไม่มีพลาดและถูกตัวท่านด้วย บางครั้งท่านจะนอนให้ถือไม่ย่องมาทางด้านหลัง  แล้วใช้ไม้
ทุบหัวท่าน  แต่ไม่มีใครทุบถูกสักคนเดียว 

เจ้าพ่อพระยาสีเป็นคนขยันหมั่นเพียร  และโอบอ้อมอารีต่อชาวบ้าน  เป็นผู้ริเริ่มน าพาชาวบ้านบุกเบิกป่า
สองฟากฝั่งแม่น้ าแม่ตุ๋ย  สร้างเป็นไร่นา  โดยตัวท่านจะเลือกเอาที่ดินท้ายสุดต่อจากชาวบ้าน  เพราะท่านกรงว่าถ้า
ท่านเอานาที่ต้นน้ าล าเหมืองน้ าจะไปไม่ถึงนาของชาวบ้านที่อยู่ท้ายเหมือง  ชาวบ้านที่เดือดร้อนจะร้องเรียนก็เกรง
กลัว  ดังนั้นท่านจึงเลือกถือครองที่ดินคนสุดท้าย เมื่อสร้างไร่นาเสร็จก็ได้สร้างฝายกั้นน้ าแม่ตุ๋ย และทุ่งกว๋าวฟากน้ า
ทิศตะวันออกน้ าแม่ตุ๋ย  จากนั้นก็กั้นน้ าแม่นึง ขุดเหมืองทุ่งปงฟากน้ าทิศตะวันตกน้ าแม่ตุ๋ย  ชาวบ้านในต าบล
ทุ่งกว๋าวได้รับผลประโยชน์จากแม่น้ าในล าเหมือง 2 แห่ง ใช้ท านาปลูกข้าวเลี้ยงชีพมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน 

ท่านเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ไว้แก่ชาวบ้านมากมาย  จนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปถึงเจ้าผู้ปกครองนครล าปาง     
เจ้าผู้ครองนครล าปางจึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองชาวบ้านในต าแหน่งก านัน(ต าบลทุ่งกว๋าว)  ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2461  ท่านได้ลาออกเพราะความชรา และถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคท้องร่วงเมื่อปี พ.ศ. 2466  รวมอายุได้ 
79 ปี 

เมื่อเจ้าพระยาสีได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว  เจ้าหลวงผู้ปกครองนครปกครองนครล าปางก็ทรงแต่งตั้งให้พระยา
ไชย์  ชาวบ้านทุ่งปง ซึ่งความจริงแล้วได้แต่งตั้งให้รักษาการแทนพระยาสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 พระยาไชย์
รักษาการแทนในต าแหน่งก านันคนที่ 2 และต่อมาถึงแก่อสัญกรรมก็ทรงแต่งตั้งท้าวนนท์เป็นผู้ปกครองในต าแหน่ง
ก านัน สืบต่อมาจนกระท้ังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและตั้งชื่อเมือง จนถึงสมัยขุนกัน  โกวฤทธิ์ 
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1.2  ที่ตั้ง  
  

สภาต าบลทุ่งกว๋าวได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2535 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 ย้ายที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   มาตั้งอยู่ที่ 213  หมู่ที่ 8  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

1.3   ลักษณะภูมิประเทศ 
 

     พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวเป็นพื้นทีท่ี่เป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่และภูเขาบางส่วนซึ่ง
เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  178   ตารางกิโลเมตร 

 

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ต าบลบ้านขอ      อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
ทิศใต้               ติดต่อกับ    ต าบลบ้านค่า      อ าเภอเมือง  จงัหวัดล าปาง 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ต าบลบ้านสา        อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    อ าเภอแม่ออน      จังหวัดเชยีงใหม่ 
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แผนที่แสดงที่ตั้งต าบลทุ่งกว๋าว 
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครองมีหมู่บ้าน 14  หมู่บ้าน   ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ดังนี้ 

หมู่ที่ 1   บ้านถ้ า 
หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งข่วง 
หมู่ที่ 3   บ้านทุ่งแท่น 
หมู่ที่ 4   บ้านจ๋ง 
หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งกว๋าว 
หมู่ที่ 6   บ้านทุ่งปง 
หมู่ที่ 7   บ้านปลายนา 
หมู่ที่ 8   บ้านทุ่งจี้ 
หมู่ที่ 9   บ้านเฮี้ย 
หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 11 บ้านป่าเวียง 
หมู่ที่ 12 บ้านแพะใหม่ 
หมู่ที่ 13 บ้านหลวง 
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 
 
รายช่ือก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
1. นายแสงเมือง คงสามารถ ก านันต าบลทุ่งกว๋าว  (หมู่ท่ี 2  บ้านทุ่งข่วง) 
2. นายอภิรักษ์  ลับแล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  บ้านถ้ า 
3. นายค าสุข  ตั้งเพียร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3  บ้านทุ่งแท่น 
4. นายพงศธร  สกุลมั่งมี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4  บ้านจ๋ง 
5. นายบุญชาติ  รักเหล่า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  บ้านทุ่งกว๋าว 
6. นายก าพล  จบทั่ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6  บ้านทุ่งปง 
7. นายเต้า  การเก่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  บ้านปลายนา 
8. นายอื่นแก้ว  เหล็กหล่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8  บ้านทุ่งจี้  
9. นายธีรยุทธ  วังทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9  บ้านเฮี้ย 
10. นายสุรินทร์  จุไร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10  บ้านหัวทุ่ง 
11. นายเดชาทร  วงค์หอค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11  บ้านป่าเวียง  
12. นายวัย  ใจจอมกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12  บ้านแพะใหม่ 
13. นายเมืองค า  รู้เกณฑ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13  บ้านหลวง 
14. นายเกษตร  อภิปสันติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14  บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 
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2.2  ข้อมูลศักยภาพของต าบลทุ่งกว๋าว 
 2.1  ฝ่ายการเมือง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ประกอบด้วยฝ่ายการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  

 

-  ฝ่ายบริหาร 4 คน ประกอบด้วย 
1. นายนวพล           จะงาม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

  2. นายสุค า             สมนึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
  3. นายเมืองดี       โกวฤทธิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

4. นางจินดา            ชัยริมกวง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 

-  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  มีจ านวน  28  คน  ประกอบด้วย 
1. นายอรรถศิลป์ รู้มาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
2. นายทองศุกร์       ขจรจิตต์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
3. นายฤทธิ์ชัย        มีข้าว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 1 
4. นายธีรวุฒิ          ลือหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 1 
5. นางสาวกัลยาณี   จะโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 2 
6. นายสนิท การเก่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 2 
7. นายจันทร์ติ๊บ      มีข้าว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 3 
8. นายบุญน า      วิบูลสมบัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 3 
9. นายสุค า            อุ่นแอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 4 
10. นายณัฐกรณ์     รัตนศักดิ์สิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 4 
11. นายบุญทัด       โมงยาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 5 
12. นายวาลันท์       เยินยุบ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 5 

 13. นายจันทร์         เอะอะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 6 
 14. นายณรงค์ชัย     จริงมาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 6 

 15. นายสง่า           จารุวรรณรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 7 
 16. นายณรงค์         มะณีทะนัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 7 

17. นางวิรวัลย์         โกวฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 8 
18. นายสุภัทร   สมนึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 8 
19. นายส าภาส         พิมพ์วงษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 9 
20. นายณัฐวุฒิ          ถือคุณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 9 
21. นายเพลิน           อนุจร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่10 
22. นางนพวรรณ       นิวันติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หมู่ที่10 
23. นายชัยสิทธิ์         ใจช่วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 11 

 24. นายทองค า          มะนุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 12 
   25. นายไชยยา           สิริภานุวงค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
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   26. นายนิวัตร            เถาจันทร์ต๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 13 
27. นายทนงศักดิ์        ถุงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 
28. นายศุภกิตต ิ        การด ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 14 

 
  2.2   ฝ่ายประจ า 
 2.2.1 จ านวนบุคลากร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  จ านวน   43  คน
ประกอบด้วย 

  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  29 คน 
   - พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  11 คน 
   - พนักงานจ้าง     จ านวน    3 คน 
   - ครูผู้ดูแลเด็ก     จ านวน    5 คน 
   - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน    8 คน 
  ต าแหน่งในกองคลัง     จ านวน    8 คน 
   - พนักงานส่วนต าบล    จ านวน    6 คน 
   - พนักงานจ้าง     จ านวน    2 คน 
  ต าแหน่งในกองช่าง     จ านวน    7 คน 
   - พนักงานส่วนต าบล    จ านวน    5 คน 
   - พนักงานจ้าง     จ านวน    2 คน 
  ต าแหน่งในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน    2 คน 
   - พนักงานส่วนต าบล    จ านวน    2 คน 
   - พนักงานจ้าง     จ านวน    1 คน 
     

2.2.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร  
  - ระดับประถมศึกษา    จ านวน    - คน 
  - ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   จ านวน    4 คน 
  - ระดับปริญญาตรี    จ านวน  27 คน 
  - ระดับสูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน  14 คน 
  - อ่ืนๆ      จ านวน    - คน 
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3.   ประชากร    

 3.1  เปรียบเทียบข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 ) 
 

ที ่ บ้าน 

ข้อมูลประชากรปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลประชากรปี พ.ศ. 2562 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ประชา
กร 
ชาย 

ประชา
กร 

หญิง 
รวม 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ประชากร 
ชาย 

ประชากร 
หญิง 

รวม 

1 บ้านถ้ า 255 357 353 710 255 357 351 708 
2 บ้านทุ่งข่วง 216 331 345 676 216 335 346 681 
3 บ้านทุ่งแท่น 140 195 179 374 140 194 181 375 
4 บ้านจ๋ง 282 400 445 845 282 402 442 844 
5 บ้านทุ่งกว๋าว 327 537 525 1,062 327 539 524 1,063 
6 บ้านทุ่งปง 215 328 387 715 215 332 387 719 
7 บ้านปลายนา 194 275 264 539 194 273 256 529 
8 บ้านทุ่งจี้ 174 237 267 504 174 235 269 504 
9 บ้านเฮี้ย 323 484 486 970 323 476 482 958 

10 บ้านหัวทุ่ง 145 219 221 440 145 219 223 442 
11 บ้านป่าเวียง 227 366 370 736 227 361 371 732 
12 บ้านแพะใหม่ 133 195 212 407 133 189 210 399 
13 บ้านหลวง 109 148 127 275 109 145 126 271 
14 บ้านทุ่งจีศ้รีเจรญิ 123 175 197 372 123 176 197 373 

 รวม 2,863 4,250 4,378 8,628 2,836 4,233 4,364 8,597 
 

ข้อมูลประชากร    ณ  วันที่  31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2561  และ  วันที่  2 เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2562   
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  3.2   ประชากรแยกตามช่วงอายุ จากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 

ระดับหมู่บ้าน (จปฐ.) 
 

ช่วงอายุประชากร 
ข้อมูลช่วงอายุประชากร ปี 2561 ข้อมูลช่วงอายุประชากร ปี 2562 
ชาย 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 

น้อยกว่า 1 ปี เต็ม 
1  ปีเต็ม  -  2  ปี 
3  ปีเต็ม  -  5  ปี 
6  ปีเต็ม  - 11 ปี 
12  ปีเต็ม  - 14  ปี 
15  ปีเต็ม – 17  ปี 
18  ปีเต็ม – 25  ปี 
26  ปีเต็ม – 49  ปีเต็ม 
50  ปีเต็ม – 60  ปีเต็ม 
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 

26 
59 

102 
198 
113 
110 
447 

1,524 
907 
763 

22 
61 

113 
199 
92 

108 
435 

1,523 
993 
831 

48 
120 
215 
397 
205 
218 
882 

3,047 
1,900 
1,594 

21 
63 
98 

199 
109 
105 
442 

1,509 
915 
775 

28 
62 
99 

212 
88 

106 
431 

1,512 
978 
853 

49 
125 
197 
411 
197 
211 
873 

3,021 
1,893 
1,628 

รวมทั้งหมด 4,249 4,377 8,626 4,236 4,369 8,605 
 

หมายเหตุ  *  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2561  และ  วันที่  2 เดือน  มิถุนายน    
พ.ศ. 2562   

 
 4.  สภาพทางสังคม  
 

4.1  การศึกษา 
- การศึกษาระดับก่อนประถมวัย 

 

หมู่ที่ ศูนย์เด็กเล็ก 

ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 

จ านวนเด็กเล็ก 
(คน) 

จ านวนครูพี่เลี้ยง 
(คน) 

จ านวนเด็กเล็ก 
(คน) 

จ านวนครูพี่เลี้ยง 
(คน) 

1 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 
 

140 13 150 13 

รวม 140 13 150 13 
 

หมายเหตุ *  ข้อมูล   ณ   วันที่  10 มิถุนายน  ปี 2561  และ ปี  2562 
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- ระดับประถมศึกษา 
 

โรงเรียน 

ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนคร ู
(คน) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนคร ู
(คน) 

โรงเรียนบ้านถ้ า 
โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 
โรงเรียนบ้านจ๋ง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 
โรงเรียนบ้านทุ่งปง 
โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 
โรงเรียนบ้านเฮี้ย 
โรงเรียนปลายนาวิทยา 

32 
27 
34 
50 
19 
28 
4 

54 

2 
3 
3 
6 
2 
3 
1 
5 

28 
32 
35 
53 
13 
28 
3 

53 

2 
2 
3 
5 
1 
3 
1 
4 

รวม 248 25 245 21 
 

หมายเหตุ *  ข้อมูล   ณ   วันที่ 10 มิถุนายน  ปี 2561  และ ปี  2562 
 

- ระดับมัธยมศึกษา 
 

โรงเรียน 

ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวน 
ครู 

(คน) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ครู 

(คน) ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนปลายนาวิทยา 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

- 
111 

- 
81 

- 
192 

- 
22 

- 
108 

- 
85 

- 
193 

- 
23 

รวม 111 81 192 22 108 85 193 23 
 

หมายเหตุ *  ข้อมูล   ณ   วันที่  10  มิถุนายน  ปี 2561  และ ปี  2562 
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-  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทุ่งกว๋าวศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (บ้านหัวทุ่ง) 
 

ระดับชั้น 

ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 

จ านวนนักเรียน 
(คน) จ านวนคร ู

(คน) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) จ านวนครู 

(คน) ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 

8 
68 

6 
62 

14 
130 

รวมสอง
ระดับ 

ครู  1 คน 

4 
74 

5 
62 

9 
136 

รวมสอง
ระดับ 

ครู  1 คน 
รวม 76 68 144 1 78 67 145 1 

 

หมายเหตุ *  ข้อมูล   ณ   วันที่ 10  มิถุนายน  ปี 2561  และ ปี  2562 

 
4.2    สาธารณสุข  

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2 แห่ง    
-  สถานีอนามัยประจ าต าบล   - แห่ง    
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100% 

 
4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ป้อมยามต ารวจ     1 แห่ง 
- สถานีดับเพลิง     - แห่ง 
- หน่วยงานราชการอ่ืนๆ    - แห่ง 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท   1 แห่ง 
- หน่วยจัดการต้นน้ าแม่นึง   1 แห่ง 

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม 
 

   ต าบลทุ่งกว๋าวใช้เส้นทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   1157     และทางหลวงชนบทสาย 
น้ าจ า – ทุ่งปงมีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กบริการส่งระหว่างต าบลทุ่งกว๋าวไปในตัวอ าเภอเมืองปาน  และจากต าบล
ทุ่งกว๋าวเข้าไปตัวจังหวัดล าปาง   
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5.2  การโทรคมนาคม 
- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข     1 แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   14 ตู้ 
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ   -  แห่ง   
- เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่    5 แห่ง       
- อินเตอร์เน็ตต าบล     1 แห่ง 

 
5.2  การไฟฟ้า 

จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการบริการไฟฟ้ามีครบทั้งหมด  14  หมู่บ้าน   จ านวนครัวเรือนที่ใช้ 
ทั้งหมด 2,762   ครัวเรือน 
 

5.3 การประปา 
 

   - ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 
 

 

หมู่ที่ 
 

 

บ้าน 
 

สถานที่ตั้ง 
 

ชื่อแหล่งน้ า 
 

ขนาดของระบบ 

1 บ้านถ้ า ที่สาธารณะหมู่บ้าน บาดาล กลาง 
2 บ้านทุ่งข่วง ที่สาธารณะหมู่บ้าน บาดาล เล็ก 
3 บ้านทุ่งแท่น ที่สาธารณะหมู่บ้าน ผิวดิน กลาง 
4 บ้านจ๋ง วัดบ้านจ๋ง (หลังวัด) บาดาล กลาง 
5 บ้านทุ่งกว๋าว หน้าวัดบ้านทุ่งกว๋าว บาดาล ใหญ ่
6 บ้านทุ่งปง วัดม่อนดอนแก้ว บาดาล ใหญ ่
6 บ้านทุ่งปง โรงเรียนบ้านทุ่งปง บาดาล กลาง 
7 บ้านปลายนา วัดปลายนาหลวง บาดาล ใหญ ่
8 บ้านทุ่งจี้ หน้าวัดบ้านทุ่งจี้ บาดาล ใหญ ่
9 บ้านเฮ้ีย ที่สาธารณะหมู่บ้าน บาดาล กลาง 

10 บ้านหัวทุ่ง หน้าวัด หัวทุ่ง บาดาล ใหญ ่
11 บ้านป่าเวียง ที่สาธารณะหมู่บ้าน 

(ติดอนามัยป่าเวียง) 
ผิวดิน ใหญ ่

11 บ้านป่าเวียง ที่สาธารณะหมู่บ้าน 
(ติดอนามัยป่าเวียง) 

บาดาล ใหญ ่

12 บ้านแพะใหม่ ศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บาดาล ใหญ ่

14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หน้าวัดบ้านทุ่งจี้ บาดาล ใหญ ่
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับต าบล 
 

 

หมู่ที่ บ้าน 
ข้อมูล ปี 2562 

จ านวนประชากร 
(คน) 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บ้านถ้ า 
บ้านทุ่งข่วง 
บ้านทุ่งแท่น 
บ้านจ๋ง 
บ้านทุ่งกว๋าว 
บ้านทุ่งปง 
บ้านปลายนา 
บ้านทุ่งจี้ 
บ้านเฮี้ย 
บ้านหัวทุ่ง 
บ้านป่าเวียง 
บ้านแพะใหม่ 
บ้านหลวง 
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

708 
681 
375 
844 

1,063 
719 
529 
504 
958 
442 
732 
399 
271 
373 

50,692.76 
56,642.34 
54,932.77 
72,554.24 
57,467.10 
47,049.25 
63,054.10 
50,089.89 
68,315.56 
69,370.62 
58,747.67 
74,616.44 
57,869.54 
56,951.89 

รวม 8,597 59,756.69 
 

หมายเหตุ  *  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ( จปฐ )  ประจ าปี  2562 
  
 6.2  อาชีพ 
 

       ส่วนใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก  ท านา ท าสวน ปลูกมะม่วง  ล าไย  
หรือท าไร่ พืชฤดูแล้ง ข้าวโพด ถั่วประเภทต่างๆ เพ่ือไว้บริโภคและบางส่วนที่เหลือไว้จ าหน่าย แต่ราษฎรมักจะ
ประสบปัญหาไม่มีที่ท ากินเป็นของตนเองหรือมี แต่น้อย ท าให้รายได้ไม่เพียงพอหรือผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่
ตลาดต้องการอีกทั้งยังประสบปัญหาในเรื่องการประกันราคาจ าหน่าย สถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าบางพ้ืนที่ต้องอาศัย
ฝนฟ้าตามฤดูกาล จึงจะเพาะปลูกได้ และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออพยพย้ายถิ่นไปหางานท าในตัวเมือง เมืองหลวง 
หรือต่างประเทศ 
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6.3   การพาณิชย์ 
-  ธนาคาร                                       -                      แห่ง 
-  โรงแรม         -                    แห่ง 
-  ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก                    15                         แห่ง 
-  อุตสาหกรรมในครัวเรือน                -                          แห่ง 
-  โรงสี                                         8                         แห่ง  
-  ร้านอาหาร                                   -                  แห่ง 
-  ร้านค้า       219         แห่ง 
 

6.4   การท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ  ดังนี้ 

๑. ถ้ าแปดแห่ง     ตั้งอยู่ที่ บ้านถ้ า  หมู่ที ่1 
๒. โครงการพระราชด าริฯบ้านทุ่งจี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งจี ้หมู่ที ่8 
๓. อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง   ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 
๔. อ่างเก็บน้ าแม่นึง   ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งแท่น หมู่ที ่3 
๕. น้ าตกวังครก    ตั้งอยู่ที ่ บ้านเฮี้ย  หมู่ที่ 9 

 
6.5   กลุ่มอาชีพ 

  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   12 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์      7 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมบุญวันละหนึ่งบาท    1 กลุ่ม 
  -  กลุ่มกองทุนเมล็ดพันธ์ข้าว    1   กลุ่ม 
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6.6  การเกษตร 
 

 ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าวประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก  
เช่น ท านา ท าสวน หรือท าไร่ ทั้งนี้มีประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรดังนี้ 

 

หมู่ที่ 
พื้นที่

การเกษตร 
(ไร่) 

พื้นที่อยู่
อาศัย 
(ไร่) 

พื้นที่
สาธารณะ 

(ไร่) 

ข้าว ข้าวโพด มันสัมปหลัง ยางพารา ปาร์ม 
(ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย 

1 1,200 103 7,292 491 125 131 20 15 3 22 6 5 1 
2 708 117 5,860 452 142 89 15 4 1 297 10 20 2 
3 831 89 4,783 429 106 39 11 50 10 25 5 - - 
4 1,270 145 7,180 454 121 89 17 7 2 41 4 4.5 1 
5 813 123 5,738 786 201 142 26 114 13 87 10 - - 
6 720 78 5,897 400 107 62 7 146 13 50 6 - - 
7 1,300 92 9,112 490 115 8 3 - - 35 4 - - 
8 470 76 4,229 269 89 14 3 - - 7 2 - - 
9 901 111 4,698 627 187 30 8 - - 13 2 - - 

10 658 87 5,004 269 82 62 13 5 1 14 3 10 1 
11 1,372 135 9,952 545 138 147 28 39 5 459 39 - - 
12 429 67 3,324 221 62 78 13 8 1 33 3 - - 
13 927 112 4,718 188 58 7 1 70 14 106 3 37 2 
14 798 93 3,884 270 72 - - - - - - - - 
รวม 12,397 1,428 81,671 5,891 1,605 898 165 458 63 1,189 97 76.5 7 

 

หมายเหตุ *  ข้อมูลการข้ึนทะเบียนปี  2561 
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6.6   การประมง 
 

 ประชาชนส่วนใหญ่มีการท าการประมงเพ่ือการยังชีพเป็นหลัก และส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลา
กินพืช เช่น ปลานิล  ปลาดุก  ปลายีสก ปลาตะเพียน และปลาที่อยู่ตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ฯลฯ  ทั้งนี้มี
ประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนด้านการประมงดังนี้ 

 
 

หมู่ที่ 
 

 

บ้าน 
 

จ านวนเกษตรที่ลงทะเบียน (ราย) 
 

1 บ้านถ้ า 40 
2 บ้านทุ่งข่วง 20 
3 บ้านทุ่งแท่น 5 
4 บ้านจ๋ง 11 
5 บ้านทุ่งกว๋าว 38 
7 บ้านปลายนา 19 
8 บ้านทุง่จี้ 6 
9 บ้านเฮ้ีย 22 

10 บ้านหัวทุ่ง 10 
11 บ้านป่าเวียง 10 
12 บ้านแพะใหม่ 9 
13 บ้านหลวง 18 
14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 2 

 

หมายเหตุ *  ข้อมูลการข้ึนทะเบียนปี  2561 
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6.7   การปศุสัตว์ 
 

