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คำนำ 
   

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามป” โดยใหจัดทำ “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” แทน โดยใหเริ่มจัดทำ “แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปฉบับแรกและแกไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 3 เม่ือ 3 ตุลาคม 
2561 ใหแกคำวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนแผนพัฒนาทองถิ่น และปจจุบันใหดำเนินการทบทวน
เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตนไป นั้น 

“แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ 
กำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาทองถิ่น     (พ.ศ.  
2566 - 2570) ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

ขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

--------------- 

สวนที่ ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

๑. ดานกายภาพ 

๑.๑ ท่ีตั้งของตำบล 

 องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดรับการยกฐานะจากสภาตำบล เปนองคการ 

บริหารสวนตำบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  มีฐานะเปนนิติบุคคล

ปจจุบัน มีที่ทำการตั้งอยูเลขที่   ๒๒๑   หมูที่  ๑  ตำบลจำปาหวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

 องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอำเภอเมืองพะเยา หางจากอำเภอ

เมืองพะเยา  ๑๗  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี  ๑๖๓  ตารางกิโลเมตร  ๑๐๑,๘๗๕  ไร มีอาณาเขต  ดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดตอกับตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา  และอำเภอดอกคำใต 

 ทิศใต  ติดตอกับตำบลแมกา  อำเภอเมืองพะเยา และอำเภองาว จังหวัดลำปาง 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอำเภอดอกคำใต 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับตำบลแมต๋ำ และตำบลแมกา อำเภอเมือง   พะเยา  

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

ตำบลจำปาหวาย  มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบ และบางสวนเปนเนินเขา  

สภาพดินในพ้ืนท่ีราบเปนดินดำ และดินเหนียว ในสวนของเนินเขามีสภาพเปนดินลูกรัง 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม  มี  ๓  ฤดู  คือ 

ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือน  มนีาคม  ถึงเดือน  มิถุนายน  สภาพอากาศรอนอบอาว  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือน  กรกฎาคม