ประชาชนส่วนใหญ่มีการท าการปศุสัตว์เพ่ือการยังชีพเป็นหลักและมีการเลี้ยงตาม 
ธรรมชาติ  มีส่วนน้อยที่เลี้ยงเป็นระบบฟาร์ม สัตว์ที่เลี้ยงมีไม่ก่ีชนิดเช่น ไก่  หมู  เป็ด กระบือ  และโคเนื้อ
ฯลฯ ทั้งนี้มีประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนด้านการปศุสัตว์ดังนี้ 

 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

หมู 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

สัตว์อื่นๆ 
(ตัว) 

1 บ้านถ้ า 89 177 - 44 1,865 127 5 107 
2 บ้านทุ่งข่วง 139 288 22 122 4,444 150 - 146 
3 บ้านทุ่งแท่น 89 383 45 147 1,783 10 - 225 
4 บ้านจ๋ง 176 191 - 59 6,388 19 - 293 
5 บ้านทุ่งกว๋าว 143 345 29 232 2,938 - - 172 
6 บ้านทุ่งปง 157 108 30 316 3,537 5 - 274 
7 บ้านปลายนา 92 83 2 146 2,573 10 - 162 
8 บ้านทุ่งจี้ 106 158 5 787 3,202 38 30 207 
9 บ้านเฮ้ีย 242 203 73 155 5,174 137 - 272 

10 บ้านหัวทุ่ง 79 30 2 44 2,428 9 - 93 
11 บ้านป่าเวียง 164 159 - 145 3,394 3 - 242 
12 บ้านแพะใหม่ 101 425 - 97 2,316 24 - 152 
13 บ้านหลวง 92 132 37 - 1,828 17 - 180 
14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 115 521 19 18 2,661 31 - 138 

 

หมายเหตุ *  ข้อมูลการข้ึนทะเบียนปี  2561 
 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม    
 7.1 การนับถือศาสนา   

ประชาชนต าบลทุ่งกว๋าวส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 100  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและ
องค์กรทางศาสนาดังนี้ 

 

- วัด/ส านักสงฆ์     13 แห่ง    
- โบสถ์คริสต์      - แห่ง                                         
- มัสยิส     - แห่ง 
- ศาลเจ้า    - แห่ง 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
 

  วิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยทั่วไปเป็นแบบล้านนา เช่น 
การแต่งกาย ภาษาท้องถิ่น ประเพณี ประชาชนส่วนใหญ่มีนิสัยชอบท าบุญ ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา  ได้แก่  
 

๑. ประเพณีสรงน้ าวัดพระธาตุวัดบ้านทุ่งปง , วัดบ้านถ้ า  (เดือน 5 เป็ง) 
๒. ประเพณีสรงน้ าวัดพระธาตุวัดบ้านทุ่งข่วง  (เดือน 6 เป็ง) 
๓. ประเพณีสรงน้ าวัดพระธาตุวัดบ้านทุ่งกวาว (เดือน 7 เป็ง) 
๔. ประเพณีสรงน้ าวัดพระธาตุวัดบ้านปลายนา  (เดือน 8 เป็ง) 
๕. ประเพณีสรงน้ าวัดพระธาตุวัดบ้านเฮี้ย  (เดือน 9 เป็ง) 
๖. ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)   

     7.  ประเพณีตานข้าวใหม่ (เดือน 4 เป็ง)    
    8. ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง เดือน 7 เป็ง)      
  9. ประเพณีตานก๋วยสลากฯ  (เดือน 12) 
  10. ประเพณีเลี้ยงผีปู่ผีย่า (เดือน 9 , 13 ค่ า)  
  11. ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเด่น เช่น การเกษตรแบบดั่งเดิม สมุนไพร  เป่ารักษา
โรค  เป็นต้น ภาษาถ่ินใช้ภาษาเหนือเป็นหลักในการสื่อสาร 
 

7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 

  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกของต าบลทุ่งกว๋าว ส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมและฝึกการท า
สินค้ามาจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บ้านทุ่งจี้  หมู่ที่ 8   
ต าบลทุ่งกว๋าว  ประชากรบางส่วนท างานอยู่ในโครงการดังกล่าวฯ สินค้าที่มีการผลิตและจ าหน่ายได้แก่ ผ้าปักลาย
ไทย  ผ้าปักลายชาวเขา  ผ้าทอพ้ืนเมือง ( ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ) ผ้าปักด้วยมือ  น้ าผึ้งเลี้ยง ส่วนสินค้าจากกลุ่มอาชีพ 
ในต าบลได้แก่  กระเป๋าเย็บด้วยมือ  เสื้อผ้าพื้นเมือง  ตะกร้าทางมะพร้าว  ไม้กวาดทางมะพร้าว  ไม้กวาดดอกหญ้า  
ฯลฯ  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

 8.1 น้ า 
8.1.1 แหล่งน้ าทางการเกษตร 
- แม่น้ า จ านวน 2 สาย  ได้แก่  น้ าแม่ตุ๋ย และน้ าแม่นึง  ที่ไหลผ่านพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งกว๋าว  ทั้ง 14 หมู่บ้าน เป็นแม่น้ าที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก 
 

- ห้วย  จ านวน 21 แห่ง  ได้แก่  
 1) ห้วยชมพูบ้านถ้ า  ขนาดพ้ืนที่ 180 ไร่ 
2) ห้วยใต้บ้านถ้ า    ขนาดพ้ืนที่ 180 ไร่ 
3) ห้วยบ่อเย็นบ้านถ้ า   ขนาดพ้ืนที่  -     ไร่ 
4) ห้วยป่าแฮดบ้านถ้ า    ขนาดพ้ืนที่  -     ไร่ 
5) ห้วยเหล่าคาบ้านทุ่งข่วง   ขนาดพ้ืนที่   40  ไร่ 
6) ห้วยธาตุบ้านทุ่งแท่น   ขนาดพ้ืนที่  150 ไร่ 
7) ห้วยกอยบ้านจ๋ง    ขนาดพ้ืนที่    20 ไร่ 
8) ห้วยน้ างามบ้านทุ่งกว๋าว   ขนาดพ้ืนที่ 1,300 ไร่ 
9) ห้วยเฮี้ยบ้านทุ่งปง    ขนาดพ้ืนที่ 3,200 ไร่ 
10) ห้วยเฮี้ยบ้านปลายนา   ขนาดพ้ืนที่ 1,000 ไร่ 
11) ห้วยทรายบ้านปลายนา   ขนาดพ้ืนที่   750 ไร่ 
12) ห้วยเป้งบ้านทุ่งจี้    ขนาดพ้ืนที่ 1,500 ไร่ 
13) ห้วยต าข้าวบ้านทุ่งจี้   ขนาดพ้ืนที่   500 ไร่ 
14) ห้วยเฮี้ยบ้านเฮ้ีย    ขนาดพ้ืนที่ 2,000 ไร่ 
15) ห้วยโป่งบ้านหัวทุ่ง   ขนาดพ้ืนที่ 3,000 ไร่ 
16) ห้วยป้าวบ้านป่าเวียง   ขนาดพ้ืนที่ 2,500 ไร่ 
17) ห้วยสอดบ้านป่าเวียง   ขนาดพ้ืนที่ 2,000 ไร่ 
18) ห้วยเกี๋ยงบ้านแพะใหม่   ขนาดพ้ืนที่ 2,000 ไร่ 
19) ห้วยกอยบ้านแพะใหม่   ขนาดพ้ืนที่ 1,500 ไร่ 
20) ห้วยเตาบ้านหลวง   ขนาดพ้ืนที่ 1,300 ไร่ 
21) ห้วยต าข้าวบ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ ขนาดพ้ืนที่   500 ไร่ 
 

- หนอง  จ านวน  2 แห่ง  ได้แก่   
1) หนองหอย   ขนาดความลึก  0.50 เมตร 
2) หนองจ าตอง      ขนาดความลึก  1.00 เมตร 

 

  - สระเก็บน้ า  จ านวน 6 แห่ง  ได้แก่ 
   1) สระห้วยสัก 
   2) สระฮ่องต้อง 
   3) สระเก็บน้ าโรงเรียนทุ่งจี้ 
   4) สระบ่อเย็น 
   5) สระน้ าป่าทึง 
   6) สระน้ าประจ าหมู่บ้านฮ่องปิง 
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  - บ่อบาดาล  จ านวน 10 แหง่  ได้แก่ บ่อบาดาลหมู่ที่ 1  2  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

  - อ่างเก็บน้ า  จ านวน  5 แห่ง  ได้แก่ 
 

 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่ออ่างเก็บน้ า 
 

ชื่อแหล่งน้ า 
 

ความจุเก็บกักน้ า 
( ลบ.ม.) 

 

 

ขนาด 

1 อ่างเก็บน้ าแม่นึง น้ าแม่นึง 8,590,000 กลาง 
2 อ่างเก็บน้ าห้วยชมพู ห้วยชมพู 175,000 เล็ก 
3 อ่างเก็บน้ าแพะทุ่งกว๋าว ห้วยฟานเน่า 

ห้วยต้นค่า 
146,000 เล็ก 

4 อ่างเก็บน้ าห้วยเกี๋ยง ห้วยเกี๋ยง 637,700 เล็ก 
5 อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง ห้วยเป้ง 815,000 เล็ก 

 
- ฝาย  จ านวน  19  แห่ง  ได้แก่ 
 

 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อฝาย 
 

ชื่อแหล่งน้ า 
 

หมู่บ้าน 
 

 

พืน้ที่เกษตร (ไร่) 
(ได้รับประโยชน์) 

1 ฝายน้ าล้นทุ่งกว๋าว น้ าแม่ตุ๋ย บ้านถ้ า 300 
2 ฝายตอกหลักหินทิ้งพ่อติ๊บ น้ าแม่ตุ๋ย บ้านทุ่งข่วง 120 
3 ฝายน้ าล้นฝายใหม่ น้ าแม่นึง บ้านทุ่งแท่น 600 
4 ฝายประชาอาสา (ต้นยาง) ห้วยต้นยาง บ้านทุ่งแท่น 150 
5 ฝายตอกหลักหินทิ้งห้วยธาตุ ห้วยธาตุ บ้านทุ่งแท่น 180 
6 ฝายน้ าล้นสบนึง น้ าแม่ตุ๋ย บ้านจ๋ง 270 
7 ฝายน้ าล้นทุ่งใน ห้วยน้ างาม บ้านทุ่งกว๋าว 110 
8 ฝายน้ าล้นห้วยเฮี้ย (ต้นปู) ห้วยเฮี้ย บ้านปลายนา 210 
9 ฝายตอกหลักหินทิ้ง น้ าแม่ตุ๋ย บ้านทุ่งจี้ 10 

10 ฝายตอกหลักหินทิ้งฝายลุงแก้ว น้ าแม่นึง บ้านเฮี้ย 115 
11 ฝายตอกหลักหินทิ้งฝายห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย บ้านเฮี้ย 115 
12 ฝายตอกหลักหินทิ้งฝายหลวง น้ าแม่นึง บ้านเฮี้ย 430 
13 ฝายน้ าล้นห้วยแม่นึง (ทุ่งปง) น้ าแม่นึง บ้านเฮี้ย 117 
14 ฝายตอกหลักหินทิ้งฝายทุ่งง้อง น้ าแม่ตุ๋ย บ้านหัวทุ่ง 400 
15 ฝายน้ าล้นประชาอาสา(คสช) ทุ่งโปร่ง บ้านหัวทุ่ง 10 
16 ฝายตอกหลักหินทิ้งห้วยป้าวจุด 1 ห้วยป้าว บ้านป่าเวียง 610 
17 ฝายตอกหลักหินทิ้งห้วยป้าวจุด 2 ห้วยป้าว บ้านป่าเวียง 606 
18 ฝายตอกหลักหินทิ้งห้วยสอด ห้วยสอด บ้านป่าเวียง 610 
19 ฝายตอกหินทิ้งห้วยเกี๋ยง ห้วยเกี๋ยง บ้านแพะใหม่ 50 
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- ท านบดิน  จ านวน  6  แห่ง  ได้แก่ 
 

 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อท าดบดิน 
 

ชื่อแหล่งน้ า 
 

หมู่บ้าน 
 

1 ท านบกั้นน้ าห้วยเฮี้ย ห้วยเหี้ย บ้านทุ่งปง  หมู่ที่ 6 
2 ท านบดินห้วยมพุ่ย ห้วยมพุ่ย บ้านถ้ า  หมู่ที่ 1 
3 ท านบดินห้วยธาตุ ห้วยธาตุ บ้านทุ่งแท่น  หมู่ที่ 3 
4 ท านบดินห้วยฟานเน่า ห้วยฟานเน่า บ้านทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 5 
5 ท านบดินห้วยน้ าจ า ห้วยน้ าจ า บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 10 
6 ท านบดินห้วยเตา ห้วยเตา บ้านหลวง  หมู่ที่ 13 

    

8.1.2  แหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
แหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านและประปาภูเขาได้แก่ 
 

 

หมู่ที่ 
 

 

สถานที่ตั้ง 
 

ชนิดประปา 
 

หน่วยงานที่สร้าง ขนาดของระบบ 

1 ที่สาธารณะหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย อัตราการผลิต 7 ลบ./ชม. 
2 ที่สาธารณะหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย อัตราการผลิต 2.5 ลบ./ชม. 
3 ที่สาธารณะหมู่บ้าน ประปาภูเขา อบจ. อัตราการผลิต 7 ลบ./ชม. 
4 หลังวัดบ้านจ๋ง ประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรณ์น้ า อัตราการผลิต 7 ลบ./ชม. 
5 หน้าวัดบ้านทุ่งกว๋าว  ประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย อัตราการผลิต 10 ลบ./ชม. 
6 วัดม่อนดอนแก้ว ประปาหมู่บ้าน อบต. อัตราการผลิต 10 ลบ./ชม. 
6 โรงเรียนบ้านทุ่งปง ประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรณ์น้ า อัตราการผลิต 7 ลบ./ชม. 
7 วัดปลายนาหลวง ประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย อัตราการผลิต 10 ลบ./ชม. 
8 หน้าวัดบ้านทุ่งจี้ ประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย อัตราการผลิต 10 ลบ./ชม. 
9 ที่สาธารณะหมู่บ้าน 

(ข้างล าห้วยเอี้ย) 
 

ประปาหมู่บ้าน 
 

กรมอนามัย 
อัตราการผลิต 7 ลบ./ชม. 

10 หลังวัดหัวทุ่ง ประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย อัตราการผลิต 10 ลบ./ชม. 
11 ที่สาธารณะหมู่บ้าน 

(ติดอนามัยป่าเวียง) 
 

ประปาหมู่บ้าน 
 

อบต. 
อัตราการผลิต 10 ลบ./ชม. 

13 หน้าวัดบ้านหลวง ประปาหมู่บ้าน กรมส่งเสริมฯ อัตราการผลิต 10 ลบ./ชม. 
 

  ***  ปัญหาที่พบในฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  
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    8.2 ป่าไม้ 
    

   ป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าวประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง  และป่าดิบแล้ง  พันธุ์ไม้เด่นที่
พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย  สัก  แดง  ประดู่  มะค่าโมง  เต็งรัง  เหีย  พลวง  ส่วนไม้พ้ืนที่พบจะเป็นพวกไผ่
ต่าง ๆ 
 

8.3  สัตว์ป่า 
 

   สัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าวแบ่งตามประเภท ดังนี้ 
 -  สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลกูด้วยนม เช่น  เก้ง  ลิงวอก  ลิงลม  ชะมด  เม่น  หมาป่า  ลัค้าง   

  คาว ฯลฯ 
     -  สัตว์ป่าจ าพวกนก  เช่น  นกปรอด  นกกวัก  นกกางเขน  นกขุนแผน  นกโพระดก  นกบั้ง   
  รอก ฯลฯ 

      -  สัตว์จ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน  เช่น  ตะกวาด  งูเหลือม  งูหลาม  งูสิงห์ ฯลฯ  
 
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
 

  พ้ืนที่ทั้งหมด  178  ตารางกิโลเมตรหรือ  95,496  ไร่  แบ่งได้ดังนี้ 
-  พ้ืนที่นา    6,462  ไร่ 
-  พ้ืนที่ไร่    3,384  ไร่ 
-  พ้ืนที่สวน    2,550  ไร่ 
-  พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย   1,400  ไร่ 
-  พ้ืนที่ป่า  81,700  ไร่  

 

  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ต าบลทุ่งกว๋าว เป็นชุมชนมีลักษณะชุมชนชนบท  มีสภาพ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ท าการเกษตร  และป่าสงวน  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ  ป่าไม้  แหล่งน้ า  
คุณภาพทรัพยากร ธรรมชาติจัดอยู่ในคุณภาพที่ดี อุดมสมบูรณ์  สภาพอากาศโดยปกติจะมีอากาศดี ยกเว้น
ในช่วงฤดูแล้งที่ประสบปัญหาหมอกควัน  

 
9.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
 

- ศูนย์พัฒนาครอบครัว      1 กลุ่ม 
- อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   1 กลุ่ม 

  - คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลทุ่งกว๋าว   1 กลุ่ม 
  - สภาองค์กรชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว     1 กลุ่ม 
  - อาสาสมัครดูแลและช่วยเหลือคนพิการต าบลทุ่งกว๋าว  1 กลุ่ม 
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ส่วนท่ี  2   
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภา ยใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ 
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน    
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ังคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่ 
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
2) ความม่ังคั่ง 

2.1) ประเทศไทยมกีารขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ 
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
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2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 

ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ความย่ังยืน 
3.1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3) มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค 
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 3.4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)    
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อ

ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้   

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” 
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม

ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เป้าหมายระยะยาว” 
7. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

1.3  แผนพัฒนาภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปร
รูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน   
 

   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

 “ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการเกษตรสู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ห่วงโซ่อุปทานของโลก” 
 

          ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยง

ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าขายชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
 
 แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง    
“ล าปางเมืองน่าอยู่  นครแห่งความสุข” 
   นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบรการ และการเกษตรและเป็นนครแห่งความสุขด้วย
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้าการเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึด
แนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการ
พัฒนาภายใต้แนวคิด”ชุมชนวิ๔พอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้

สามารถเพ่ือมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจ

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตและภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ 
5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหาร

จัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกัน
ภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและ
เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์รวม   
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน  

และการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย
การเสริมสร้างอาชีพสนองต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในด้านการพัฒนา 
สังคมและสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึง 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมท่ีมั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้ 
กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน 
และคุณภาพท่ีดีของสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองปาน 
 

    วิสัยทัศน์อ าเภอเมืองปาน 
 “  เมืองปาน สถานแห่งความสุขทั้งผู้อยู่และผู้เยือน ” 
 

 พันธกิจ (MISSION) 
1. การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน 
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สินโดยคงความเป็นธรรมชาติ 
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้อย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน 
5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมแห่งความผาสุก และความสงบเรียบร้อย 

   6. การพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มของชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
   7. การบริหารจัดการศึกษา สร้างภูมิปัญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล   
   8. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์รวม 
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. ท าให้อ าเภอเมืองปาน เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มี  
    คุณภาพมาตรฐาน  
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3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีล้านนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

               พอเพียง 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพื่อสร้างความสมดุลระบบนิเวศ   
    และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร และการท่องเที่ยว 
    ของอ าเภอเมืองปาน    

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองปาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   สง่เสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความมั่นคง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมมภิบาล 

 
1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 

       วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
 

องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้  
ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมายหลักธรรมาภิบาล 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
เอกชน  การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง 
ความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสังคมแห่งความสุข 

 

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริหารสาธารณะที่ทั่วถึง 

เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการด ารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมายความรู้ความคิด
สร้างสรรค์ การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
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เป้าประสงค์รวม 
 

 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันการ
เปลี่ยนแปลง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

2.1 วิสัยทัศน์  
 

“ แหล่งน ้ำสมบูรณ์ ต้ำบลน่ำอยู่ สู่วิถีชุมชนพอเพียง ” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยกระบวนการประชาคมให้มี
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลักประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ   คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาคมอย่างมีส่วนร่วม  โดยกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชน  เพ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  นิติธรรม  
คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูล
ได้ตลอดเวลา   

 
 

2.2  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
  1.  จัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  2.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะอื่นๆ  
 3.  ส่งเสริมด้านอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 5.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
      ยื่นยืน 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 7.  พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนพอเพียง 
 8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  สวัสดิการ 
     สังคม  และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9.  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10.  พัฒนาการเมือง และการบริหาร  
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2.3 ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาสังคม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

2.4 เป้าประสงค์ 
  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลทุ่งกว๋าวมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

    และเป็นธรรม 
2.5 ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนทีมี่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากร  

                         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ 

                         ได้รับการพัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลทุ่งกว๋าวที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

                         และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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2.6 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้  

                         และได้มาตรฐาน          

2.7   กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

๑.๑) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
๑.๒) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
๑.๓) ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๔) ด้านการผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกลยุทธ์ 
     2.1) ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                      สิ่งแวดล้อม 
     2.2) ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                      สิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยกลยุทธ์  
     3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     3.2) ด้านการศึกษา 

               3.3) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.4) ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
     3.5) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
     3.6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์  
     4.1) ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
     4.2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
     4.3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
    5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
    5.2) ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน 
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2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
       1) ประชาชนได้รับการบริการ การพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ 

                      อย่างทันท่วงที ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
        2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว 

       3) ประชาชนมีคุณภาพกายใจที่ดี มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  
        4) ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

       5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       6) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมรับการ 

                      เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  
       7) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       8) เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชน               
            ได้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
 
2.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับภูมิภาค 

ระดบัจังหวัด ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น  อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค ประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกัน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันแบบองค์รวมทุกภาคส่วน แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยค านึงถึงบริบทและทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติ
เป็นส าคัญด้วย     

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอ าเภอ 
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ  ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสองระดับคือ 
ระดับท่ี 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายระดับจังหวัด
และอ าเภอ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการ
เก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล  
ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น    
 

ความเชื่อมโยงในภาพรวมในระดับชาติ  ภูมิภาค  จังหวัดและท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข  
เกิดความม่ันคง ยั่งยืน สมดุล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน อันเป็น
สภาวะภายในท้องถิ่นซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  
SWOT analysis ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
 

1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านภารกิจ  ด้านโครง 1. บุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
สร้างพ้ืนฐาน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้มากเป็น 2. โครงสร้างพื้นฐานยังบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง 
อันดับแรก 3. ปัญหาด้านงบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ  
ปฏิบัติงาน  
3. ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการ  
ช่วยดูแลติดตามตรวจสอบ  
  
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.ล าปาง กรม
ชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล  และ กรมส่งเสริม
กรปกครองท้องถิ่นเป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท า
ให้งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
การตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 

 
2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์ 

1. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะที่มีมาตรฐาน 
2. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ แหล่งน้ า แต่มีปัญหาขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

 
3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็น
เครือญาติและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2. มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนาที่งดงาม 
3. เป็นพื้นที่ท่ีไม่เสี่ยงต่อสาธาณภัย เช่นโคลนถล่ม 
น้ าท่วมขังในเวลานาน 
4. มีเจ้าหน้าที่ภายใน อบต.ทุ่งกว๋าวมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข 
5. มีกลุ่มของผู้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนใน
ต าบล เช่นกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุ่ม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กลุ่มอาสาสมัครดูแลและช่วยเหลือคนพิการ  กลุ่ม
องค์กรชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว กลุ่ม อสม.ที่มีการ
ท างานอย่างจริงจัง 
 

1. ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เด็กเยาวชนรุ่นหลัง ๆ 
2. การย้ายถิ่นของวัยแรงงานท าให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิงเป็น
จ านวนมาก 
3. บางพ้ืนทีเ่สี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว 
เช่น การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
4. ประชาชนขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
5. ประชาชนบางคนยากจน ยากไร้และด้อยโอกาสมาก 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น 
รพ.สต. และ อสม.  
2. มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่และที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการช่วยเหลือ
ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
เช่น  สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองปาน ฯลฯ  
4. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนให้ความสนใจและ
ให้ความร่วมมือในเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท. 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสาย
พันธุ์ใหม่ 
2. ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานสวัสดิการบางฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้องค์กรเกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ และความเข้มแข็ง
ของชุมชนมีน้อย ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ 

 

4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ 
2. มีพื้นท่ีการเกษตรค่อนข้างมาก 
3. กลุ่มอาชีพเกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มคนพิการผลิต
ดอกไม้  ท าปุ๋ยจากไส้เดือนดิน 
4. ต าบลบ้านทุ่งกว๋าวมีตลาดภายในส าหรับกลุ่มอาชีพ
บางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนพิการต าบลทุ่งกว๋าว 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ ถ้ า  อ่าง
เก็บน้ า  โครงการพระราชด าริฯ 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ครบ
วงจร 
4. กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5. วัยแรงงานออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 
6. ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มี
คุณภาพเท่าท่ีควร 
ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดและพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจมี
น้อย 
7. แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนาและดูแลเอาใจใส่
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ 
เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
3. ในพ้ืนที่มีโครงการพระราชด าริ บ้านทุ่งจี้ อยู่ในพ้ืนที่
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนได้รับประโยชน์โดย
เข้ารับการฝึกอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัว 
4. มีสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2. ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

 
5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ  การ
จัดเก็บรายได้  และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน
ท าให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
3. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีความรู้ 
ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและให้บริการที่
รวดเร็ว 
4. อาคาร สถานที่และพ้ืนที่ในการบริการมีกว้างขวาง 
 

1. บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ต าบล  อ าเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
4. ประชาชนยังขาดความสนใจ และการมีส่วนร่วมต่อ
การบริหารงานและกิจการของ อบต. 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1. มีสถาบันทางการศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการฟรี เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1. มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ ย่อม
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟ้าที่ 
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง  จึง
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้เกิด 
กระบวนการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าป่าไหล
หลากอย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การ 

แข่งขันจนท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม  

ประเพณีของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
เลือนหายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจาก 
อดีตมีการเอ้ืออาทรกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากกลายเป็นสังคมเมือง มีผู้คนมากหน้า
จากต่างพ้ืนที่ ท าให้ความเป็นอยู่ของคนในชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน จากอยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ือ
อาทร ช่วยเหลือกันก็เริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านาน้อยลง การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือ 
ตอบสนองกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายขาดความสมดุล 
อันเป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เช่น  
ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 
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4)  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วน 
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็น
เพ่ือการค้าและการส่งออก  ส าหรับต าบลทุ่งกว๋าวเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มีการ
ปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากข้ึน และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ที่ราคาผลผลิตตกต่ า 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและเกิดสิ่ง
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้น  ในที่นี้ขอน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช  ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี 
พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนใน
สังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้
ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
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ส่วนท่ี  3     
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

             1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
   

      
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง   

  
 

2. ด้านการเศษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง   

      แผนงานการเกษตร กองช่าง   

2 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร 1. ด้านบริหารทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด   

  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด   

  
 

  แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง   

  
 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กองสาธารณสุขฯ/

สป.   

  
 

3. ด้านการเศษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง   

      แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด   

3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 1. ด้านบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานปลัด/

กองคลัง   

  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด   

    2. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด   

  
 

  แผนงานสาธารณสุข 
สป./กอง

สาธารณสุขฯ   

  
 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด   

  
 

  แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง   

  
 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สป./กอง

สาธารณสุขฯ   

  
 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด   

  
 

3. ด้านการเศษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง   

  
 

4. ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานสวัสดิการ/สป.   
            

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง   

  
 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด   

  
 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองช่าง   

    2. ด้านการเศษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง   

      แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด   

5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 1. ด้านบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สป./กองคลัง   

    2. ด้านการเศษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง   
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                 2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงกา
ร

(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 17      31,510,000 36      32,877,000 56       47,634,000 47      56,106,800 28       29,711,800 184     197,839,600

     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 42    168,474,000 81   215,989,605 77    273,276,300 94    302,938,500 43       81,426,500 337  1,042,104,905

     1.3  แผนงานการเกษตร 1            200,000 6        5,182,500 6         4,462,500 7         5,387,500 3         1,680,000 23      16,912,500

รวม 60  200,184,000 123  254,049,105 139  325,372,800 148  364,432,800 74  112,818,300 544  1,256,857,005

2) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม

     2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2            110,000 2           110,000 3            240,000 3            240,000 3             240,000 13           940,000

     2.2  แผนงานการศึกษา 2              10,000 2                9,000 2                 9,000 2                 9,000 2                 9,000 10             46,000

     2.3  แผนงานเคหะและชมุชน 1         2,500,000 3        3,594,500 3       11,150,000 2         1,150,000 1             150,000 10       18,544,500

     2.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 4            580,000 4           580,000 3               80,000 3              80,000 3               80,000 17         1,400,000

     2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3      50,200,000 7      52,543,500 6       56,760,000 4      56,900,000 3         7,900,000 23    224,303,500

     2.6  แผนงานการเกษตร 7         2,478,000 7        2,478,000 5            720,000 5            720,000 5             720,000 29        7,116,000

รวม 19    55,878,000 25    59,315,000 22     68,959,000 19     59,099,000 17       9,099,000 102     252,350,000

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน/

     และการรักษา ความสงบเรียบร้อย

     3.1   แผนงานบริหารท่ัวไป 7            663,600 7        1,112,500 7         1,412,500 7         1,112,500 7         1,112,500 35        5,413,600

     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8         1,075,000 7           270,000 6            145,000 6            145,000 6             145,000 33        1,780,000

     3.3  แผนงานการศึกษา 15         8,144,000 16        7,705,800 14         6,681,800 14         6,681,800 14         6,681,800 73       35,895,200

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่กวา๋ว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวดัล าปาง

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  5  ปีปี ๒๕๖5

แบบ ผ 01
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงกา
ร

(บาท)

     3.4  แผนงานสาธารณสุข 59         1,607,000 58        1,612,000 58         1,612,000 58         1,612,000 58         1,612,000 291         8,055,000

     3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4            567,000 5        1,067,000 5         1,067,000 5         1,067,000 5         1,067,000 24         4,835,000

     3.6   แผนงานเคหะและชมุชน 1         1,900,000 1        1,900,000 5         7,725,000 _  _ _  _ 7      11,525,000

     3.7  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 25         1,316,000 28        3,391,000 26         1,671,000 26         1,671,000 26         1,671,000 131        9,720,000

     3.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 27         1,462,000 27        1,390,000 19         1,280,000 19         1,280,000 19         1,280,000 111         6,692,000

     3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5         6,664,000 6        3,270,000 12       15,880,000 9         5,097,500 2             820,000 34      31,731,500

     3.10  แผนงานงบกลาง 6      19,360,000 6      20,860,000 6       21,860,000 6      22,870,000 6       23,880,000 30     108,830,000

รวม 157    42,758,600 161   42,578,300 158    59,334,300 150    41,536,800 143    38,269,300 769    224,477,300

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

    4.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 2 2,000,000 5 5,000,000 2 2,000,000 4 8,000,000 4 4,000,000 17       21,000,000

    4.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 15            636,500 15           636,500 15            635,000 15            635,000 15             635,000 75        3,178,000

    4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2            500,000 3           270,000 3            270,000 3            270,000 3             270,000 14         1,580,000

    4.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 698,500 3 2,783,500 3 3,065,000 6 3,665,000 4 3,665,000 18      13,877,000

    4.5  แผนงานการเกษตร 12            732,700 13        1,172,700 13         1,175,000 13         1,175,000 13         1,175,000 64         5,430,400

รวม 33      4,567,700 39     9,862,700 36      7,145,000 41    13,745,000 39       9,745,000 188       45,065,400

5)  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

    5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  5 740,000 5 740,000 5 740,000 5 740,000 5 740,000 20        3,700,000

    5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 1,840,000 1 1,400,000 1 1,400,000 1 1,400,000 1 1,400,000 7         7,440,000

รวม 9      2,580,000 6     2,140,000 6      2,140,000 6      2,140,000 6      2,140,000 27      11,140,000

รวมทั้งสิ้น 278 305,968,300 354 367,945,105 361 462,951,100 364 480,953,600 279 172,071,600 1,630  1,789,889,705

รวม  5  ปี

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑช์ุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เจาะบ่อบาดาลน้ าลึก
เพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
น้ าลึกให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

เจาะบ่อบาดาล 
ขนาด Ø  6 น้ิว  
ลึก 100 ม.   
พร้อมอุปกรณ์   

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

2 เจาะบ่อบาดาล   
หมู่ที่ 3 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล
น้ าลึกให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

เจาะบ่อบาดาล 
ขนาด Ø  6 น้ิว  
ลึกไม่น้อยกว่า 100 
เมตร พร้อมอุปกรณ์   

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างประปาภูเขา  
หมู่ที่ 1  (อ่างห้วย
ชมพู) 

เพื่อก่อสร้างประปา
ภูเขาให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ประปาภเูขาท่อส่ง
น้ า 3  กิโลเมตร 

- - 100,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 22 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน   
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบ
ประปาพร้อมวางท่อ
ประปา 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงประปาภเูขา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมประปา
ภูเขา ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงประปา
ภูเขาพร้อมอุปกรณ ์

- - 100,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 วางท่อ PVC เข้าพื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่  1 

เพื่อปรับปรุงเสริม
สันอ่างให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง  2,500  
เมตร 

- - - 
 

645,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

7 ระบบส่งน้ าท่อส่งน้ า
เพื่อใช้ในการเกษตร  
หมู่ที่ 2 

เพื่อวางท่อส่งน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 2 

- 200,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

8 วางท่อ PVC เพื่อ
การเกษตรจากอ่าง
ห้วยเป้ง หมู่ที่  8 

เพื่อวางท่อ PVC ให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ระยะทาง  2,500  
เมตร 

- - 645,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตร 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 23 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 วางท่อ PVC เพื่อ
การเกษตรจากอ่าง
ห้วยเป้ง หมู่ที่  14 

เพื่อวางท่อ PVC ให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาด Ø 3-4 น้ิว   
ยาว 1,200 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตร 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซม  ปรับปรุง
ระบบประปา  
 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมประปา
ภูเขา ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ระบบประปาของ
หมู่บ้านระบบ
ประปาภเูขา 
ระบบประปาใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 

    300,000 
 
 

   300,000 
 

   300,000 
 

300,000 300,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
หมู่ที่ 1 ห้วยห้อมเชื่อ
บ้านนางมา  เยียดยัด 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  5 ม.   
ยาว 1,000 ม.   
หนา 0.30 ม. 

- - - 
 

300,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
หมู่ที่ 1 (พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า) ห้วย
มะผเีชื่อมห้วยมะกาย 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.   
ยาว 2,000 ม. 

- - - 
 

600,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 24 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าแมตุ่๋ย
พร้อมกล่อง 
แกรเบี้ยน บ้านถ้ า  
หมู่ที่ 1 เช่ือม  
หมู่ที่ 5,6,8  
ต าบลบ้านขอ 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 2,000 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบทุ่งนาหมาก   
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 2,000 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
 

- - 200,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เส้นทางเกษตรห้วย
พ่อเย็น  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาวรวม 1,000 ม. 
หนา 0.30 ม. 
ปริมาตร 1,200 ม.  

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้า
ทางบ่อหมาเลีย   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 

ขนาดกว้าง 6ม.  
ยาวรวม 500 ม.  
 

- - 
 

- 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 25 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่นเลียบล าน้ า
แม่ตุ๋ย  หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร   
ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร   

- - - 600,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ทางไปฝายใหม่ – 
ห้วยธาตุ  หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนากว้าง  4 ม.   
ยาว 700 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.  
หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า840 
ลบ.ม.พร้อมวางท่อ 
คสล.เส้นผ่านศูนย์ 
40เมตร จ านวน 2 
จุด 

- - - 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เส้นทางทุ่งหลวงและ
ทุ่งป่าติ้ว  หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 1,500 ม. 

- - 800,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลูกรังทุ่ง
พร้าวเนือ, ทุ่งสอด, 
ทุ่งห้วย  หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว 1,000 ม. 

- 300,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 26 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าห้วยเป้ง 
ม.8 เช่ือมบ้านห้วย
เป้ง ม.5 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่นทุ่งแพะ   
บ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 
ม.  ยาว 1,000.00 
ม.  หนา 0.40 ม. 
หรือมีดินลูกรังเผื่อ
แน่น 30% ไม่น้อย
กว่า 1,560 ลบ.ม. 

- - - - 450,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบแม่น้ าตุ๋ย ม.5 
บ้านทุ่งกว๋าว เชื่อม ม.
12 บ้านแพะใหม ่

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านดอย หมู่ที่ 4 
เชื่อมทุ่งห้วยตูน 
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว 1,000 เมตร   
หนา 0.30 เมตร   
 
 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่นทุ่งนาดอน  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.   
ยาว 1,200 ม.   
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 

500,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น ซอย 1  
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดยาว 2,000 
ม.  กว้าง 5 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
หมู่ที่ 7  จากทางสาย
หลักไปสระน้ าห้วยสัก 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง  4  ม.  ยาว 
1,050  ม.  หนา 
0.30 ม.    
พร้อมวางท่อฯ 

- - 300,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 7  เชื่อม 
หมู่ที่  4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 1,050 ม. 
หนา 0.30 ม.  
พร้อมวางท่อ 

- - - 
 

300,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าแมตุ่๋ย  
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.   
ยาว 2,000 ม. 

- - 200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 28 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9   
ซอย 9 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนากว้าง 2.50 
เมตร ยาว 140.00 
เมตร  หนา 0.40 
เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 350.00  
ตร.ม. 

- 45,000 - - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยจาก
การสญัจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ทางเลี่ยมดอย  
หมู่ที่ 9 เช่ือม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 6 ม.   
ยาว 200 ม. 

- 100,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่นทุ่งบ้านหลวง
บ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 
ม.  ยาว 1,190.00 
ม.  หนา 0.30 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,570 ตาราง
เมตร 

- - 290,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยทุ่งนาดอน   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 300 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 29 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าแม่นึงใต้
โรงสีข้าว หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 1,500 ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าแมตุ่๋ยฝั่ง
ตะวันตก  หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 1,000 ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าแมตุ่๋ย- 
ห้วยเหลา่คา  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 500 ม. 

- - 250,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น เลียบล าน้ า
แม่นึง บ้านป่าเวียง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 
ม.  ยาว 1,230.00 
ม.  หนา 0.20 ม.  
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3,690 ตาราง
เมตร 
 
 
 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 30 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเลยีบ
ล าน้ าแมตุ่๋ย   
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร   
ยาว 2,000 เมตร   

- - - 300,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
หมู่ที่  13   ซอย 1  
ถึงอ่างห้วยโป่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 3,000 ม. 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 4 หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  5 ม.   
ยาว 2,000 ม. 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ทางเข้าวัดดอยและ
ทางเข้าท านบดิน 
ห้วยเตา  หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  1,800  เมตร   
หนา  0.30  เมตร 

450,000 - 
 

- -  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 31 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่นเข้าพื้นที่
การเกษตรเลยีบล าน้ า
ตุ๋ย บ้านหลวง  
 หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ม.13 ขนาดกว้าง 
3.00 ม.   
ยาว 900.00 ม.  
หนา 0.20 ม.  หรือ
มีดินลูกรังเผื่อแน่น 
30% ไม่น้อยกว่า 
702.00 ลบ.ม. 

- - 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 2 บ้านหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
 

ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  400.00 
ตร.ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

44 วางท่อ คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 
3 เช่ือม ซอย 7  

เพื่อวางท่อ คสล. ให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก. ช้ัน 3 
ขนาด Ø  0.80 
เมตร พร้อมบ่อพัก
พักขนาด 1.25 x 
1.25 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 
ความยาว 200 ม. 
 
 
 

- - - 
 

500,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอย 6หมู่ที่ 9 
 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
พร้อมรางระบายน้ า 

- - 150,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

46 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอย 9  หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 200 ม. 

- 400,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

47 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอย 2  หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 50 ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

48 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอย 6 เช่ือม  
ซอย 7  หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 50 ม. 

- - - 500,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

49 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอย 2, ซอย 5   
หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยูใ่นสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

- ซอย 2 กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 
- ซอย 5 กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 

- 600,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 33 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหาย 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

- ถนนท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต. 
- ถนนถ่ายโอน 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

51 ขยายเขตไฟฟ้า 
(ทางเข้าถ้ าต้นขาม) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ทางเข้าถ้ า 

ขนาดเสาไฟฟ้า 
จ านวน  140  ต้น
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 
จ านวน  70 ชุด 

- - 4,000,000 
 

4,000,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคนื 

กองช่าง 

52 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าถ้ าต้นไทร  
หมู่ที่ 1  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ทางเข้าถ้ าต้นไทร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

53 ขยายเขตไฟฟ้าถนน
ซอย 9 เช่ือมซอย 
12, ซอยข้างรพสต.
ทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ทางเข้าถ้ าต้นไทร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

54 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
หมู่ที่ 3 
  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าจ านวน 9 ต้น  
ความยาว  350 
เมตร 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

55 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ไฟก่ิงหน้าบ้านนายมลู
ถึงหน้าป่าช้าทุ่งกว๋าว  
หมู่ที ่4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟกิ่ง 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 34 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ขยายเขตไฟฟ้าซอย
บ้านนายค าปัน รู้มาก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

57 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนซอย 
7, 12, 15,17  
หมู่ที่ 5 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

58 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอย 1/2 , 
ซอยหน้าบ้านนาย
เพชร อุ้มหอบ, ซอย 
5 เช่ือมซอย 18, 
ซอย 8 หลังบ้านนาย
ยืน สมนึก, ซอย 
17/2 เข้าบ้านนาย
อ้าย มนุภา  หมู่ที่ 5 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

59 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 8, 
ซอย 5 เช่ือม ซอย 3  , 
ซอย 8/1, ซอย 11 
หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- 400,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 35 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 1   
หมู่ที่ 13  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

61 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย12 
เชื่อมซอย 1 หมู่ที่ 13 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

62 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ที่ 9 
เขตติดต่อบ้านป่า
เวียง (เลียบน้ าแม่นึง) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าพร้อมตดิตั้งไฟก่ิง 

- - - 
 

- 
 

200,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

63 ขยายเขตไฟฟ้าซอย
หน้าวัดถึงสะพาน 
ป่าช้า  หมี่ที่ 9 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าพร้อมตดิตั้งไฟก่ิง 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

64 ขยายเขตไฟฟ้าซอย 
5, ซอย 7, ซอย 3  
หมู่ที่ 12 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าพร้อมตดิตั้งไฟก่ิง 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

65 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอย 3, 
5  หมู่ที ่12   

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเสาไฟฟ้า
จ านวน  20  ต้น
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง
จ านวน  10  ชุด 
 

-    - 400,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าพร้อมติดตั้งไฟ
กิ่ง ซอย 1   
หมู่ที่ 6 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจ านวน 4 
ต้น  ความยาว 
150 เมตร 

- - 150,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

67 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 
1, ซอย 4, ซอย 5/1   
หมู่ที่ 14 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

68 ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร  
หมูที่  1 – 14 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
พื้นทีท่าง
การเกษตร 

800,000 
. 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

69 วางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อวางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์

ก าลังการผลิตไม่
น้อยกว่า 5 
กิโลวัตต์ 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และลดค่าใช้จ่าย
ในด้านประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

70 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 1 จาก
แยกเข้าถ้ าแปดแห่งถึง
แยกบ้านนายสรุิยา   
แลเล็ง  หมู่ที่ 1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

71 ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส 
เข้าระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งแท่น หมู่ท่ี 3   

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 3 
เฟส 

ขยายเขตไฟฟ้า 3 
เฟส 

- 100,000 100,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ท่ีได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยข้างโรงน้ าดื่ม , 
ซอยข้างบ้านนายวัน  
รู้มาก ซอยบ้านผู้ช่วย
ธรรม รูม้าก  หมู่ที่ 3 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - - 100,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

73 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 7 , 
ซอย 17/1 , ซอยฮ่อง
ปลิง  หมู่ 5 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- 1,600,000 1,600,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

74 วางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งปง  หมู่ที่ 6 

เพื่อวางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์

ก าลังการผลิตไม่
น้อยกว่า 5 
กิโลวัตต์ 

- 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และลดค่าใช้จ่าย
ในด้านประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

75 ขยายเขตไฟฟ้าป่าช้า  
หมู่ที่ 6 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

76 ขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 
หลังโรงเรียนปลายนา  
หมู่ที่ 7 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

77 ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส 
ซอย 8  (บ้านนายผดั  
สอดสี) หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
3 เฟส 

ขยายเขตไฟฟ้า 3 
เฟส 

- - 600,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และลดค่าใช้จ่าย
ในด้านประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 ขยายเขตไฟฟ้าซอย 1 
, ซอยประปา ,ซอยป่า
ช้า ,ซอย 2  หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 

- - 400,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

79 วางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 10 

เพื่อวางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์

ก าลังการผลิตไม่
น้อยกว่า 5 
กิโลวัตต์ 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และลดค่าใช้จ่าย
ในด้านประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

80 งานติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนบ้านถ้ า ม.1 
เชื่อมบ้านหลวง 
ม.13 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ยาว 1,400 เมตร 
จ านวน 47 ต้น
รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ทุ่งกว๋าว 

- 1,804,000 1,804,000 1,804,000 1,804,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

81 งานติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนบ้านจ๋ง ม.4 
เชื่อมบ้านปลายนา  
หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ยาว 1,700 เมตร 
จ านวน 57 ต้น
รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ทุ่งกว๋าว 

- 2,124,000 2,124,000 2,124,000 2,124,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

82 งานติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนบ้านทุ่งปง 
ม.6 เชื่อม บ้านทุ่งจี้ 
ม.8 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ยาว 1,400 เมตร 
จ านวน 47 ต้น
รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ทุ่งกว๋าว 
 
 

- 1,804,000 1,804,000 1,804,000 1,804,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอย 3, 
5  หมู่ที ่12   

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเสาไฟฟ้า
จ านวน  20  ต้น
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง
จ านวน  10  ชุด 

-    400,000 - 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

84 ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารดุ
เสียหาย 
 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่
ช ารุดเสยีหาย 

ซ่อมแซมไฟฟ้าที่
ช ารุดเสยีหายใน
พื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 
 

   200,000 
 

   200,000 
 

200,000 
 

   200,000 
 

   200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า (เสริมระบบ
นิเวศน์)  
ห้วยเตา หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.   
ยาว 10 ม. 

- - - 
 

500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างพนังข้าง
ประปา  หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างพนัง
กั้นตลิ่งให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง  
1.525 ม.   
สูง 1.20 ม.   
ยาว 80 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองห้วยต้นตุม้  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดปากกว้าง 1.20 
ม. ท้องกว้าง 0.60 ม. 
ลึก 0.725 ม.  
หนา 0.075 ม.  
ยาว 190 ม 

- - 200,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัดเซาะ
ตลิ่งพังและปญัหา
การขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

4 จัดท าผังเมืองรวม
ต าบลทุ่งกว๋าว 
 

เพื่อวางผังเมือง
รวมของต าบล
ทุ่งกว๋าว  

จัดท าแผนผังต าบล
ทุ่งกว๋าว 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ 50 
ของอบต. 
ที่ด าเนินการ
ตามกฎหมาย
ผังเมือง 
 
 

ต าบลทุ่งกว๋าวมี
การวางผังเมือง 
ที่น่าอยู ่
 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 41 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 1  บ้านถ้ า   
ต.ทุ่งกว๋าว  เช่ือม  
หมู่ที่ 6  ต.บ้านขอ 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4 ม.   
ยาว  200 ม.  

400,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 2 ซอยป่าช้า 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.  
ยาว  2,000 ม. 

- - - 
 

4,000,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที ่2  ซอยป่าช้า
เชื่อม – ร.ร.
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4 ม.   
ยาว  2,000 ม.   
หนา  0.15 ม. 

- - 4,000,000 
 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคสล.
ซอย 9 เชื่อมซอย 
4 หน้าวัดทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาวรวม 500 ม.   
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,500,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1, 2/1, 3/1, 
3/2, 3/4, 5, 
6/1, 10/1, 
12/1,12/2   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
 

ขนาดกว้าง 3 ม.  และ 
4 ม.  ยาวรวม 400 ม.  
หนา 0.15 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

700,000 800,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัยใช้
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 8/1 ลงซอย
วัดห่าง หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 1,500 ม.   
หนาเฉลี่ย 1.20 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยข้าง รพ.สต.ทุ่ง
ข่วง ซอย 1, ซอย 
4, ซอย9 เชื่อม
ถนนสายป่าช้าเชื่อม
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม  
 หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาวรวม 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคสล.
ทุ่งนาดอน  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานทางหลวง
ส าหรับอปท. 
 

- - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 43 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคสล.
หลังวัดม่อน   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพทีด่ ี
 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงส าหรับอปท. 

- - - - 600,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 6 หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี

ซอย 6 ขนาดกว้าง 3 
ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2     
เช่ือมบ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11  

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจร 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ยาวรวม 935 
เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า 4,675  
ตารางเมตร  

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 
ห้วยธาตุ  หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 750 ม.   
หนา 0.15 ม. 

- - 1,650,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล.  
ทุ่งห้วย หมู่ท่ี 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว 800 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

- 1,600,000 - -  
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4 ซอยข้าง
บ้านผู้ช่วยธรรม  
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3 เมตร  
 ยาว 130 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
 
 

195,000 - - -  
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 13 ซอยข้าง
บ้านนายมิตชัย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาวรวม 1,000 ม.   
หนา 0.15 ม. 

- - - 2,000,000  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 11, ซอย 
11/1 (หน้าวดับ้าน
จ๋งเหนือ)  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาวรวม 800 ม.   
หนา 0.15 ม. 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 14 ซอยบ้าน
นายค าปัน, ซอย 3 
ซอยข้างบ้าน 
นายสุค า หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 300 ม.   
หนา 0.15 ม. 

600,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
 
 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10เชื่อมซอย 
12, ซอย 6  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพทีด่ีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2 ม.   
ยาว 200 ม.   
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคสล.
ซอย 11 (หน้าวดั
จ๋งเหนือ)  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบมาตรฐานทางหลวง
ส าหรับ อปท. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 7 หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.80 เมตร  
ยาว 220 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  ซอย 17 , 
ซอย 7   

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 17  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 
- ซอย 7  กว้าง 4 ม. 
ยาว  300 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 
 

1,200,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  ซอย 3 ,  
ซอย 15  
 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 3  กว้าง   
4 ม. ยาว 100 ม. 
- ซอย 15  กว้าง 4 ม. 
ยาว 40 ม. 

- - 280,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 16/1, ซอย 
15  หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 16/1  
กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 28 ม.  
หนา 0.15 ม.  
- ซอย 15 กว้าง 3.00 
ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงส าหรับอปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 335,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 3, 17/1, 
17/4, ซอยบ้านพ่อ
ด,ี ซอยบ้านพ่อป๋ัน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 120 ม.  
หนา 0.15 ม. 
- ซอย 17/1กว้าง 2.5 
ม. ยาว 63 ม. 
หนา 0.15 ม. 
-ซอย 17/4 กว้าง 2.5 
ม. ยาว 65 ม. 
หนา 0.15 ม. 
-ซอยบ้านพ่อดี กว้าง 2 
ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. 
-ซอยบ้านพ่อป๋ัน  
กว้าง 3 ม. ยาว 220 
ม.หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานทางหลวง
ส าหรับอปท. 

- - - - 750,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 8  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 1,000 ม.   
หนา 0.15 ม. 

- - - 2,200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหน้าโรงเรียน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3 ม.   
ยาว 400 ม.   
หนา 0.15 ม.   
หรือพ้ืนท่ีรวม 1,200 
ตร.ม. 

- 600,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. 
หลังโรงเรียนปลาย
นาวิทยา  หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 140 ม.   
หนา 0.15 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
560 ม. 

280,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 บ้านปง   
หมู่ที ่7 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 140 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
 
 

- 280,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังบ้านนาย
ผัด พอใจ  บ้านทุ่งจี้ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 186.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
744.00 ตร.ม. 
 

- 452,000 - - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยจาก
การสญัจร 
 
 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 11 เช่ือมต่อ
ระหว่างถนนเข้าป่า
ช้าหลัง อบต.
ทุ่งกว๋าว , ซอย 8  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 11 เช่ือมต่อ
ระหว่างถนนเข้าป่าช้า
หลัง อบต.ทุ่งกว๋าว 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 60  เมตร 
- ซอย 8 กว้าง 4 ม.  
ยาว 115 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คศล.  
หมู่ที่ 9 ซอย 1, 8  

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 1/1 กว้าง  4 ม. 
ยาว 50 ม. 
- ซอย 8 กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - 
 

- 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล.  
วัดม่อนดอยน้อยถึง
อ่างแม่นึง  หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 105  ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 8  หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 

กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 140 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 175,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซ.บ้านนางนี, ซอย
บ้านแตน หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอยบ้านนางนี 
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 60 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
- ซอยบ้านนางแตน
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 30 เมตร  และ
กว้าง 4 เมตร  ยาว 10 
เมตร หนา 0.15 ม. 

- 155,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล.
เลียบล าเหมือง
ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3 ม.  
 ยาว 500  ม.  
 

- - 750,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าบ่อขยะ   
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง  4  ม.   
ยาว 150 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายศักดิ์   
เปิดช่อง, ซอยนาย
ผัด  วาวแวว, ซอย
นายมูล  เคม็มาก , 
ซอยนายสงวน  ใจ
ช่วย  หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอยนายศักดิ์   
ยาว 3 ม.  
ยาว 50 ม. 
- ซอยนายผัด   
กว้าง 3 ม.  ยาว 30 ม. 
- ซอยนายมูล   
กว้าง 3 ม.  ยาว 30 ม. 
- ซอยนายสงวน  
กว้าง 3 ม.  ยาว 35 ม.  

- 217,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 12  ซอย 3 
(ทางเข้าอ่างห้วย
เกี๋ยง) 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 300 ม. 
 

 

- 600,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 บ้านแพะ
ใหม่ หมู่ท่ี 12 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 95.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
380.00 ตร.ม. 

- 230,000 - - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยจาก
การสญัจร 
 
 
 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 12  ซอย 5 
เข้าอ่างห้วยเกี๋ยง  
จ านวน 2 จุด 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 400 ม. 

- - 
 

- 800,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6, ซอย 7   
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 6 กว้าง 4 ม.   
ยาว 200 ม. 
- ซอย 7 กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

47 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 5 
เชื่อมซอย 3  บ้าน
แพะใหม่ หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
400.00 ตร.ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

48 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 6 บ้าน
แพะใหม่ หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 130 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
390.00 ตร.ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหลังวัด   
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 100 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1  หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 200 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4 บ้านหลวง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 137 ม.  
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
548.00 ตร.ม.   

- - 277,500 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 1 , ซอย 5/2 
, ซอย 4/3  ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 130 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  390.00  
ตร.ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเข้าทุ่งนาใหม่  
หมู่ที่ 14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 130 ม. 
หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
390.00 ตร.ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 2 หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385 
กิโลเมตร  หนา 0.04 
เมตร 
 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย บ้านนายสว่าง  
รู้เกณฑ์  หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385 
กิโลเมตร  
หนา 0.04 เมตร   

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยหน้าโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพทีด่ีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385 
กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร   

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 6 หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 0.385 
กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร   
 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีตซ.
ข้างวัดทุ่งปง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385 
กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร   

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยหลังบ้านนาย
ผัด  พอใจ  หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว 165 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 2 หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385 
กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร   

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรตีซอย 
4 บ้านนายหมอก   
เหล็กเทศ หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม. 

- - 240,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 
 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 5 หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385
กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร   

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 2, ซอย 5  
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 2 กว้าง 4 เมตร   
ยาว 200 เมตร 
- ซอย 5 กว้าง 4 เมตร   
ยาว 100 เมตร   
 

- 552,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยวัดใต้ หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385
กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร   
 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 3 เชื่อม 
ซอย 5  บ้านทุ่งจี้ 
ศรีเจริญ  หมู่ที่ 14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการ  ไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ 
ซอย 4 หมู่ที่ 14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 0.385 
กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร   
 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกซอย 8  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว  200 ม.   
หนา 0.04 ม.   
หรือพ้ืนท่ีรวม 800  
ตร.ม. 

300,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

68 งานซ่อมสร้างผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพารา บ้านเฮี้ย  
หมู่ที่ 9 – บ้านป่า
เวียง หมู่ที่ 11 
 
 
 
 

เพื่อซ่อมสร้างผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 880 
เมตร  หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,520 ตารางเมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 57 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 งานซ่อมสร้างผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพาราบ้านจ๋ง  
หมู่ที่ 4-บ้านปลาย
นา  หมู่ที่ 7 

เพื่อซ่อมสร้างผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.50 เมตร   
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,000 ตารางเมตร 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน้ าฝาย
สบนึง หมู่ที่ 5  
 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน 
สภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน้ าฝายสบนึง
จ านวน 3 จุด   
ขนาดกว้าง 2.40 เมตร  
ยาว 3.50 เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ 
8.40 ตารางเมตร 

- 48,500 - 
 

- 
 

- ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยจาก
การสญัจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและเพิ่ม
โอกาสในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างประตูเปดิ-
ปิดน้ าล าเหมือง
กลางฝายสบนึง 
บ้านทุ่งกว๋าว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ าให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 2.60 เมตร  
สูง 1.70 เมตร  
จ านวน 2 จุด 

- 60,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจในการใช้
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมทุ่งนาหมาก 
เส้นลา่ง หมู่ที่ 1    

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และไดม้าตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 2.40 เมตร   
สูง 1.60 เมตร   
ยาว 5 เมตร 

200,000 - 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 58 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยเหล่าคา  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และไดม้าตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.40 เมตร   
สูง 1.60 เมตร   
ยาว 5 เมตร พร้อม
ก าแพงปากท่อ 

- - 
 

- - 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมทุ่งนาหมาก 
(เส้นบน) หมู่ที่ 1    

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิจราจร
ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี
และไดม้าตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.40 ม.  
สูง 1.60 ม. ยาว 7 ม. 

- - 
 

- 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่  5  
 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

จ านวน  5  จุด  จุดที่ 
1,2,3 กว้าง  2.10 ม. 
สูง 1.80 ม. ยาว 5 ม.  
จุดที่ 4,5 กว้าง 2.10 
ม. สูง 1.80 ม.  
ยาว 5 ม. 

- - 
 

- 400,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามล า
เหมืองฝายสบนึงจุด
ข้างวัดทุ่งกว๋าว  
หมู่ทื่ 5 
 
 
 
 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง  
กว้าง 2.70 เมตร   
สูง 2.40 เมตร ยาว 6 
เมตร  รายละเอียด 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 59 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.   
หมู่ที่ 5 
- ทางทุ่งใน 
- ฮ่องปลิง 
 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

- ทางทุ่งใน ขนาด 1 
ช่อง ความกว้าง 2.40 
ม. ยาว 6 ม.  
สูง 1.60 ม. 
- ฮ่องปลิง ขนาด1 ช่อง 
ความกว้าง 2.40 ม. 
ยาว 6 ม. สูง 1.60 ม. 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยทราย  
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.10 ม.  
สูง 1.80 ม.  ยาว 5 ม.  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามเหมือง
แม่ตุ๋ย หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง ความ
กว้าง 2.40 ม. ยาว 6 
ม. สูง 1.60 ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมซอย 6(ข้าง
บ้านนายสว่าง การ
เก่ง)  หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 
 
 
 

ขนาด 1 ช่อง กว้าง 
2.40 ม. ยาว 6 ม.  
สูง 1.60 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 60 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยต้นฮ่าง 
ปลายนา หมู่ที่ 7 
เชื่อม หมู่ที่ 9   

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง กว้าง 
2.40 ม.  สูง 1.60 ม. 
ยาว 6 ม. พร้อมก าแพง
ปากท่อ 

- - 200,000 
 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมหน้าบ้าน
นายบุญเท่ง การเก่ง 
ซอย 7 หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง กว้าง 
2.40 เมตร  สูง 1.60 
เมตร ยาว 7.00 เมตร  
พร้อมก าแพงปากท่อ 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

83 วางท่อลอดเหลี่ยม
ล าเหมืองหลวง   
หมู่ที่ 9 

เพื่อวางท่อลอด
เหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 2.40 ม.   
ยาว 6 ม. 

- - - 
 

250,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมหน้าบ้าน
นายบุญเท่ง   
การเก่ง ซอย 7   
หมู่ที่ 9 

เพื่อวางท่อลอด
เหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง กว้าง 
2.40 ม.  สูง 1.60 ม.  
ยาว 7.00 ม.  พร้อม
ก าแพงปากท่อ 
 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยสอด   
หมู่ที่  11 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
 

กว้าง  2.70 เมตร  
ยาว  6 เมตร   
สูง 2.40  เมตร 

- - 300,000 
 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 61 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยป้าว   
หมู่ที่  11 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง  2.70 เมตร ยาว  
6 เมตร  สูง 2.40  
เมตร 

- - - 
 

300,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยน้ าบ่อไห  
หมู่ที่  11 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง  2.70 เมตร  
ยาว  6 เมตร   
สูง 2.40  เมตร 

- - - 
 

300,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมซอย 1  
ข้ามล าห้วยโป่ง 
บ้านหลวง  
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง  
กว้าง 1.80 ม.  
สูง 1.80 ม. ยาว 5.00 
ม.พร้อมก าแพงปากท่อ  
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 
 

267,500 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย 2  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
หนา 0.125 ม.   
ยาวรวม 300 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าเหมืองทุ่งนา
หมาก  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 

กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 40 ม. 

- - - - 55,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 62 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย3,9,12 
,13,7   หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.  
หนา 0.10 ม.  
ยาวรวม 1,000 ม. 

- 1,300,000 1,300,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย 6 (หน้า
โรงเรียน) หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.  
หนา 0.10 ม. 
ยาว 160 ม. 

- - - - 375,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าห้วยป่าบง   
หมู่ที่  4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.40 ม.   
ยาว 150 ม. 

- - 400,000 
 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า ซอยบ้าน
นายช่ืน, ซอย 3 
เชื่อม ซอย 6   
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอยบ้านนายชื่น 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.  
หนา 0.10 ม.  
ยาว 11 ม 
- ซอย 3 เช่ือม ซอย 6 
โดยวางท่อ คสล.ขนาด 
0.40 ม. พร้อมพ่อพัก
และถนนคสล.ทับหลัง
ท่อความยาว 500 ม. 
 
 
 

- - 1,514,000 1,514,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 63 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 ก่อสร้างรางระบาย 
ซอย 1, 3,4,5 
(น้ าประปาหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.60 ม. หนา  
หนา 0.125 ม.  
ยาวรวม 1,000 ม. 

- 150,000 - -    - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างรางระบาย 
ซอยเข้าประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

200,000 - - -    - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย  8  ม. 8   

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ซอย 8 โดยการวางท่อค
สล.ขนาด Ø 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพักและถนนค
สล.ทับหลังท่อความยาว 
600 ม. 

- - - 1,800,000    1,800,000    ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย 10  
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.30 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.  
ยาว 100 ม. 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าเส้นหลัก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
โดยการวางท่อ คสล.
ขนาด Ø 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักและถนนค
สล.ทับหลังท่อความยาว 
 500 ม. 
 
 

- - - - 1,500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 64 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ที่  10   
ซอย 4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.30   ม. ยาว  500  
ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 

1,500,000 
 

- - 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กฝายห้วยเตา  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม.   
ลึก 0.70 ม.  
ยาว 47.00 ม.   
หนา 0.10 ม. (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว) 

- - - - 99,500 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า  ซอย 1   
บ้านหลวง  
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 86.00 ม. 

- - 122,500 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย 7   
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.30 ม.  
ยาว 160 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอยข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าว   
 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ยาว 
350 เมตร 
 
 
 

- - 490,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ป้องกันน้ าท่วมขัง
ข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ทุ่งกว๋าว   
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 65 
 

 1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกห้วยธาตุ   
หมู่ที่ 3 

เพื่อขุดลอกให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.5 ม.  
ยาว 1,500 ม.   
ท้องกว้าง 2 ม.  หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,125 ม. 

- 150,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกฝาย
ประชาอาสา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อขุดลอกให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขุดลอกตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน 

- - - 500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ขุดลอกหน้าฝาย 
ห้วยเตา  หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดลอกให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 8 ม.  
ยาว 500 ม.   
ลึก 2 ม. 

- - 500,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

4 ขุดลอกหน้าฝาย 
ทุ่งป้าว  หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดลอกให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 30 ม.   
ยาว 200 ม.  
 ลึก 3 ม. 

- - - 100,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกหน้าฝาย
ประชาอาสาห้วยเตา   
หมู่ที่ 13 

เพื่อขุดลอกให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 8 ม.   
ยาว 200 ม.   

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพยีง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

6 ขุดลอกสระทุ่งดอยใต้
(ห้วยต้นฮ่าง)  
 หมู่ที่ 4 

เพื่อขุดลอกให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดปากกว้าง 10 ม. 
ท้องกว้าง 5 ม. ลึก 2 ม. 
ยาวรวม 100 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 750 ลบ.ม. 

- - 30,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

7 ขุดลอกสระห้วยจะฝ่อ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อขุดลอกให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม. ลึก 2 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. 

- - - 150,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

8 ขุดลอกสระทุ่งดอย
เหนือ(หลังป่าช้า
ปลายนา)  หมู่ที่ 4 

เพื่อขุดลอกสระ
ให้อยู่ในสภาพท่ี
ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดปากกว้าง 10 ม. 
ท้องกว้าง 5 ม. ลึก 2 ม. 
ยาว 60 ม. หรือดินขุด
ไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. 

- - - - 30,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

9 ขุดลอกล าเหมืองแม่
ผะการ เพื่อเปิดทาง
น้ าเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร บ้านทุ่งปง
หมู่ที่ 6  

เพื่อขุดลอกล า
เหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขุดลอกกว้าง 1050 ม. 
ลึกเฉลีย่ 1.00 ม.   
ยาว 600 ม. หรือ
ปริมาณดินขุดไม้น้อย
กว่า 900 ลบ.ม. 

- 32,500 32,500 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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รายระเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.1   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การแกไ้ขปัญหา
หมอกควันและ
ไฟป่า 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ราษฎรหมู่ที่  1 – 
14,  อส.ปพ ,  
อปพร., รส.ทป 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ราษฎรหมู่ที่  1 – 
14,  อส.ปพ ,  
อปพร., รส.ทป 

- 
 

- 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการเฝ้า
ระวังและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพื่อป้องกัน  บ าบัด  
ฟื้นฟู  รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง และ
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟ
ป่า ในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

60,000 
 

60,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 68 
 

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2   แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

เพื่อให้เยาวชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
และบุคลากรทุก
คน 

5,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมเข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

เพื่อสร้างจิตส านึก
แก่นักเรียนด้วย
การเรยีนรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัตเิอง 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
และบุคลากรทุก
คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีจติส านึก
ด้วยการเรียนรูด้้วย
การลงมือปฏิบตัิเอง 

ส านักงาน
ปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมา
จัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ จ านวน 1 
คัน 

2,500,000 2,500,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมีความ
พึงพอใจ 

สามารถแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 

กอง
สาธารณสุข 

2 สนับสนุนโครงการ
บริหารจดัการขยะ
ของ อปท.จังหวัด
ล าปาง 

เพื่อการบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
อย่างถูกตเช้อง
ตามหลักสุขา 
ภิบาล และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนโครงการ
บริหารจดัการขยะ
ของ อปท.จังหวัด
ล าปาง 

- 94,500 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมีความ
พึงพอใจ 

สามารถแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 

กอง
สาธารณสุข 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างกล่อง 
แกรเบี้ยนแม่น้ าตุ๋ย   
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างกล่อง
แกรเบี้ยนให้อยู่ใน
สภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาว 40 ม.  
สูงเฉลี่ย 2.50 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิ่งพังล าห้วยเฮี้ย  
หมู่ที่ 6 พร้อมขยาย
ถนนเช่ือมหมู่ที่ 8 
 

เพื่อก่อสร้างผนัง
ป้องกันตลิ่งพังให้
อยู่ในสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย 1 ม. ฐาน
กว้าง 1 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
ยาวรวม 300 ม. 

- - 
 

500,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างแนวป้องกัน
ตลิ่งข้างบ้านนาย
น้อย  แอบอุ่น   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างแนว
ป้องกันตลิ่งให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 2,000 ม.  
หนาเฉลี่ย  
0.30 ม. 

- - 300,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิ่งพังล าเหมือง 
ทุ่งปง  หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังให้
อยู่ในสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 
1.525 ม.  สูง 
1.20 ม.  หนา 
0.150 ม.  ยาว 
2,000 ม. 
 
 

- - - 5,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 71 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างแนวป้องกัน
ตลิ่งข้างบ้านนาย
น้อย  แอบอุ่น   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างแนว
ป้องกันตลิ่งให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสูง 10 
เมตร ยาว 50 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ของอบต.ทุ่งกว๋าว 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิ่งพังล าเหมืองทุ่ง
ปง (หน้าศูนย์เด็ก
เล็ก)  หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังให้
อยู่ในสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 สูง 1.20 
เมตร ยาว 
200 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- 900,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างพนัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝั่งตะวันออกล า
เหมืองแม่ตุ๋ย 
 บ้านทุ่งจี้หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างพนัง
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
ยาว 123.00 
เมตร  

- 500,000 - -  
 

- ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตรและลด
การกัดเซาะของล า
ห้วยแม่ตุ๋ย 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างพนังคอน 
กรีตเสริมเหล็กล า
เหมืองบ้านเฮีย้  
หมู่ที่ 9 (จุดบ้าน
นายจ าลอง  สอดสี) 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร  

- 63,500 - -  
 

- ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตรและลด
การกัดเซาะของล า
เหมือง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างพนัคอนกรีต
เสรมิเหล็กล าเหมือง
บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 
(จุดสนามฟตุซอล) 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
ยาว 19.00 เมตร  

- 80,000 - -  
 

- ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตรและลด
การกัดเซาะของล า
เหมือง 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.5   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเลิกเผา 
เลิกเน่า เลิกเหม็น   

เพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะและมลพิษ
ต าบลทุ่งกว๋าว 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาและขยะ
มลพิษต าบล
ทุ่งกว๋าวได้ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการลด
ภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยาก 
รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน เด็ก 
และเยาวชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยาก 
รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม “รักษ์
ป่า รักษ์น้ า รักษ์
ชุมชน”ร่วมใจถวาย
ในหลวง 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน 
ประชาชน
เจ้าหน้าท่ีองค์กร 
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น หรือ
อาสาสมัครดา้น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจแนว
ทางการอนรุักษ์ใน
พื้นที่ชุมชนที่
ต่อเนื่อง 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการฝึกอบรม 
และส่งเสรมิการใช้
พลังงานทดแทน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องพลัง
ทดแทนและ
สามารถน ามาใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

500,000 
 

500,000 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องพลัง
ทดแทนและ
สามารถน ามาใช้
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักงานปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกต้นไม ้  
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 

เพื่อป้องกัน  
บ าบัด  ฟื้นฟู  
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว ปา่ชุมชน  
ป่าเอกชน  และ
บริเวณสองข้าง
ทาง รวมถึงการ
ปลูกหญ้าแฝก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 

2 ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า 
 

เพื่อป้องกัน  
บ าบัด  ฟื้นฟู  
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสร้างป่าด้วย
ฝายชะลอน้ าเฉลมิพระ
เกียรตฯิ  

เพื่อก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าให้อยู่ใน
สภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ฝายชะลอน้ า  
หมู่ที่ 1-14 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

4 อบรมทบทวนราษฎร
อาสาพิทักษ์ป่า 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

รส.ทป หมู่ที่  1 – 
14   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บวชป่า และสืบชะตา
แม่น้ า   

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยาก 
รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน เด็ก 
และเยาวชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

60,000 
 
 

60,000 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการฮักป่า เพื่อฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดิน  
น้ า และป่าไม้ให้
สามารถเป็นแหล่ง
ปัจจัยสี่ของชุมชน
ในท้องถิ่น 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1,698,000 1,698,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

พื้นที่ป่าด้านในได้รบั
การปกป้องและ
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากแนว
กันชน 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพบ่อน้ า
ตื่น และแหล่งน้ าใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

ปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพบ่อน้ าตื่น 
และแหล่งน้ าใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

ประชาชนในต าบล
ทุ่งกว๋าวมีน้ าท่ีมี
คุณภาพใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามระเบียบ
และโปร่งใส 

จัดการเลือกตั้ง
นายก อบต. และ 
ส.อบต. 
 

50,000 
 

500,000 
 

800,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

การเลือกตั้งเป็นไป
ตามระเบียบและ
โปร่งใส 

ส านักงาน
ปลัด 

2 การเตรียมรับเสด็จ
และรับเสด็จ 

เพื่อให้การเตรียมรับ
เสด็จและรับเสด็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 

การเตรียมรับ
เสด็จและรับเสด็จ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

การเตรียมรับ
เสด็จและรับเสด็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

3 เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของ อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์
การบริหารงานของ
อบต. 
 
 
 

จัดบอร์ด,จัดท า
วารสาร แผ่นพับ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารการ
บริหารงานองค์กร 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร,สมชิกสภา,
ผู้น าชุมชน,
คณะกรรมการ
แผนฯองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าวมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

คณะผู้บริหาร,สม
ชิกสภา,ผู้น าชุมชน
,คณะกรรมการ
แผนฯต าบล
ทุ่งกว๋าว 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละ 70ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร,สม
ชิกสภา,ผู้น าชุมชน
,คณะกรรมการ
แผนฯต าบล
ทุ่งกว๋าวประสิทธิ
ภาพในการ
บริหารงานมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อจัดเก็บข้อมลู
พื้นฐานของต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

หมู่ที่ 1-14 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน มี
ความพึงพอใจ 

มีข้อมูลพื้นฐาน
ของต าบลทุ่งกว๋าว 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อ การจ้างและ
ประสานราชการ
(ศูนย์บริการร่วม) 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ อบต . 
และผูม้าตดิต่อ
ราชการ 

อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลของ อบต.  

33,600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่ 
อบต.และผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

เพื่อรวบรวมข้อมลู
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่ 
อบต.และผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

8 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
แผนประจ าปี
งบประมาณฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผูดู้แลเด็ก
ทุกคนให้มีทักษะใน
การจดท า ปรับปรุง
หลักสตูร
สถานศึกษาฯลฯ 

ครูผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ดูแลเด็กทุกคน 

- - - - - ร้อยละ 100  
ของครูผู้ดูแลเด็ก 
และผูดู้แลเด็กที่
ได้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ดูแลเด็กทุกคน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การจัดท าหลัก 
การศึกษา 
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
แผนประจ าปี
งบประมาณฯลฯ 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดตั้งส่วนราชการ
ของ อบต.ทุ่งกว๋าว
เพิ่ม 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้างการ
บริหารงานบุคคลใน
การรองรับภารกิจ
ถ่ายโอนฯ 

กองการศึกษา ฯ 
กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

- - - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 

การบริหารงาน
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ี
ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน (5 ส) 

เพื่อสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีท างานให้ดี
ขึ้น 

ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

- - - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 

บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีท างานให้ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการจดัท าแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนา 

จัดเวทีประชาคม  
จัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา 

จัดเวทีประชาคม   
จัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

แผนชุมชนและ
แผนพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดท าแผนและ
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในหมู่บ้านที่มี
พื้นที่เสี่ยงภัยและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

30,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ต าบล
ได้ทันการณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรม  
อปพร. 

เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 
 
 

จัดการฝึกอบรม 
อปพร. 

40,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธ์ิภาพ 
อปพร. 
 

เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ของอปพร. 
 

เพิ่มก าลังอปพร. 
และการฝึก
ทบทวน 

25,000 30,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ต าบล
ได้ทันการณ ์
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อบรมวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลทุ่งกว๋าวมี
ความรู้เรื่องกฎ
จราจร 

อบรมวินัยจราจร
พร้อมท าใบขับข่ี
แก่ประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลทุ่งกว๋าว 

30,000 30,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนรู้กฎ
จราจรแล้วน าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
และสามารถลด
อุบัติเหตุจากการ
ใช้รถใช้ถนนและมี
ใบขับข่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 
 

30,000 
 

30,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ในพื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

820,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

สามารถลดปญัหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าวได้ 

กองช่าง 

7 จัดตั้งศูนยส์ื่อสาร
ประจ าต าบลและ
จัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร 
 

เพื่อให้ระบบการ
ติดต่อสื่อสารของผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
รักษาความปลอดภัย
ในต าบล 
 
 
 

จัดตั้งศูนยส์ื่อสาร
ประจ าต าบลและ
จัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร 

50,000 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

การติดต่อสื่อสาร
สะดวกรวดเร็ว 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการชุมชนเป็น
ฐานในการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยมีความ
พร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยของ
ชุมชนอย่างเป็น
ระบบโดยชุมชนคิด
เอง ท าเอง และใช้
ทรัพยากรของชุมชน
เอง 

ชุมชน/หมู่บ้าน 
เสี่ยงภัยมีความ
พร้อมในการ
ป้องกันภัยพิบัติ
สามารถบริหาร
จัดการและลด
ความเสยีหายเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชน/หมู่บ้าน 
เสี่ยงภัยมีความ
พร้อมในการ
ป้องกันภัยพิบัติ
สามารถบริหาร
จัดการและลด
ความเสยีหายเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 83 
 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แผนงานการศึกษา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของเด็ก 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเด็กนักเรียน
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็ก 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเด็กนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู ่
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีคณุภาพ 

ปรับภูมิทัศนฯ์ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการ
สอน เสรมิ
พัฒนาการ 
 

300,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
พัฒนา 

เด็กก่อนวัยเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

4 จัดซื้อรถตู้  เพื่อบริการรบัส่งเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส 
 

จัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ท่ีนั่ง  
จ านวน 1 คัน 
 
 
 

1,214,000 1,214,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน มี
ความพึงพอใจ 
 

เด็กผูด้้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
และพัฒนางาน
ห้องสมุด 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่าน
สามารถใช้ห้องสมุด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีหนังสือไว้บริการ 
แก่นักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

31,000 
 

31,000 
 

31,000 
 

31,000 
 

31,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ทีด่ียิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 พัฒนาวงโยธวาทิต
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

เพื่อให้ส่งเสรมิให้นัด
เรียนกล้าแสดงออก
โดยการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมลมี
ความเชื่อมั่นใน
ตนเองในทางที่ 
ถูกต้อง 
 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จ านวน 250 คน 
และชุมชนต าบล
ทุ่งกว๋าวและต าบล
ใกล้เคียง 

10,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุม่เป้า 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้
ด้านศิลปวัฒน 
ธรรมและศลิปะ 
การแสดงด้าน
ดนตรีในท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 พัฒนาการเรียนรู้
เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรู้ 
ทักษะการคิด และ
แนวทางในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
กับชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

จัดนิทรรศการ มุม
ความรู้ และป้าย
สาระเรียนรู้ต่างๆ
ในศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ปีละไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง(โรงเรยีน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุม่เป้า 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีทักษะ
การแสวงหา
ความรู้ ทักษะการ
คิด และแนวทาง
ในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา 
 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จ านวน 250  คน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุม่เป้า 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

มแีหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการจัด
การศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 

9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

โรงเรียนบ้านทุ่ง
ข่วง, โรงเรียน
อนุบาลเมืองปาน, 
โรงเรียนปลายนา
วิทยา, โรงเรียน
บ้านเฮี้ย, โรงเรยีน
บ้านถ้ า, โรงเรยีน
บ้านทุ่งจี้ และ
โรงเรียนบ้านทุ่งปง
,โรงเรยีนบ้านจ๋ง                                                                
มีการจัดและใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

420,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุม่เป้า 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัด
กระบวนการ
เรียนรู ้

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย
และมีพัฒนาการ
สมวัย 

-จัดหาอาหาร
กลางวันแก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลทุ่งกว๋าว 
-จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)ศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลทุ่งกว๋าว 
-ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวยั 
(อายุ 3-5 ปี) 
 

1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มีพัฒนาการที่ด ี

เด็กมสีภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี
และมีคณุภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการกิจกรรม
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรยีนรู้
และผลการทดสอบ 
O-NET 

เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และปีท่ี 6 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และปีท่ี 6 มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษาใน
ระดับชาต ิ
 
 
 
 
 
 

- 106,800 106,800 106,800 106,800 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุม่เป้า 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้ 
ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียน
ของตนเอง 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดหาอาหารเสริม 
(นม ) 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม )แก่เด็กเล็ก 
และนักเรียน 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) 

เด็กมสีภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี
และมีคณุภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

13 จัดหาอาหาร
กลางวัน 
 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

จัดหาอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
เล็ก และนักเรียน 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมสีภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี
และมีคณุภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

14 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาอาชีพ
ถนอมและแปรรูป
อาหารจากผลผลติ
ในท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
อาชีพถนอมและ
แปรรูปอาหารจาก
ผลผลติในท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จ านวน 25 คน 
และกลุม่แม่บ้านที่
สนใจในต าบล
ทุ่งกว๋าว  

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถส่งเสริม
และอนุรักษ์ภมูิ
ปัญาการทอผา้
และแปรรูปอาหาร
ในท้องถิ่น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง (สะ
ล้อ ซอ ซึง) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง (สะ
ล้อ ซอ ซึง) 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองปาน 

10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 
. 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ดนตรีพื้นเมือง 
(สะล้อ ซอ ซึง) 
ได้รับการอนุรักษ ์

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 วิถีถิ่น วิถีไทย เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึง
ประสงค์  รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จ านวน 250 คน 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึง
ประสงค์  รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน ์

ส านักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพคนพิการ 

เพื่อเป็นการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกบั
การดูแลสุขภาพ
คนพิการ 

คนพิการต าบล
ทุ่งกว๋าว  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของคนพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนพิการไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพือ่ส่งเสริม
สุขภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เด็กในต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของเด็กเล็ก
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ป้องกันและควบคุม
โรค  

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ต่าง ๆ 

ป้องกันและ
ควบคุมโรค 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อต่าง ๆได้
ทันการณ ์

กอง
สาธารณสุข 

4 ทุ่งกว๋าวปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ประกวด
หมู่บ้านปลอด
ลูกน้ ายุงลาย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกได ้

กอง
สาธารณสุข 

5 จัดซื้อทรายอะ 
เบทป้องกันยุงลาย 
 
 
 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อทราย 
อเบท 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

สามารถป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกได ้

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดซื้อน้ ายาเคมี
ส าหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อน้ ายาเคมี
ส าหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

สามารถป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกได ้

กอง
สาธารณสุข 

7 จัดซื้อน้ ายาฆ่าเช้ือโรค
และไวรัสไข้หวัดนก 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

จัดซื้อน้ ายาฆ่าเช้ือ
โรคและไวรัสไข ้
หวัดนก 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน มี
ความพึงพอใจ 

สามารถป้องโรค
ไข้หวัดนกได ้

กอง
สาธารณสุข 

8 อบรมให้ความรู้เรื่อง
เอดส์และเพศศึกษา 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้และป้องกัน
โรคเอดส์และ
เพศศึกษา 

จัดอบรม/ท าแผ่น
พับเผยแพร่ความรู้
แก่ นักเรียน อสม.  
เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

ราษฎรมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์
และเพศศึกษา 

กอง
สาธารณสุข 

9 รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

10 อบรมพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความเข้มแข้ง
ให้กับอสม.ให้
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพ  
อสม. 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

อสม.มีทักษะและ
ขวัญ 
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการต าบล 
สุขภาพด ี

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการ
ออกก าลังกาย 
 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

เพื่อให้นักเรียน
เป็นบุคคลที่มี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 
 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
จ านวน  250 คน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนมสีุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการการบริหาร
จัดการหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency  
Medical Services) 

เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือ
ผู้ไดร้ับบาดเจ็บ 
ผู้ป่วยฉกุเฉิน ณ 
จุดเกิดเหตสุ่ง
โรงพยาบาล 
ที่ใกล้เคียงท่ีสุดๆ
ได้บริการในพื้นที่  
ต.ทุ่งกว๋าวและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
 
 
 
 
 

มีอาสากู้ชีพบริการ
น าผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตสุ่ง
โรงพยาบาลได้
รวดเร็วปลอดภัย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

คุถภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน ตาม โครงการ
พัฒนาสาธารณสุขมลู
ฐานในเขตเทศบาล
และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

สนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

15 จัดซื้อที่เก็บขยะ
อันตราย 

เพื่อให้ราษฎรทุก
หมู่บ้านมีที่เก็บ
ขยะอันตราย 
 

จัดซื้อที่เก็บขยะ
อันตราย จ านวน  
14  อัน 

70,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

16 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน)
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี
อุดหนุนหมู่ 1 บ้านถ้ า 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One หมู่ 1  
บ้านถ้ า 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 
 

7,000 
 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 1 บ้านถ้ า 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  หมู่ 1 
บ้านถ้ า 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

18 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแมสู่่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อดุหนุนหมู่ 1 
บ้านถ้ า 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 1 บ้านถ้ า 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการตดิ
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดีอุดหนุนหมู่ 
2 บ้านทุ่งข่วง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 2  
บ้านทุ่งข่วง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

21 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
2 บ้านทุ่งข่วง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

22 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 3  
บ้านทุ่งแท่น 
 
 
 
 
 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  หมู่ 3 
บ้านทุ่งแท่น 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 3 
บ้านทุ่งแท่น 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 3 บ้านทุ่ง
แท่น 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

24 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแมสู่่ลูก
สภากาชาดไทย  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 3  
บ้านทุ่งแท่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 3 บ้านทุ่ง
แท่น 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการตดิ
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแมสู่่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 4 
บ้านจ๋ง 
 
 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 4 บ้านจ๋ง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการตดิ
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

กอง
สาธารณสุข 

26 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 4 บ้านจ๋ง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 4 บ้านจ๋ง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

27 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 4 บ้านจ๋ง 
 
 
 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  4 บ้าน
จ๋ง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 5  
บ้านทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  5  
บ้านทุ่งกว๋าว 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

29 การส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 5  
บ้านทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้แม่และเด็ก
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 5 บ้าน
ทุ่งกว๋าว 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

30 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทุลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
5 บ้านทุ่งกว๋าว 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 5 บ้าน
ทุ่งกว๋าว 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี  
อุดหนุนหมู่ 6  
บ้านทุ่งปง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 6 บ้านทุ่งปง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

32 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อุดหนุนหมู่ 6  
บ้านทุ่งปง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  6  
บ้านทุ่งปง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแมสู่่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 6  
บ้านทุ่งปง 
 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 6 บ้านทุ่งปง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการตดิ
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

กอง
สาธารณสุข 

34 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ อุดหนุน 
หมู่ 7 บ้านปลายนา 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 7  
บ้านปลายนา 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

35 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
7 บ้านปลายนา 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 7  
บ้านปลายนา 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
7 บ้านปลายนา 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 7 บ้านปลาย
นา 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

37 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 8  
บ้านทุ่งจี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  8  
บ้านทุ่งจี ้

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
8 บ้านทุ่งจี้ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี ้

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

39 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุน 
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี ้
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี ้

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สขุภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
9 บ้านเฮี้ย 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

41 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 9  
บ้านเฮี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทุลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
9 บ้านเฮี้ย 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

43 การควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมกุมารีอุดหนุนหมู่ 
10 บ้านหัวทุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับสารไอโอดีน
ที่ครบถ้วน 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับสารไอโอดีน
ที่ครบถ้วน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 10 
บ้านหัวทุ่ง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

45 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
10 บ้านหัวทุ่ง 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

46 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 11  
บ้านป่าเวียง 
 
 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  11  
บ้านป่าเวียง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 11  
บ้านป่าเวียง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 11  
บ้านป่าเวียง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

48 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
11บ้านปา่เวียง 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One หมู่ 11 บ้าน
ป่าเวียง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

49 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 12  
บ้านแพะใหม ่
 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  12  
บ้านแพะใหม ่

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 การควบคุมโรค
มาลาเรีย สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 12   
บ้านแพะใหม ่
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 12 บ้านแพะ
ใหม ่

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

51 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแมสู่่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 12  
บ้านแพะใหม ่
 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 12 บ้านแพะ
ใหม ่
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการตดิ
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

กอง
สาธารณสุข 

52 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 13  
บ้านหลวง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 13 บ้านหลวง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแมสู่่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 13  
บ้านหลวง 
 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 13 บ้านหลวง 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการตดิ
เอดส์ จากแม่สูลู่ก 

กอง
สาธารณสุข 

54 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
13 บ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 13 บ้านหลวง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สขุภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทุลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 14 บ้านทุ่งจี้
ศรีเจริญ 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

56 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจรญิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 14 บ้านทุ่งจี้
ศรีเจริญ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 14  
บ้านทุ่งจี้ศรีเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ 14 บ้านทุ่งจี้
ศรีเจริญ 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

58 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตร์
จารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี
 

เพื่อขับเคลื่อนและ
เร่งรัดการก าจัด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ระดับท้องถิ่น 
 

ต าบลทุ่งกว๋าว 25,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 90  
ของสุนัขใน
ต าบลทุ่งกว๋าว
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

กอง
สาธารณสุข 

59 จัดซื้อชุดตรวจสารเสพ
ติด 
 
 
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อาชญา 
กรรมและยาเสพ
ติด 

จัดซื้อชุดตรวจสาร
เสพติด 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ปัญหาอาชญา 
กรรมและปญัหา
ยาเสพตดิลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
(อผส.) 

เพื่อให้เกิด
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุท่ีบ้านและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการให้
ก าลังใจแก่ผู้สูงอาย ุ
 

ผู้สูงอายุ และ อส
ม. จ านวน 30 คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดอาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุท่ี
บ้านและ
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการให้
ก าลังใจแก่
ผู้สูงอาย ุ

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ ผูด้้อย 
โอกาสต าบล
ทุ่งกว๋าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ผู้ยากไร้ ผูด้้อย 
โอกาสต าบล
ทุ่งกว๋าวมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  

เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการ 
แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  

ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยแก่
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  
มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาด
อ าเภอเมืองปาน 

ราษฎรที่ประสบ
สาธารณภัยและ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองปาน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งเด็กปฐมวัยที่
ขาดโอกาสและขาด
แคลนทุนทรัพย ์

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 90  
ของเด็กปฐมวัย
ที่ขาดโอกาส
และขาดแคลน
ทุนทรัพย์ไดร้ับ
บริการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.6  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาสตรตี าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้สตรไีดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
หน้าท่ีการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาขุมชน 
สังคม และการ
ส่งเสริมอาชีพ 
 

สตรจี านวน 40 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สตรไีดร้ับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาขุมชน สังคม 
และการส่งเสริม
อาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสตรีต าบล
ทุ่งกว๋าวก้าวสู่
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อให้สตรไีดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้อินเตอร์เน็ตใน
การติดต่อสื่อสาร 
 

สตรจี านวน 20 
คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70  
ของสตรี 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สตรสีามารถใช้
อินเตอร์เนต็ในการ
ติดต่อสื่อสารได ้

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน 
เด็ก เยาวชน สตรี 
และประชาชนท่ัวไป
ได้รับรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

ผู้น าชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน  50  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้น าชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และ
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้คนพิการ
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
สิทธิคนพิการและ
ส่งเสริมอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

คนพิการ จ านวน 
3014 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 70  
ของคนพิการ
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ 

คนพิการไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
คนพิการและ
ส่งเสริมอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อส ารวจและ
จัดท าข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสและ
ส่งเสริมอาชีพอย่าง
เมาะสมเพื่อให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 
1 – หมู่ที่ 14 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 70  
ของผู้ด้อย 
โอกาส กลุ่ม 
เป้าหมายได้
เข้าร่วโครงการ 

มีข้อมูลผูด้้อย 
โอกาสและได้รับ
ส่งเสริมอาชีพอย่าง
เมาะสมเพื่อให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรี  
และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้สังคมและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน  แก้ไข
ปัญหา  และสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหาความ รุนแรง
ต่อเด็ก  สตรี  และ
บุคคลในครอบครัว
ในพื้นที่ 
 
 

ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนและประชาชน
มีความตระหนักเห็น
ความส าคญัของ
ปัญหาความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในชุมชนรู้ถึง
โทษทัณฑ์และความ
คุ้มครองทาง
กฎหมาย 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
น าพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนา 
 

เด็กและเยาวชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 
จ านวน 200 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลทุ่งกว๋าวไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนา 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอาย ุ

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 
 

ผู้สูงอายุ ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ของ 
ผู้สูงกลุม่เป้า 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการอบรมนวด
แผนไทย 

เพื่อให้สตรไีดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยและ
เพื่อเป็นการส่งเสรมิ  
อาชีพการนวดแผน
ไทย 
 

สตรจี านวน 20 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สตรสีามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการดูแลสุขภาพ
และสามารถน า
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยแก่
ผู้น าชุมชน  เยาวชน 
และประชาชน 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยแก่
ผู้น าชุมชน  
เยาวชน และ
ประชาชน 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้น าชุมชน  เยาวชน 
และประชาชนมีส่วน
ร่วมและเข้าใจใน
หลักกาบริหารงาน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
สร้างความรู้
ประชาธิปไตยการ
เลือกตั้ง และการ
ออกเสียงประชามต ิ
 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

ส านักงาน
ปลัด 

12 จัดอบรมและ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามระเบียบ
และโปร่งใส 

จัดอบรมและ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

การเลือกตั้งเป็นไป
ตามระเบียบและ
โปร่งใส 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการอบต.สญัจร 
 
 

เพื่อลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ให้บริการ
ประชาชนด้านต่าง 
ๆ และออกหน่วย
บริการเคลื่อนที ่
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการเสรมิสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 
 
 
 
 

สมาชิกครอบครัว  
ประกอบด้วย  พ่อ  
แม่  ลูก  จ านวน  
30 ครอบครัว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
. 

10,000 
. 

10,000 
. 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สมาชิกครอบครัว
ได้รับความรู้และ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี ของตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 116 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้คณะกรรม 
การกองทุนออมบุญ
วันละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งกว๋าวเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี ใน
การบริหารจัดการ
กองทุน 
 
 

คณะกรรมการ
กองทุนออมบุญวัน
ละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งกว๋าว  
จ านวน 34  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

คณะกรรมการ
กองทุนออมบุญวัน
ละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน
ต าบลมศีักยภาพใน
การบริหารกองทุนฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

เพื่อให้คณะกรรม 
การกองทุนแม่ของ
แผนดินได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง และมี
กิจกรรมในการ
ด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
 
 
 
 
 

ศูนย์ประสานพลัง
แผ่นดินหมู่ที่ 1, 
4, 10 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
        

45,000 
        

45,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ
การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
หมู่บ้านพัฒนาผู้น า 
กลุ่มองค์กรในหมู
บ้าน 

บ้านถ้ าหมู่ที่ 1  ,  
บ้านปลายนา 
หมู่ที่ 7 , บ้านหัว
ทุ่งหมู่ที่ 10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบโดย
ชุมชนได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิ 
ภาพ สามารถรักษา
ระดับการพัฒนา
มาตรฐานการเป็น
ต้นแบบและขยาย
ผลการพัฒนาสู่
หมู่บ้านข้างเคียงได ้

ส านักงาน
ปลัด 

18 ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภยัทาง
ธรรมชาต ิ

เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับเกษตรกรที่
ได้รับความเสียหาย
จากภัยธรรมชาต ิ
 
 

พื้นที่การเกษตร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

 500,000 
 

 500,000 
 

 500,000 
 

 500,000 
 

 500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจ 

เกษตรกรไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน 

ส านักงาน
ปลัด 

19 โครงการพัฒนา
ชนบทเชิงประยุกต์
ตามแนว
พระราชด าร ิ  
(ปิดทองหลังพระ) 

เพื่อพัฒนาพื้นที่
ชนบทตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 

พื้นที่หมู่ท่ี 
1,2,7,8,10 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนตาม
โครงการพัฒนา
ชนบทเชิงประยุกต์
ตามแนวพระราช 
ด าริมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการจดัตั้งศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 
 
 

เพื่อรวบรวมข้อมลู
องค์ความรู้ท้องถิ่น  

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

- 20,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

มีศูนย์เรยีนรู้ชุมชน
ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

21 โครงการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็ง
กองทุนชุมชน 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหาร
กองทุนชุมชน 

กองทุนชุมชนใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

- 2,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มชุมชนมีการ
บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

22 โครงการสกัดกั้นยา
เสพติดในพ้ืนท่ีตอน
ใน 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

หมู่บ้าน/ชุมชนมี
กลไกและระบบเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพ
ติด 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ 
ศอ.ปส.จ.ล าปาง 

เพื่อให้การ
ด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดของจังหวัด
ล าปาง 

พื้นที่จังหวัด
ล าปาง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่จังหวัดล าปาง
สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

24 โครงการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ
และตดิตาม
ประเมินผล 

เพื่อป้องกันและเพิ่ม
ความเข้มแข็งให้
หมู่บ้านในการต่อสู้
กับยาเสพตดิ 
 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

หมู่บ้าน/ชุมชน มี
ความเข้มแข็งในการ
ต่อสู้กับปัญหายา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

25 โครงการชุมชนร่วม
ใจแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายา 
เสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนทราบปัญหา
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพ้ืนท่ีลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการ”
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยอาชญากรรมและ
ยาเสพตดิ ต าบล
ทุ่งกว๋าว สถานี
ต ารวจภูธรเมืองปาน  
จังหวัดล าปาง” 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกาย และ
ทรัพย์สินจากภัย
คุกคาม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลทุ่งกว๋าว 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนทราบปัญหา
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพ้ืนท่ีลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

27 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ท า
ดอกไม้จันทน์และ
ดอกไม้แห้งในงาน
ศพ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
อาชีพให้กับคนพิการ
และผูดู้แลคนพิการ
ให้มีอาชีพและ
รายได ้

ผู้พิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ  จ านวน 
40 คน 

- 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

กลุ่มคนพิการไดร้ับ
การส่งเสริมอาชีพ
และท าให้มรีายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

28 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญา 
กรรมและยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด 
(อบต.ร่วมกับ
ต ารวจ) 

25,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาอาชญากรรม
และปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

29 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและจัดระเบยีบ
สังคม 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญา 
กรรมและยาเสพติด 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาอาชญากรรม
และปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวัน
มาฆบูชา 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 

จัดงานวัน
มาฆบูชา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดังาน 
วันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 

จัดงานวันวิสาขบู
ชา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจดังานวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 
 

จัดงานวัน
เข้าพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดังานวัน
อาสาฬหบูชา 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 
 

จัดงานวัน
อาสาฬหบูชา   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดังานรัฐ
พิธี  งานประเพณี
และวันส าคัญของ
ชาติ  อ าเภอเมือง
ปาน  จังหวัดล าปาง 

เพื่อประชาชนได้
ปฏิบัติตนตามจารีต
ประเพณีที่ได้
แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดี และ
ความกตัญญูกตเวที
ของพสกนิกรอ าเภอ
เมืองปาน  
ที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
ราชวงศ์จักร ี
 
 
 
 

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
พ่อค้า ประชาชน
ของอ าเภอเมือง
ปาน  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้สบืสานจารีต
ประเพณีที่ได้
แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดี และ
ความกตัญญู
กตเวทีของพสก
นิกรอ าเภอ 
เมืองปาน ที่มีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
และราชวงศ์จักร ี
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ฯ 
 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว ฯ 
 

เฉลิมพระเกียรติ
แสดงความจง 
รักภักดตี่อสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว ฯ 

100,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว  
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว  
 

เฉลิมพระเกียรติ
แสดงความจง 
รักภักดตี่อ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว  
 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว  

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 ฯ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระเกียรติคณุและ
พระมหากรุณาธคิุณ
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ฯ 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติร์าชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ฯ 
 
 
 
 
 

100,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
ราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ฯ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปี 
หลวงฯ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระเกียรติคณุและ
พระมหากรุณาธคิุณ
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันป ี
หลวงฯ 
 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติร์าชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ฯ 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรม ราชินี
นาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 อบรมพุทธมามะกะ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 

จัดอบรมศลีธรรม
แก่เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
ทุ่งกว๋าว   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเยาวชนและ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของเด็กและ
เยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 125 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดงานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 

จัดกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่
เมือง รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

13 จัดงานประเพณี
ตานก๋วยสลาก 
 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 

จัดงานตานก๋วย
สลาก 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการเชิดชู
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เชิดชูปราชญ์
ชาวบ้านและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
ตระหนักและหวง
แหนถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
วันลอยกระทงไวส้ืบ
ทอดลูกหลาน 
 
 
 

จัดงานประเพณี
วันลอยกระทง
ต าบลทุ่งกว๋าว 

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันลอย
กระทงไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดงาน
ฤดูหนาวและของดี
นครล าปาง 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมส านักงาน
กิ่งกาชาดอ าเภอ
เมืองปานในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่าง ๆ 
 

กิจกรรมส านักงาน
กิ่งกาชาดอ าเภอ
เมืองปาน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน
โครงการ 

ผู้ประสบภยัได้รับ
การชว่ยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

17 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านทุ่งข่วง  
หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 

18 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 
 
 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 

19 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 
 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านทุ่งปง   
หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 

21 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านปลายนา   
หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านปลายนา   
หมู่ที่ 7 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 

22 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านเฮี้ย   
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนบัสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านเฮี้ย  หมู่ที่ 9 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 

23 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านหัวทุ่ง  
 หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านหัวทุ่ง   
หมู่ที่ 10 
 
 
 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 128 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุบ้านหลวง   
หมู่ที่ 13 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณสีรง
น้ าพระธาตุของ
บ้านหลวง   
หมู่ที่ 13 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

ส านักงาน
ปลัด 

25 จัดการแข่งขันกีฬา
มวลชนสัมพันธ ์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการออก
ก าลังกาย 
 

ประชาชนท่ัวไป 
เด็ก และเยาวชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

130,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

26 โครงการส่งนักกีฬา
ไปแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการออก
ก าลังกาย 
 

ส่งนักกีฬาไป
แข่งขัน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

27 จัดการแข่งขันกีฬา
ทุ่งกว๋าวคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนเห็นคณุค่า
ของการออกก าลัง
กาย 

เด็ก และเยาวชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 70 ของ 
เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

28 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการออก
ก าลังกาย 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การกีฬา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการเข้าค่าย
ฝึกซ้อมตี๋ก๋องปู่จา
และการแข่งขัน 
ตี๋ก๋องปูจา  

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ส่งเสริม
ประเพณีการตี๋ก๋อง 
ปูจา 

เยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอ
เมืองปาน 
(สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเมืองปาน) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80  
ของเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตส านึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

30 โครงการจดัพิธีถวาย
ดอกไม้จันท์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 
 

เพื่อประชาชนได้
ปฏิบัติตนตามจารีต
ประเพณีที่จะได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความ
กตัญญูกตเวทีของ
พสกนิกรอ าเภอ
เมืองปาน ที่มีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
พ่อค้า ประชาชน
ของอ าเภอเมือง
ปาน 

32,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้สบืจารตี
ประเพณีที่ดีงาม 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และ 
ความกตัญญู
กตเวทีของพสก
นิกรอ าเภอเมือง
ปาน ที่มีต่อสถา 
บันพระมหา 
กษัตริย์และราช 
วงศ์จักกรี 

ส านักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีคณุภาพ 
 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน 1  
แห่ง ตามแบบ
มาตรฐานประเภท
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
หรือแบบมาตรฐาน
ของ อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

5,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เด็กก่อนวัยเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคารเก็บ
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารเก็บของให้
อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7 ม.   
ยาว 12 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 
ตร.ม. 
 
 

- - 250,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ีเก็บ
ของต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค์ให้อยู ่
ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 10 ม.  
ยาว 10 ม. 

- - - 500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์   
บ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค์ให้อยู ่
ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 12.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 
84.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของ
อบต.ทุ่งกว๋าว) 
 

- - - 200,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 14  

เพื่อก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค์ให้อยู ่
ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 7 ม. 
ยาว 12 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

6 ต่อเติมอาคาร
หอประชุม หมู่ท่ี 11 

เพื่อซ่อมแซม
อาคารเก็บของให้
อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 
 
 

ขนาดกว้าง 7 ม. 
 ยาว 12 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างอาคาร
ทางเดินเช่ือมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารทางเดิน
เชื่อมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าวให้อ
ยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
105 ตร.ม.  

- 400,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างเมรุ   
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างเมรุให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างเมรุ ใช้ร่วม
ระหว่างหมู่ที่ 8, 
12, 14 

- - 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

มีส าหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศสนา 

กองช่าง 

9 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว 

ปรับภูมิทัศนศ์ุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ทุ่งกว๋าว 

1,000,000 1,000,000 5,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เด็กก่อนวัยเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

10 ปรับปรุง ต่อเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง ต่อเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เด็กก่อนวัยเรยีนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างศาลาป่าช้า 
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างศาลา 
ป่าช้าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 

ขนาดกว้าง 7 ม.   
ยาว 12 ม. 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์   
หมู่ที่ 8 

เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 7 ม.   
ยาว 12 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกจิกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์ 
(ศาลาป่าช้า)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ ใช้
ร่วมหมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 10 ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 9.00 
ม.  ยาวรวมอาคาร
เดิม  24.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอย
เดิม  216.00 
ตารางเมตร(ตาม
แบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว) 

- - - 577,500 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

14 เทลานคอนกรตีซอย
บ้านผู้ช่วยธรรม  
หมู่ที่ 3 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 3 ม.  
ยาว 160 ม.  
หนา 0.15 ม. 

264,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

15 เทลานคอนกรตีซอย
ข้างบ้าน ส.อบต.
จันทร์ติ๊บ  มีข้าว   
หมู่ที่ 3 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.50 
ม. ยาว 38 ม.  
หนา 0.15 ม. ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

- 50,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 เทลาน
เอนกประสงค์หน้า
วัดทุ่งปงชัย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 20 ม.  
ยาว 30 ม.  หนา 
0.15 ม.  หรือพ้ืนท่ี
รวม 600 ตร.ม. 

- - - 300,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

17 เทลาอเนกประสงค์ 
(หน้าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน) 
บริเวณ โรงผลิตน้ า
ระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านแพะ
ใหม่ หมู่ท่ี 12    

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

เทลานคอนกรตี 
หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
328.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบ
แปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว) 

- - 200,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

18 เทคอนกรีตซอย 
หลังวัด  หมู่ที่ 13 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 150 ม. 

- 
 

300,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

19 เทลานคอนกรตีลาน
ป่าช้าหมู่ที่ 13 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 20 
เมตร  ยาว  40  
เมตร   

- 
 

- 300,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

20 เทคอนกรีตบรเิวณ
หน้าวัด  หมู่ที่ 14 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 28 ม.   
ยาว 32 ม. 

- 
 

- 250,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.9  แผนงานงบกลาง 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายตุ าบล
ทุ่งกว๋าว 

13,000,000 
 

15,000,000 
 

16,000,000 
 

17,000,000 
 

18,000,000 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

ส านกังาน
ปลัด 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการผู้พิการ 

คนพิการต าบล
ทุ่งกว๋าว 

4,000,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,600,000 
 

4,700,000 
 

ร้อยละ 100 
ของคนพิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ยิ่งข้ึน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการผูป้่วย
เอดส ์
 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบล
ทุ่งกว๋าว   

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

360,000 
 

370,000 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ทุ่งกว๋าว  
 
 
 
 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ช่วยเหลือนักเรยีนที่
ด้อยโอกาสหรือ
เรียนดีแต่ยากจน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรยีน
แก่นักเรียนที่ด้อย
โอกาสหรือเรียนดี
แต่ยากจน 

ช่วยเหลือแก่
นักเรียน ที่ศึกษา
ในหลักสูตรการศึก
ที่สูงกว่าข้ัน
พื้นฐานสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
ได้รับการ
คัดเลือกไดร้ับ
ทุน 

นักเรียนท่ีด้อย
โอกาสหรือเรียนดี
แต่ยากจนมโีอกาส
ได้เรียนในระดับที่
สูงขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิก
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

1,500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนมีกองทุน
เพื่อสวัสดิการใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑช์ุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ศึกษาดูงานของ
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพกาปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มอาชีพให้
ดีขึ้น 
 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มอาชีพมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
สามารถเพิ่มมลูค่า
ผลิตภณัฑ์ ฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
กลุ่มอาชีพ/กลุม่
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบรหิารจดั
การกล่มอาชีพ/
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
 
 
 

ล่มอาชีพ/กลุม่
วิสาหกิจชุมชน  
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ/กลุม่
วิสาหกิจชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ชุมชนพอเพียง
พึ่งพาตนเอง 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรด ารงชีวิต
เกษตรทฤษฏีใหม่ 
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส่งเสริมให้ราษฎร
ด ารงชีวิตเกษตร
ทฤษฏีใหม่ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ราษฎรในพื้นที่
เข้าใจวิธีการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการสนับสนุน
และพัฒนากลุม่
สมาชิกในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 1, 7 ,10 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมร
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพใน
หมู่บ้านได้รับการ
สนับสนุน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุท าตุง 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพ
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

ผู้สูงอายุ จ านวน 
20 คน 

50,000 
 

50,000             50,000               50,000               50,000               ร้อยละ 70  
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการฝึกอาชีพ
สตรเีย็บกระเป๋า
ด้วยมือ 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
มีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

สตรี จ านวน 20 
คน  

5,000 
 

5,000             5,000               5,000               5,000               ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 

สตรมีีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  
และกลุม่ OTOP 
ต าบลทุ่งกว๋าว 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ และกลุ่ม 
OTOP ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

บ้านถ้ า ม.1, บ้าน
ทุ่งกว๋าว ม.5, 
บ้านทุ่งปง ม.6, 
บ้านปลายนา ม.7, 
บ้านทุ่งจี้ ม.8,  
บ้านหัวทุ่ง ม.10 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 70 ของ
OTOP เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่ม OTOP ได้รับ
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 อุดหนุนกลุ่มตัด
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
บ้านหัวทุ่ง   
หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

กลุ่มตดัเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูปด้วยจักร
อุตสาหกรรม  
บ้านหัวทุ่งจ านวน 
15 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

9 อุดหนุนกลุ่มตัด
เย็บเสื้อผ้าจักร
อุตสาหกรรม  
บ้านทุ่งปง   
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

กลุ่มตดัเสื้อผ้าด้วย
จักรอุตสาหกรรม 
จ านวน 25 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

10 อุดหนุนกลุ่มปักผ้า
ด้วยมือ บ้านทุ่งปง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้
 
 

กลุ่มปักผา้ด้วยมือ
บ้านทุ่งปง   
จ านวน 61 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนกลุ่มทอผา้  
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้
 

กลุ่มกลุม่ทอผ้า  
บ้านทุ่งกว๋าว  
จ านวน 10 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุนกลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้
 

กลุ่มกลุม่ดอกไม้
ประดิษฐ์ต าบล
ทุ่งกว๋าว จ านวน  
32 คน 

21,500 
 

21,500 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

13 อุดหนุนกลุ่มเย็บ
จักรอุตสาหกรรม
บ้านทุ่งแท่น  
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้
 
 

กลุ่มเย็บจักร
อุตสาหกรรม 
บ้านทุ่งแท่น  
จ านวน 20 คน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนกลุ่ม
หัตถกรรม
ประดิษฐ์บ้านจ๋ง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

กลุ่มหัตถกรรม
ประดิษฐ์บ้านจ๋ง  
จ านวน  8 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบ 
ภัยผลผลิตตกต่ า 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบ 
ภัยผลผลิตตกต่ า 

เกษตรกร
ผู้ประสบภยั
ผลผลติตกต่ า
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

เกษตรกร
ผู้ประสบภยั
ผลผลติตกต่ า
ต าบลทุ่งกว๋าว
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
มักคุเทศ 
 

เพื่อให้มีมักคุ
เทศ ในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

ฝึกอบรมมักคุเทศ 300,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

มมีักคุเทศไว้
แนะน า
นักท่องเที่ยว 

 

2 ป้ายบอกทาง 
สถานท่ีส าคญัใน
พื้นที่ต าบล 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

จัดท าป้ายบอก
ทาง สถานท่ีส าคัญ
ในพื้นที่ต าบล 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดท าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
บริเวณถ้ าต้นไทร 
หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ี
ต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมปรับปรุง
โรงทอผ้าบ้าน
ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้กับ
ราษฎร และเป็น
การสร้างรายได ้
 

ปรับปรุงซ่อมแซมโรง
ทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 
16 เมตร ยาว 8 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- - - 600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
มีความพึง
พอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร 
และเป็นการ
สร้างรายได ้

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.4  แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
การเลีย้งสัตว ์

เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การเลีย้งสัตว์แก่
เกษตร 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

80,000 
 

     30,000                 30,000                   30,000                   30,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตรที่เลี้ยง
สัตว์ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว ์

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งเสริมการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
โดยการผสมเทียม 
 

เพื่อปรับปรุงพันธุ์
โค-กระบือ จากการ
ผสมเทียม 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตรที่เลี้ยง
โค-กระบือ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลีย้งสัตว ์

ส านักงาน
ปลัด 

3 เพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกรผู้เลี้ยงให้
มีความสามารถ
ดูแลสตัว์เลี้ยง
ปลอดภัยและ
ปลอดโรค 
 

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการรักษาโรค , 
สุขาภิบาล 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

25,000 25,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตรที่เลี้ยง
สัตว์ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว ์

ส านักงาน
ปลัด 

4 ส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภณัฑ์จาก
สุกร 
 
 
 
 

เกษตรกรมีความรู้
การแปรรปู
ผลิตภณัฑ์จากสุกร 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตร ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรปู
ผลิตภณัฑ์จากสุกร 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
การท าปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสด ุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร 
 

เพื่อลดการเผาและ
ลดต้นทุนการผลิต
พืช 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000             50,000               50,000               50,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรมีการลด 
ละ เลิกการเผา 
และลดต้นทุนการ
ผลิต มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
และขยายสารชีว
ภัณฑ ์

เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ และ
ทัศนคติด้านการ
ผลิตพืชให้ปลอดภัย 
และการใช้สารอิน 
ทรีย์ ชีวภาพทดแทน
การใช้สารเคม ี
 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 
จ านวน 70 
ราย 

35,000 
 

35,000             35,000               35,000               35,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

เกษตรกรลดการ
เผา ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ผลผลิตพืช
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

7 จัดงานวัน
นิทรรศการ
ประกวดผลผลติ
ทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรพัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพ
การผลิตการเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

150,000 
 

   150,000               150,000                  150,000                  150,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

เกษตรกรไดร้ับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
การเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
และส่งเสรมิการ
แปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตร 

เพื่อให้สินค้าเกษตร
ในต าบลทุ่งกว๋าวได้
พัฒนาสู่การ
จ าหน่าย 

อบรมและ
ส่งเสริมการ
แปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการสนับสนุน
พัฒนาการผลิต
การบริหารจัดการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโน 
โลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล 
 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการของศูนย ์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ า
ต าบล 

ต าบลทุ่งกว๋าว 30,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโน 
โลยีประจ าต าบลมี
การบริหารจัดการ
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 ส่งเสริมการปลูก
ผัดปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให ้
ราษฎรบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว  

- 
 

-             30,000               30,000               30,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุนโครงการ
กองทุนศูนย์
ขยายพันธุ์พืช 
 
 
 
 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการของกองทุน
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 

ต าบลทุ่งกว๋าว 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

กองทุนศูนย์
ขยายพันธุ์พืชมี
การบริหารจัดการ
ทีด่ีขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยง
ผึ้งโครงการ
พระราชด าริฯทุ่งจี ้

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้างรายได ้

กลุ่มเลี้ยงผึ้ง  
จ านวน 10 
คน 

21,500 
 

21,500 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

13 อุดหนุนกลุ่ม
เกษตรธรรมชาติ
บ้านทุ่งแท่น  
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการท าปุ๋ยน้ า
หมักชีวภาพและ
สารอินทรีย์ชีวภาพ 

กลุ่มเกษตรกร
ธรรมชาติบ้าน
ทุ่งแท่น  
จ านวน 12 
คน 

31,200 
 

31,200 
 

    30,000                   30,000                   30,000               ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนกลุ่มโคขุน 
บ้านทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้างรายได ้

กลุ่มโคขุนบ้าน
ทุ่งข่วง  
จ านวน  7 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การบรหิารและการพัฒนาองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร 

 5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม/สมัมนา
ตามหลักสูตรของ
กรมฯและหนังสือ
สั่งการ 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานใหด้ี
ขึ้น 

 (คณะผู้บริหาร   
ส.อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง) 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 80  
ของพนักงาน
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

การบริหาร
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรม
และพัฒนาทักษะ
ครูผูดู้แลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านทักษะการ
เรียนการสอน 

ครูผูดู้แลเด็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100  
ของครูผู้ดูแล
เด็กเข้าร่วม
โครงการ 

ครูผูดู้แลเด็ก
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านทักษะ
การเรยีนการ
สอนที่ดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100  
ของพนักงาน
เข้าร่วม
โครงการ 

การบริหาร
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานใหด้ี
ขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ,
พนักงานจ้าง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 90  
ของพนักงาน
เข้าร่วม
โครงการ 

การบริหาร
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

การพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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5. ยุทธศาสตร์  การบริหารและการพัฒนาองค์กร 
 5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าวให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

อาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

200,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 
 

มีสถานท่ี
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงต่อเติม
อาคารพัสดุ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 

เพื่อต่อเติมปรับปรุง
อาคารพัสดุวให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ต่อเติมปรับปรุง
อาคารพัสดุองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

300,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 

มีสถานท่ี
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างโรงจอด
รถองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
 

เพื่อก่อสร้างโรงจอด
รถให้อยู่ในสภาพดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  6 เมตร  
 ยาว  36  เมตร  

540,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 

ประชาชนและ
พนักงานมีที่จอด
รถ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรั่วบรเิวณ
รอบ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อก่อสร้างรั่วให้
อยู่ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสูง 2 เมตร  
ยาว 268 เมตร   

800,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 
 

สถานท่ีราชการ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างลาน 
คสล.
อเนกประสงค์ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

เพื่อก่อสร้างลาน 
คสล.ให้อยู่ในสภาพ
ดีและไดม้าตรฐาน 

ขนาดกว้าง 49 เมตร  
ยาว 56 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,711 ตร.ม.  

- 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 
 
 
 

มีสถานท่ี
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑช์ุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เจาะบ่อบาดาลอ่างเก็บ
น้ าโครงการพระราชด าริ
ฯบ้านทุ่งจี้ 

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

เจาะบ่อบาดาล
อ่างเก็บน้ า
โครงการ
พระราชด าริฯบ้าน
ทุ่งจี้ 
 

- 50,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 1 

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร  
จ านวน  20  แห่ง 

4,000,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 153 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างประปาภูเขา  
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาภเูขาให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดความยาว
รวม  3,500 ม.  

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างประปาภูเขา  
หมู่ที่ 6  (ตาดป๋อน) 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาภเูขาให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

วางท่อ  PVC 
พร้อมระบบปดิ
เปิดน้ า 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

- ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างประปาภูเขา
จากอ่างแม่นึง หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาภเูขาให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

วางท่อ  PVC ยาว
รวม  5,000 ม. 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ า 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา
หมู่บ้านให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อ 
PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
16,000 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 
ป้าย 
 
 
 

3,110,000 
 
 

- 
 

- 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านเฮี้ย  หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมระบบ
ระบบประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อ 
PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
10,500 เมตร  
พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  
1 ป้าย  
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

- - - 1,612,800 1,612,800 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปาให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อ 
PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
12,000 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 
 

- 
 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านเฮี้ย  
หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน โดยวาง
ท่อ PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 
11,000 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

- - 1,850,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ความยาวทั้งหมด 
20,000 ม. 
พร้อมอุปกรณ ์

- - - 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน สายเมนภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

โดยวางท่อ PVC. 
Æ 4" ช้ัน 8.5 
ปลายบาน  500 
ท่อน และวางท่อ 
PVC.Æ 3" ช้ัน 
8.5 ปลายบาน  
809 ท่อน (ตาม
แบบแปลนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว) 

- - 837,000 837,000 837,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 วางท่อ คสล. ซอย 3 
เชื่อมซอย 7  
หมู่ที่ 9 

เพื่อวางท่อ คสล. 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 1 ม. พร้อม
บ่อพัก 
ยาว 2000 ม. 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

13 วางท่อ PVC จากอ่าง
แม่นึงถึงบ้านเฮี้ย  
หมู่ที่  9 

เพื่อวางท่อ PVC 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

รยะทาง 5,000 
ม. 

1,500,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นทางการเกษตร 
(ห้วยมะกาย)  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาวรวม 3,000 
ม. 

- - - 1,800,000 
 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้น
หลังวัดม่อน ถึงโรงเรียน
บ้านทุ่งปง  หมู่ที่  6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  6 ม.   
ยาว  1,000 ม. 

- - 
 

- 1,200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
ล าน้ าตุ๋ยเข้าพื้นที่
การเกษตร   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.30 ม. 

- - 
 

680,000 680,000 680,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นเลียบล าน้ าแมตุ่๋ย 
(พร้อมกล่องแกรเบี้ยน) 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั 

กว้าง 5 เมตร   
ยาว 1,500 เมตร  
พร้อมอาคาร
ป้องกันตลิ่งพัง 

5,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ห้วยสอด  หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 2,000 ม. 

- - - 2,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเลยีบล าน้ า
แม่ตุ๋ย หมู่ที่ 12 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว 3,000 ม. 

- - - 
 

2,000,000 
 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
คลองส่งน้ าฝายสบนึง 
บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 
เชื่อมบ้านทุ่งจี้  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 
3,000 ม หนา 
0.30 ม.  
 

- - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
แม่น้ าตุ๋ย ม.8 เช่ือมบ้าน
ห้วยเป้ง ม.5  
ต าบลบ้านคา่ 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
คลองส่งน้ าฝายสบนึงหมู่ 
8 เช่ือมบ้านทุ่งจี้ศรี
เจริญ ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  
หนา 0.30 ม.
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
ล าเหมืองทุ่งร้องบ้านป่า
เวียง ม.11 เชื่อม บ้าน
หัวทุ่ง  ม.10 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหาย 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐาน 

- ถนนท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต. 
- ถนนถ่ายโอน 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บา้น 
บ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4  

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ 3 - หมู่ 13 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าพร้อมติดตั้งไฟ
กิ่ง 

- - - - 1,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 

27 ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทาง
หลัก(ลป.ถ.50-004)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
และได้มาตรฐาน 

เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่ง
โคมไฟฟ้า จ านวน 
40 ต้น 

- - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และมีความ
ปลอดภัยในช่วง
กลางคืน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่   
หมู่ที่  1 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่  พร้อม
บ่อน้ าลึกและถังเก็บ
น้ าระบบประปา 
ขนาดความจุ  30  
ลบ.ม. 

- - - 3,000,000 
 

3,000,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ ่ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ ่
ปริมาตรน้ า  30  
ลบ.ม./ ช่ัวโมง 

2,717,000  
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 
 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 

- - 4,500,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างประปา
แบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 
 
 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 

- 
 

- 3,000,000 3,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยต้นผึ้ง   
หมู่ที ่ 1 
 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม. 
ยาว 50 ม. 

- - 1,980,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยโป่งค่า หมู่ที่ 2 
 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
สูง 4.50 เมตร 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิม่ผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยสอด  หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8 ม.  ยาว 
50 ม. 

- -  
 

1,980,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยต้นค่า   
หมู่ที่  5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 50 ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยต้นยาง   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว  50 ม. 

- - 1,980,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยหนองก๋อน   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 50 ม. 

- - 1,980,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยวาเดียว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
สูง 4.50 เมตร 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างท านบดิน
ท้ายอ่างห้วยเฮี้ย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างท านบดิน
ท้ายอ่างห้วยเฮี้ย 

- - 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยทราย หมู่ที ่ 7 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8 ม. ยาว  
50 ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างท านบดิน
ห้วยญึ  หมู่ท่ี  9 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8 ม. ยาว  
50 ม. 

- - - 
 

1,980,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยปูแกง   
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8  ม.   
ยาว  50  ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยน้ าขุ่น  หมู่ 11 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  8  ม.   
ยาว  50  ม. 

- 1,980,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยน้ าบ่อไห   
หมู่ 11 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันบนกว้าง 8 
ม. ยาว 50 ม. สูง 
4.50 ม. 

- - 1,980,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างท านบดิน 
ห้วยสอด  หมู่ 11 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันบนกว้าง 8 
ม. ยาว 50 ม. สูง 
4.50 ม. 

- -  
- 

1,980,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยดีหมี  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 150 ม. 

- - - 
 

30,000,000 
 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยมะพุ้ย  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  8 ม.   
ยาว 150 ม. 

- - 30,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยกอย  หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันอ่างยาว  
80 ม. สูง 8 ม. 
กว้าง  8 ม.  

- - 8,000,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยหนองก๋อน   
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันอ่างกว้าง  
8 ม.  ยาว  100 ม. 

- 8,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยป๋อน   หมู่ที่  6 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสันอ่างกว้าง  
8 ม.  
 ยาว  80 ม. 

- - - 
 

7,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยน้ าจ าโดยการ
ขุดลอก หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- - 1,000,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 165 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าห้วยปู
แกง  หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- -  
 

5,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยเตา  หมู่ที่  13 

เพื่อก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

อ่างเก็บน้ าห้วยเตา   
หมู่ที่  13 

- -  
 

30,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างฝายทุ่งแฮด
พร้อมดาดล าเหมือง  
หมู่ที่ 13  

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 30 ม.   
สูง 1 ม. 

10,000,000 
 

-  - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยธาต ุ  
หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
10  ม.ยาว 40  ม.   
สูง  2 ม. 

- 4,500,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
(ฝายพ่ออ้าย)   
หมู่ที่  3 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง  
 10  ม.ยาว 40  ม. 
  สูง  2 ม. 

- - 4,500,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิม่ผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 166 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ก่อสร้างฝาย น้ าล้น
ทุ่งนาใหม่  หมู่ท่ี 3 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
10  ม. 
ยาว 40  ม.  
 สูง  2 ม. 

- - - 
 

4,500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศน์ห้วย
กอย, ห้วยเดื่อ ไป
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกว๋าว  
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างฝาย
เสรมิระบบนิเวศน์
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 10 เมตร  
สูง 1 เมตร 
จ านวน 8 จุด 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550749 
E  2050832 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0551754 
E  2051926 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

32 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ทุ่งแฮด  หมู่ท่ี  13 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
10  ม. ยาว 40  ม.  
สูง  2 ม. 

- - 4,500,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างฝายกึ่ง
ถาวรแบบกล่องลวด
ตาข่ายบรรจุหิน
(Gabion) ล าห้วย
กอย หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
2  ม. ยาว 10  ม.  
สูง  1 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

- 172,500 - 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ ากึ่งถาวรเพื่อกัก
เก็บน้ าล าห้วยแม่ผะ
กาน หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดสันฝายกว้าง   
3  ม. ยาว 20  ม.  
สูง  1 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

- 139,500 139,500 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตัว U ล าเหมือง
กลางทุ่งข่วง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดปากกว้าง 
1.50 ม.  ท้องกว้าง 
0.30 ม.  ลึก 0.50 
ม.  หนา 0.10 ม. 
ยาวรวม 1,000 ม. 

- 114,305 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ห้วยธาตุ ห้วยป้าว,  
ห้วยสอด  หมู่ที ่ 3 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง 1  ม.  
 ยาว 950 ม. 

- - 1,900,000 
 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ฝายสบนึงไปบ้าน
ทุ่งกว๋าว  หมู่ที ่5  
ต.ทุ่งกว๋าว  อ.เมือง
ปาน  จ.ล าปาง   

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง  2  
เมตร  
ยาว  4,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0549595 
E  2051509 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0550269 
E  2050478 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

- ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ฝายสบนึงไปบ้านทุ่ง
จี ้ หมู่ที ่ 8   
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างคลอง
สง่น้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง  2 
เมตร   
ยาว  4,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550348 
E  2049743 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0550421 
E  2048493 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - ร้อยละ 70 
ขอประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

39 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
สู่พื้นที่ท าการ 
เกษตรจากอ่างห้วย
เป้ง  หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- - 
 

- 2,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

40 โครงการท าคลองส่ง
น้ าขนาดเล็กเหมือง
ห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน 

- 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
ฝายสบนึง  
หมู่ที ่ 12 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง  
2.5  ม.  
ยาว 3,000 ม. 

12,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 169 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
ล าเหมืองทุ่งแฮด 
ไปบ้านหลวง  
หมู่ที ่13  
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง 2 
เมตร  
ยาว  2,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550683 
E  2058935 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0549739 
E  2057012 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

43 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ฝายสบนึง  หมู่ที่ 4 
เชื่อม หมู่ที่ 14 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

คลองส่งน้ า คสล. 
กว้าง 4  ม.   
ยาว  5,000 ม. 

30,000,000 
 

-  
- 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างรางรินส่ง
น้ าล าเหมืองทุ่งบ้าน
ดอย หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
รินส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง   1  ม.   
ยาว  2,000 ม.   
สูง  1 ม. 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  1.20 ม.   
ยาว  800 ม.   
สูง  1.55 ม. 
 

- - - 2,500,000  
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
กั้นตลิ่งให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง
ตามแบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว   

- - - 
 

1,900,000  
. 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างพนังกั้นดิน
ล าเหมืองทุ่งแฮด   
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างพนัง
กั้นดินให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด  สูง  1.2 ม.  
ยาว 220 ม. 
 

- 1,960,000 
 

1,960,000 
 

1,960,000 
 

1,960,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง  
บ้านทุ่งกว๋าว  
หมู่ที่ 5   

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร  
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 
 
 

1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งปง(ฝั่งติด
บ้าน)  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 
ม. ยาว 500 ม. 

- - - 2,100,000 
 

2,100,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึงฝั่ง
ตะวันออก  หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 
ม. ยาว 500 ม. 

- - - 2,100,000 
 

2,100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง บ้าน
ทุ่งจี้  หมู่ที่ 8   

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 

1,840,000 1,840,000 - - 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองห้วยเฮี้ย  
บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 ม. สูง 1.50 
ม. ยาว 500 ม. 

- - - 2,100,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งร้อง  
บ้านป่าเวียง   
หมู่ที่ 11   

เพื่อก่อสร้างพนัง 
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 

1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง  
บ้านทุ่งจี้ศรีเจรญิ  
หมู่ที่ 14   

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  
ยาว 450 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อ าเภอเมืองปาน 

1,662,000 1,662,000 - - 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ าส า
หรัการเกษตร
อย่างพอเพียง  
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง ม. 12 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าล าเหมืองให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 500 เมตร 

- - 2,080,000 -  
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 650 เมตร 
 

- - 
 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งข่วง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ฐานกว้าง 1.50 
เมตร  สูง 1.50 
เมตร  ยาว 300  
เมตร  
 

- - 
 

- 1,260,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองสบนึง   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 550 เมตร 
 

- - 
 

2,290,000 2,290,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 450 เมตร 
 

- - 1,870,000 1,870,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ก่อสร้างพนังล า
เหมืองทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร   
ยาว 480 เมตร 
 

- - - 2,016,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งนาหมาก  
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปากกว้าง 2.50 ม. 
ท้องกว้าง 1.20 ม. 
หนา 0.075 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

-- - - - 1900000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองฝายทุ่งกว๋าว  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างพนังล า
เหมืองตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

- - - 
 

2,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งปง,  
ล าเหมืองกลาง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปากกว้าง 1 ม.   
ยาว 1,000 ม.  
ลึก 0.60 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 175 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองห้วยโป่ง   
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 1 ม.  
ยาว 1,600 ม.   
สูง  1 ม. 

- - - 
 

2,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งบ้าน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  
1.50 ม.   
ยาว 150 ม. 

- - - 600,000 -- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างดาดล า
เหมืองทุ่งแฮด  
บ้านหลวง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างดาด
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.60 
ม. ปากกว้าง 50 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.60 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างดาดทาง
ไหลน้ าห้วยธาต ุ  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อก่อสร้างดาด
ทางไหลน้ าให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 8 ม.   
ยาว 25 ม.   
พร้อมงานขุดลอก 

- - 2,000,000 
 
 

- 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตฝายใน   
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อก่อสร้างล า
เหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดความยาว 
1,000 ม. 
ปากกว้าง 2.00 ม.  
ท้องกว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.60 ม.   
หนา 0.075 ม. 

- 2,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

69 ปรับปรุงอ่างห้วย
ชมพู  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงอ่างห้วย
ชมพู   

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

70 ปรับปรุงสร้างเสริม
สันอ่างห้วยเป้ง  
หมู่ที่ 8, 14 

เพื่อปรับปรุงเสริม
สันอ่างให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

เสรมิสันอ่างห้วยเป้ง   
 

- - 3,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตและคลอง
ย่อยในการส่งน้ า 
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างล า
เหมืองคอนกรีตให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

- 1,900,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตเหมืองทุ่งจี้  
หมู่  8 

เพื่อก่อสร้างล า
เหมืองคอนกรีตให้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

2,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

73 ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นสบนึง   
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงและ
พื้นฟูฝายน้ าล้น 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นสบนึง  
หมู่ที่ 4 

- - - 
 

1,000,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

74 ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นสบนึง  
(ฝายนาปง)  
หมู่ที่  7 

เพื่อปรับปรุงและ
พื้นฟูฝายน้ าล้น 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงและฟื้นฟู
ฝายน้ าล้นแม่นึง 
(ฝายนาปง)  
หมู่ที่ 7 

- - 1,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

75 งานซ่อมแซมระบบ
ส่งน้ าทุ่งแฮด ระยะ
ที่ 2 ในเขตบ้าน
หลวง หมู่ที่ 13 
ต าบลทุ่งกว๋าว  
อ าเภอเมืองปาน  
จังหวัดล าปาง 
 
 

เพื่อซ่อมแซม
ระบบส่งน้ าให้อยู่
ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมระบบส่ง
น้ าทุ่งแฮดตามแบบ
แปลนของกรม
ชลประทาน 

- 2,347,000 
 

2,347,000 
 

2,347,000 
 

2,347,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าฝาย
สบนึง ต าบล
ทุ่งกว๋าว  อ าเภอ
เมืองปาน  จังหวัด
ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
ตามแบบแปลนของ
กรมชลประทาน หมู่
ที่ 5, 8, 12, 14 

- 29,174,000 
 

29,174,000 
 

29,174,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนคสล.
บ้านทุ่งข่วง ม.2 
เชื่อม บ้านป่าเวียง 
ม.11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 934 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนคสล.
ทางเข้าอ่างแม่นึง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 395 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- -  - 800,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกเข้าถ้ าแปด
แห่ง  หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 

กว้าง 6 ม.  
ยาว 3,500 ม. 

- - - 700,0000 700,0000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   
ซอย 1 หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ซอย 1 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.04 ม. 

- - 390,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ซอย 2 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.04 ม. 

- - - 130,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   
  ซอย 3 หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ซอย 3 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.04 ม. 

- - - - 260,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 8 หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 950 ม.  
หนา 0.04 ม. 

- - 1,235,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน แอส
ฟัลติกคอนกรตี หมู่
ที่ 11 บ้านป่าเวยีง
เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้าน
ทุ่งข่วง   

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนน แอส
ฟัลติกคอนกรตี  
หมู่ที่ 11 บ้านปา่
เวียง เชื่อมหมู่ที่ 9 
บ้านเฮี้ย 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง เช่ือมหมู่ที่ 1 
บ้านถ้ า  

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  4 ม.   
ยาว  3,400 ม. 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวม 
14,000 ตาราง
เมตร 

- - 9,000,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านถ้ า หมู่ที่ 1     
เชื่อมบ้านหัวทุ่ง  
หมู่ที่ 10   

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
และได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว
รวม 3,420 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 17,100 
ตารางเมตร 

- 8,550,000 8,550,000 8,550,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรตี  
เชื่อมทางอ่างแม่นึง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 6,800  
ตร.ม. 
 
 

- - - 3,400,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรตี 
บ้านปลายนา  
หมู่ที่ 7 เช่ือม  
บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.   
ยาว 2 กิโลเมตร 

4,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างแอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้าน
ปลายนาหมู่ที่ 7 
เชื่อมบ้านเฮีย้  
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 1,000 ม. 
หนา 4 ซ.ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ม. 

1,800,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 8 บ้านป่าเวียง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 280 ม. 
หนา 0.04 ม.หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า1,120 
ตร.ม. 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

92 ก่อสร้าถนนลาดยาง 
หมู ่1 เชื่อม  
หมู่ที่  13  

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว 1 กโิลเมตร 

2,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ก่อสร้าถนนลาดยาง 
หมู ่6 บ้านทุ่งปง 
เชื่อมหมู่ที่  8  
บ้านทุ่งจี้ 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว 1 กิโลเมตร 

2,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนนลาด 
ยาง หมู่ที่ 6 ถึง
บ้านค่ากลาง 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว 1.650 
กิโลเมตร 

9,900,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางวัดม่อนบ้านเฮี้ย 
หมู่ที่ 9 เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้ าแม่นึง หมู่ที่ 3 
บ้านทุ่งแท่น  
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน  
จ.ล าปาง 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 2,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0547037 
E  2052559 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0546353 
E  2053482 
 
 
 
 
 
 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางบ้านหัวทุ่ง  
หมู ่10 ต.ทุ่งกว๋าว  
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง เช่ือมบ้าน
แม่กองปิน  หมู่ที่ 6  
ต.บ้านขอ  อ.เมือง
ปาน  จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4  เมตร  
ยาว 3,400  เมตร  
หนา 0.18 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0547131 
E  2052511 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0546348 
E  2053480 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

10,000,000  
 

- ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 

97 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง หมู่ 12   
ถึงหมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  6 ม.   
ยาว 4,000 ม. 

- 9,000,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ
บนถนน 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าตุ๋ยระหว่าง 
หมู่ที่ 2 เช่ือม  
หมู่ที่  11 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  7 ม.   
ยาว  30 ม. 

- 
 

- 4,000,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 ก่อสร้างสะพาน 
คสล.บา้นเฮีย้ ม.9 
เชื่อม บ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้าง
สะพาน 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

กว้าง 7 เมตร  
ยาว 30 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
ทุ่งกว๋าว 

- - 4,200,000 
 

4,200,000 
 

4,200,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างสะพานข้าม
ล าน้ าแมตุ่๋ย   
หมู่ทื่ 8 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว  401 ม. 

3,000,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างสะพานข้าม
ล าน้ าแมตุ่๋ย   
หมู่ทื่ 10 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.   
ยาว  401 ม. 

- - - 4,000,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างสะพานข้าม
ล าน้ าแมตุ่๋ย หมู่ที่ 6 
เชื่อมหมู่ที่ 8 
 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  7 ม.   
ยาว  30 ม. 

- - - 
 

2,400,000 
 

 
- 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และใช้ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าเส้นทางหลัก 
(ลป.ถ.50-004)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 0.30 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม. 
หนา 0.10 ม.  
ยาวรวม 2,000 ม. 

- - - 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า   หมู่ที่ 5   
ถนนสายหลัก 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.80 ม. 

  -  7,000,000  
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนเส้นหลัก  
หมู่ที่  6 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง  0.80 ม. 
ยาว 800 ม.  
ลึกเฉลีย่  0.80 ม. 

- - 2,800,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าข้างถนนทาง
หลวงบ้านนายมลู
ถึงหน้าป่าช้า
ทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดปากกว้าง 40 
ม.  ลึก 0.60 ม.  
หนา 0.125 ม.   
ยาว 200 ม.  
พร้อมบ่อพัก 

800,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างระบบราง
ระบายน้ า ซอย 18  
บ้านทุ่งกว๋าว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.40 ม. พร้อมบ่อ
พักและถนนคสล.
ทับหลังท่อความ
ยาวรวม 2,000 ม. 

- - - 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 186 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนหมู่ที่ 7 
เชื่อม หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ถนนม.7 เช่ือม ม.9 
โดยวางท่อคสล.
ขนาด 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักและ
0.60 เมตร  
หนา 0.125 ม.
ถนนคสล.ทับหลัง
ท่อความยาว 
1,000 ม. 

- - - 
 

4,500,000 
. 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 
ซอย 3 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 

- - - 490,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 
ซอย 5 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 

- - - 490,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 8    
ซอย 5  ซอย 8 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

- ซอย 5 ขนาด
กว้าง 0.80 ม.  
ยาว 180ม. 
ลึก 0.80 ม. 
- ซอย 8 ขนาด
กว้าง  0.40 ม. 
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.60 เมตร  
หนา 0.125 ม. 

- - - 
 

1,350,000 
. 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าร่องผึ้ง, ร่องเฮี้ย   
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50 ม.   
ยาว 300 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
. 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่  9 (ซอย
ในหมู่บ้าน) 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง  0.80 ม.   
ยาว  1,200 ม. 

- - 3,000,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าถนนสายหลัก 2 
เส้นทาง หมู่ที่  11   

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าข้างถนนลาดยาง
ของกรมทางหลวง
ชนบทช่วงบ้านป่า
เวียง ม.11 

- 2,000,000 
 

- 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า   หมู่ที่ 12  
ถนนสายหลัก 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.80  ม. 

  -  3,800,000  
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า  หมู่ที่ 14  
ถนนเส้นหลัก 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 1,600 ม. 
ลึกเฉลีย่ 1  ม. 

- - - 750,000 
 

- 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 3 ซอย 6   
หน้าโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 500 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.60 
เมตร 

- 1,500,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

118 ปรับปรุงสะพาน
ข้ามอาคารระบาย
น้ าล้นอ่างเก็บน้ า
ห้วยเป้งอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ   
หมู่ที่ 8 
 
 
 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การเก็บน้ า 

ปรับปรุงสะพานข้าม
อาคารระบายน้ าล้น
อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง 

2,500,000 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

ราษฎรมีน้ าใช้
เพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
อ่างเก็บน้ าแม่นึง  
หมู่ที่ 9  เพื่อ
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

- สถานีผลติ
กระแสไฟฟ้า 1 
แห่ง 
- อาคารควบคุม
กระแสไฟฟ้า 1 
แห่ง 
- สถานีสูบน้ า 1 
แห่ง 
(ตามแบบมาตรฐาน
ของส านักงาน
บริหารกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานกระทรวง
พลังงาน) 

- 23,350,000 23,350,000 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

120 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพือ่การเกษตร  
บ้านทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 
 
 

- 
 

465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 2 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

- 930,600 930,600 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

122 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- 465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านทุ่งปง  หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

- 465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

124 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
บ้านหลวง   
หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานของ
ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

- 465,300 465,300 - - ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลประ 
โยชน์มีความ
พึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ
เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านทุ่ง
จี้ หมู่ที่ 8    

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 2.70 
เมตร   
สงู 2.40 เมตร   
ยาว 12.00 เมตร 
พร้อมก าแพงปาก
ท่อ จ านวน 1 แห่ง 

- 1,084,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การสญัจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้างบ้านนาย
ปัน สีมาก  หมู่ที่ 8 

เพือ่ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด 1 ช่อง  
กว้าง 2.40 ม.  
ยาว 6 ม.  
สูง 1.60 ม. 

- - 
 

- 200,000 200,000  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การสญัจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามล า
เหมืองทุ่งร้อง  
บ้านป่าเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามล า
เหมืองทุ่งร้อง 
จ านวน 3 จุด 
- จุดที่ 1ขนาด 2 
ช่อง กว้าง 1.80 ม. 
สูง 1.80 ม.  
ยาว 5.00 ม. 
- จุดที่ 2ขนาด 2 
ช่อง กว้าง 2.10 ม. 
สูง 2.10 ม.  
ยาว 6.00 ม. 
- จุดที่ 3 ขนาด 1 
ช่อง กว้าง 1.80 ม. 
สูง 1.80 ม.  
ยาว 4.00 ม. 
พร้อมก าแพงปาก
ท่อ  จ านวน 1 แห่ง 

- - - 1,025,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การสญัจร 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภยั
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกฝายทุ่งนา
หมาก  หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาวรวม  
3,000 เมตร 

- 1,500,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดลอกห้วยชมพู   
หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาวรวม  
3,000 เมตร 

- 1,500,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 ขุดลอกล าเหมืองทุ่ง
ออกเช่ือมล าเหมือง
ทุ่งนาหมาก หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม.   
ยาว 2,000 ม.   
ลึก 1 ม. 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

4 ขุดลอกท านบดิน
ห้วยต้นยาง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างท านบ
ดินให้อยู่ในสภาพท่ี
ดีและไดม้าตรฐาน 

กว้าง 50 ม.  
ยาว 80 ม.  
ลึก 2 ม. หรือดินขุด
ไม่น้อยกว่า 7,496 
ลบ.ม 
 
 

- - - 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกอ่างห้วยเฮี้ย  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  100  
ม.ยาว 150  ม.  
ลึกเฉลีย่  2.50 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่448น้อยกว่า 
37,500  
ลบ. ม. 

- -  - 
 

937,500 
  

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 ขุดลอกห้วยล า
เหมืองฮ่องต้อง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม.   
ยาว 2,000 ม.   
ลึก 1 ม. 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิม่ผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 ขุดลอกหน้าท านบ
ดินห้วยต้นงุ้น  
หมู่ที่  10 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  100  
ม.ยาว 200  ม.  
ลึก  2 ม. 

- - 1,000,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ขุดลอก (แก้มลิง) 
หน้าฝายสบนึง เพื่อ
กักเก็บน้ าใช้อุปโภค 
– บริโภค หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

โดยขุดลอกกว้าง 
100.00 ม.  
ลึก 3.00 ม.  
ยาว 160.00 ม.
หรือมีปรมิาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า  
48,000 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว) 

- - - 
 

1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 ขุดลอกล าห้วยเตา   
หมู่ที่ 13 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.   
ยาว 1,000 ม.   

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 ขุดลอกท านบดิน 
ห้วยเตา  หมู่ที่ 13 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 20 ม.   
ยาว 300 ม.   

- - - 2,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 ขุดลอกอ่างห้วยเป้ง   
หมู่ที ่14   

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 30 ม.   
ยาว 500 ม.  
ลึก 2 ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ขุดลอกสระห้วยธาตุ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 30 ม.  
ยาว 80 ม.  
ลึก 2 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 4,376 
ลบ.ม. 

- - - 
 

- 150,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ 
เกษตรอย่างพอ 
เพียงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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 รายระเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเตาแกส๊
ชีวมวล 

เพื่อมีพลังงาน
ทดแทนใช้ใน
ครัวเรือน 

พื้นที่ หมู่ที่ 1, 7, 8, 
10 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณการ
ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการท าไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ และ
พลังงานน้ า 

เพื่อมีพลังงาน
ทดแทนใช้ใน
ครัวเรือน 

พื้นที่ หมู่ที่ 7, 10 - - 1,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณการ
ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการพลังงาน
โซล่าเซล  

เพื่อมีพลังงาน
ทดแทนใช้ใน
ครัวเรือน 

พื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 - - - 1,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

สามารถ
ประหยดั
งบประมาณการ
ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเตาเผา
ขยะ  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
จิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ - - 10,000,000  - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

ท าให้
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
เหมืองใหม ่ หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด  สูง  5 ม. 
ยาว 220 ม. 
 

- - 1,960,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพัง
ห้วยกอย    
หมู่ที่  5 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาด  สูง  5 ม. 
ยาว 100 ม. 
แบบข้ันบันได  
จ านวน  2  จุด 

- - - - 4,000,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบ
นิเวศน์ป้องกันตลิ่ง
พังล าห้วยเฮีย้ 
(หลังวัด)  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
นิเวศน์อาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย 2 ม.   
ยาวรวม 400 ม. 

- - 
 

- - 2,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการป้องกัน
ตลิ่งพังด้วยกล่อง
แกเบี่ยนล าน้ า
แม่ตุ๋ย หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาว  200 ม. - - - - 1,900,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
ห้วยกอย   
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสูง  5 เมตร   
ยาว  100 เมตร   
แบบข้ันบันได   
จ านวน  2  จุด 

- - 4,000,000 
 

 - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังข้าง
ศาลอเนกประสงค์   
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสูง  5 เมตร   
ยาว  100 เมตร   

- - - 4,000,000 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
น้ าแม่ตุ๋ย   
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน   
จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย  5 เมตร   
ยาว  5,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0550141 
E  2057722 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0550054 
E  2049395 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ล าปาง 

8 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังล า
น้ าแม่นึง  หมู่ที่ 3 
บ้านทุ่งแท่น , หมู่
ที่ 7 บ้านปลายนา 
, หมู่ที่ 9 บ้านเฮี้ย 
, หมู่ที่ 11  
บ้านป่าเวียง  
ต.ทุ่งกว๋าว   
อ.เมืองปาน  
 จ.ล าปาง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย  5 เมตร  
ยาว  5,000 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ 
N  0546670 
E  2053730 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N  0549287 
E  2052143 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

- ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถ
แก้ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ล าปาง 

7 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสวน
สขุภาพ  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีที่พักผ่อน
และส่งเสรมิสุขภาพ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เนื้อท่ีรวม  4  ไร ่ - - 2,000,000 
 

- 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 4  

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ ์

กองช่าง 

3 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 6  

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

กองช่าง 

4 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

1,900,000 
 

- - 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ ์
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ือก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- 1,900,000 
 

- 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ ์

กองช่าง 

6 ก่อสร้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 50 ม.   
ยาว 50  ม. 

- - 1,900,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ ์

กองช่าง 

7 โครงการศูนย์เด็ก
น่าอยู่ สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
พัฒนามนุษย์ 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
เล่นแบบธรรมชาติ
และท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริม 
การเรยีนรู้ที่ดีขึ้น
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีสุข 

จัดท าสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาพัฒนา
มนุษย ์

- - 25,000 - - ร้อยละ 70  
ของเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
พัฒนา 

เด็กก่อนวัยเรยีน
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้
พร้อมท่ีพัก 

เพื่อก่อสร้างอาคาร 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

อาคารศูนย์การ
เรียนรู้พร้อมที่พัก 
(โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- 520,000 520,000 520,000 520,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

อาคารศูนย์การ
เรียนรู้พร้อมที่
พัก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 2  
(โรงเก็บของ) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 8 ม.  
ยาว 16 ม. 

- - 400,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
(หลังวัด)  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 5 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 10 ม.  
ยาว 20 ม. 

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
 หมู่ที่ 12  

เพือ่ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 12 ม.  
ยาว 20 ม. 

- - 960,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรม 
ต่าง ๆ 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
5 ก่อสร้างระบบ

เตาเผาไฟฟ้า
พร้อมอาคารเมรุ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างระบบ
เตาเผาไฟฟ้าพร้อม
เมรุให้อยู่ในสภาพที่
ดีและไดม้าตรฐาน 

ก่อสร้างระบบ
เตาเผาไฟฟ้าพร้อม
อาคารเมรุ  หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14  
ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

- - 5,000,000 
 

- - 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีระบบเตาเผา
ไฟฟ้าพร้อม
อาคารเมรุ
ส าหรับประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างเมรุ  
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างเมร ุ
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7.50 
ม. ยาว 7.50 ม.  
สูง 1 ม. 
 

- - 500,000 
 

- - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เมรสุ าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 

ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑช์ุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลานกีฬา   
หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ขนาดกว้าง 40 ม.  
ยาว 40 ม. 

- - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์หน้าอาคาร
ศูนย์จ าหน่าย
สินค้าโครงการ
พระราชด าริฯ 
บ้านทุ่งจี ้

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์หนา้
อาคารศูนย์จ าหน่าย
สินค้าโครงการ
พระราชด าริฯบ้าน
ทุ่งจี้ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวถ้ า
แปดแห่ง หมู่ที ่ 1 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพระธาตุ
ม่อนดอนแก้ว   
หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- - - 5,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างห้วยเป้ง   
หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
น้ าตกวังครก   
หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- 1,000,000 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอ่างเก็บน้ า
ในพื้นที่ 
 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

- อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง 
- อ่างเก็บน้ าแพะ
ทุ่งกว๋าว 
- อ่างเก็บน้ าห้วย
เกี๋ยง 
- อ่างเก็บน้ าห้วย
ชมพ ู

- 1,000,000 
. 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณฝายสบนึง  
หมู่ที่ 4  

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ พ้ืนท่ีต าบล 

- - - - 1,000,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
แสดงผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ 

เพื่อให้มีอาคารแสดง
ผลิตภณัฑ์ศิลปาชีพ 
 

อาคารแสดง
ผลิตภณัฑ์ศิลปาชีพ
(โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

อาคารแสดง
ผลิตภณัฑ์ศิลปา
ชีพ 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคาร
เก็บผลติภณัฑ์
เซรามิกและ
วัตถุดิบสารเคมี
ต่างๆ 

เพื่อให้มีอาคารเก็บ
ผลิตภณัฑ์เซรามิก
และวัตถุดบิสารเคมี
ต่างๆ 

อาคารเก็บ
ผลิตภณัฑ์เซรามิกฯ
(โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- - 765,000 
 

765,000 
 

765,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

อาคารเก็บ
ผลิตภณัฑ์เซรามิก
และวัตถุดบิ
สารเคมีต่างๆ 

กองช่าง 

3 โรงเก็บช้ินงานไม้
แกะสลักและ
ผลิตภณัฑ์ที่ส าเร็จ 
(โรงโชว์) 

เพื่อให้มีโรงเก็บ
ช้ินงานและ
ผลิตภณัฑ์ที่ส าเร็จ 
(โรงโชว์) 

โรงเก็บช้ินงานและ
ผลิตภณัฑ์ที่ส าเร็จ 
(โรงโชว์) (โครงการ
พระราชด าริ ฯ) 

- 450,000 
 

450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

โรงเก็บช้ินงาน
และผลิตภัณฑ์ท่ี
ส าเรจ็ (โรงโชว์) 
 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม กอ. 
ทุ่งจี้ 

เพื่อให้มีห้องจัด
ประชุม อบรม 
สัมมนา 

ปรับปรุงห้องประชุม 215,000 - 
 

- - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีจัด
ประชุม อบรม 
สัมมนา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า กอ. ทุ่งจี้ 

เพื่อให้มีห้องน้ า
ประจ า กอ.ทุ่งจี ้

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 6 ม. 

483,500 483,500 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 
 

มีห้องน้ าท่ีสะอาด
และมีขนาดที่
เหมาะสมกับ
สถานท่ี 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรู ้

เพื่อมีอาคารศูนย์
เรียนรูไ้ว้บริการ
ประชาชน 

อาคารศูนย์เรียนรู ้ - - - 500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

รั้วเสาปูน/ลวด
หนาม ทิศใต้จรด
ทิศตะวันออกและ
ทิศเหนือ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้มีศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

อาคารศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

- - - 1,900,000 
 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

กองช่าง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

กล้องถ่ายภาพน่ิง  
จ านวน 1 กล้อง 

- 6,500 -  - ส านักงานปลัด 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีตู้ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารที่
เพียงพอและเป็น
ระเบียบ 
 
 
 
 

ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก 2 
บาน) จ านวน  10 ตู ้

22,000 11,000 11,000 11,000 - ส านักงานปลัด 

ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก 2 
บาน) จ านวน  12 ตู ้

16,500 16,500 16,500 16,500 - กองคลัง 

ตู้เอกสารกระจกบาน
เลื่อน  จ านวน 2 ตู ้

6,500 6,500 -  - กองคลัง 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ( Smart 
Card Reader )  
จ านวน  10  เครื่อง 

- 7,000 - -  ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสาธารณสุข 

เก้าอี้ แบบมีพนักพิง 
แบบมีล้อหมุน จ านวน 
2 ตัว 

3,600 
 

- - -  กองคลัง 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน(มี
ระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 36,000 บีทียู   
จ านวน 2 เครื่อง  

- - 94,000 - - ส านักงานปลัด 
 

 

แบบ ผ. 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีตู้ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารที่
เพียงพอและเป็น
ระเบียบ 
 
 
 
 

เครื่องพิมพ์เช็ค   
จ านวน  1 เครื่อง 

- 5,000 -  - กองคลัง 

เครื่องค านวณ   
จ านวน 1 เครื่อง 

3,000 - -  - กองคลัง 

เครื่องถ่ายเอกสาร  
ขาว-ด า จ านวน 1 
เครื่อง   

- 12,000 -  - กองคลัง 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก 
จ านวน  2  เครื่อง 

18,000 - -  - ส านักงานปลัด 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 

เครื่องปริ้นพร้อมสแกน  
จ านวน 1 เครื่อง 

9,000 - - -  กองคลัง 

เครื่องปริ้นพร้อมสแกน  
จ านวน 2 เครื่อง 

9,000 9,000 - -  ส านักงานปลัด 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
จ านวน  6 เครื่อง 

90,000 30,000 30,000 30,000  กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบท่ี 2 (งาน
ประมวลผล) 

- 30,000 30,000 -  กองคลัง 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2  
จ านวน  4 เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000  ส านักงานปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 
 

    เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDขาว-ด า 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 19,200 19,200 -  ส านักงานปลัด 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบ ฉีดหมึก (lnkjet) 

7,700 - - -  กองคลัง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้รักษาความ
ปลอดภัยใน
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจร
ปิด  และกล้องวงจรปดิ 
(พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง) 
จ านวน 4 จุด 

70,000 140,000 70,000 - - ส านักงานปลัด 
 

กล้องวงจรปิด (พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั้ง)  จ านวน  
10 กล้อง 

20,000 20,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

2 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน  
จ านวน 1 เครื่อง 

59,000 - - - - กองสาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน  1 เครื่อง 

- 30,000 - - - กองสาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 
 

   
 
 

 เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 AV  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 2,800 -  กองสาธารณสุข 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน
ส านักงานกอง
สาธารณสุข 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) 
จ านวน  1 เครื่อง 

- 50,000 50,000 - - กองสาธารณสุข 

ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อใช้ในงาน
ส านักงานกอง
สาธารณสุข 

ที่เก็บขยะอันตราย  
จ านวน  14  อัน 
 

70,000 - - - - กองสาธารณสุข 

ใช้ในกิจการ
สาธารณสุข 
 

ถังขยะแยกประเภท ขนาด 
120 ลิตร มลี้อ จ านวน 4 ชุด 
ๆละ 4 ถัง รวมเป็น 16 ถัง 

 24,000 - - - กองสาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ใช้ในกิจการ
สาธารณสุข 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ า
กว่า 110 กิโลวตัต ์

- 1,000,000 - - - กองสาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในงาน
ส านักงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) 
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี
จ านวน 1 เครื่อง 

- 17,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 
 
 
 

เพื่อเสรมิ
พัฒนาการเด็ก
ศูนย์เล็ก 

ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที่  
จ านวน 1 ชุด 

- 7,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

เพื่อใช้รักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจร
ปิด  ระบบ AHD  ขนาด 
16 กล้อง  

90,000 90,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เครื่องเล่น DVD  
จ านวน 4 เครื่อง 
 

10,000 10,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน
ส านักงาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) 

- 50,000 50,000 - - ส านักงานปลัด 
 

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

โทรทัศน์แอลอีดี  
(LED TV) แบบ Smart TV 
ติดผนัง ขนาด 48 น้ิว 
(พร้อมติดตั้ง) 
 จ านวน 4 เครื่อง 

50,000 50,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ใช้ในกิจการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุ่งกว๋าว 

รถโดยสารขนาด 12  
ที่น่ัง จ านวน 1 คัน 

- 1,214,000 - - - ส านักงานปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ใน
ส านักงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 
ขนาด 2 ก๊อก  
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 15,000 - - - ส านักงานปลัด 
 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 9,400 - - - ส านักงานปลัด 
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน
ส านักงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทีย ู 
จ านวน 2 เครื่อง 

51,200 51,200 - - - ส านักงานปลัด 
 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 
10 แผ่นต่อนาที   
จ านวน 1 เครื่อง 

- 50,000 50,000 - - ส านักงานปลัด 
 

เครื่องโทรศัพท์ส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง 

5,000 - - - - ส านักงานปลัด 
 

เก้าอี้แบบมีพนักพิง  
แบบมีล้อหมุน หุม้เบาะหนัง 
จ านวน 12 ตัว 

- 21,600 - - - ส านักงานปลัด 
 

โต๊ะท างานระดับ 3-6 
จ านวน 4 ตัว 

- 14,400 - - - ส านักงานปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ)  
ขนาด 36,000 บีทียู   
จ านวน 2 เครื่อง  

94,000 - - - - ส านักงานปลัด 
 

พัดลมแบบติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 น้ิว  จ านวน 
20 ตัว 

30,000 - - - - ส านักงานปลัด 
 

4 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
กองช่าง 

โต๊ะท างาน (ระดับ3-6) 
จ านวน 2 ชุด 

7,200 - - - - กองช่าง 

เก้าอี้ แบบมีพนักพิง  
จ านวน 4 ตัว 

3,600 - 3,600 - - กองช่าง 

เก้าอี้ แบบมีพนักพิงสูง 
จ านวน 1 ตัว 

3,500 - - - - กองช่าง 

ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 
จ านวน 6 ตู ้

14,000 - 7,000 - - กองช่าง 

ตู้เอกสาร (ตู้เหล็กสองบาน) 
จ านวน 2 ตู ้

11,000 - - - - กองช่าง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
กองช่าง 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล  ขาว-ด า  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 100,000 -  กองช่าง 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 217 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     เครื่องเจาะความหนา
คอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง 

- 100,000 - -  กองช่าง 

เครื่องเจาะเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต จ านวน 1 ชุด 

100,000 - - -  กองช่าง 

เครื่องทดสอบหาค่าก าลัง
ต้านทานของคอนกรีต 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 28,000 - -  กองช่าง 

ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
กองช่าง 

ล้อวัดระยะทาง 
จ านวน 1 ชุด 

10,000 - - - - กองช่าง 

กล้องส ารวจแบบประมวล
ผลรวม (Total station) 
พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 1 กล้อง 

400,000 - - - - กองช่าง 

เครื่องสแกนหาเหล็ก  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 42,7000 - - กองช่าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
กองช่าง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ A3  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 10,000 - -  กองช่าง 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ   
จ านวน  1 เครื่อง 
 
 
 

- 30,000 - -  กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    
 

 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน  1 เครื่อง 

- - 30,000 - - กองช่าง 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารจดัการขยะใน
พื้นที ่

รถบรรทุกขยะ  
จ านวน 1 คัน 

 
2,500,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กองสาธารณสุข 

รถบรรทุกขยะ   
จ านวน 1 คัน 

- - - 950,000 - กองสาธารณสุข 

ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อใช้ในงาน
ส านักงานกอง
สาธารณสุข 

ที่เก็บรวบรวมขยะ
อันตราย ขนาดกว้าง 1 
เมตร  ยาว 0.50 เมตร  
สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร  
จ านวน  25  จุด 

200,000 - - -  กองสาธารณสุข 

5 รักษาความ
สงบ 

ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  
1  เครื่อง 

- 35,000 - -  ส านักงานปลัด 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เต้นผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 
4 x 8 เมตร  
จ านวน  2  หลัง 

- 40,000 - -  ส านักงานปลัด 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

รถบรรทุกน้ า ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี   
จ านวน 1 คัน 

- - - 2,500,000 2,500,000 ส านักงานปลัด 
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ส่วนท่ี  4  

การติดตามและประเมนิผล 
 
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ในการ
พัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ฉบับเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงก าหนดไว้  โดยการติดตามและประเมินผลแผนนั้นจะต้องพิจารณาการติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตาม (Evaluation) 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติกรอบยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

ท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์หรือแผนท้องถิ่นมีการด าเนินการในช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
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การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้  

 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ความเสมอภาคและ      
ความเป็นธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ    
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

๓. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

๔. ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

 พันธกิจต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ 
 การให้หลักประกันความ

เสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

๕. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา 
 การรับฟังความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธ์ใน       

การแก้ไขปัญหา 
 ความรวดเร็วในการแก้ไข 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลโครงการควร
ประกอบด้วย  ความชัดเจนของชื่อโครงการ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมายมีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  1๕ พฤษภาคม 25๖๑   เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

การประเมินผลโครงการ 
 

การประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยการประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินผล
แผนงาน / โครงการในภาพกว้าง เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆ ไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของแผนงาน  / โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ ฯลฯ 

 

การประเมินผลผลิต มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปลความหมายของผลความส าเร็จของแผนงาน / 
โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน / 
โครงการ หากผลงานที่ท าได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน / โครงการประสบผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่
ท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน / โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น และการ
ประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย 

 

รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
๑. การประเมินผลกระบวนการ 
๒. การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ 
๓. การประเมินผลกระทบของโครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางใน  การ

วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ๘ เกณฑ์ ประกอบด้วย 
๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนด

ตามแผน การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไป
ในการด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 

๓. เกณฑ์ประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

๔. เกณฑ์ผลกระทบ  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ
หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็น
ผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 

๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง  เป็นเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของ
โครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ 

๖. เกณฑ์ความยั่งยืน เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความ
ต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถใน
การเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ 

๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า 
การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ หมวด 6 ข้อ 29 (๓) โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

(2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การวัดผลเชิงคุณภาพใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

- แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจขงประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับ             

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
-    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หน้า 24 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขาดความคล่องตัวเนื่องจากการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดรูปแบบให้เป็นรูปแบบ

การเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนเป็นแบบยาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นซึ่งมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้ง
ปัจจัยด้านการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  การก าหนดรูปแบบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้
เวลาและกระบวนการที่ยากจึงท าให้ปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้  

 

4.1.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรค านึงถึงสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
 2.  การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือมุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดี
ขึ้น  ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการพัฒนาในบางเรื่องอาจสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น   
ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องค านึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่น  สภาพแวดล้อมทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองร่วมด้วย    
 3.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และควรเน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


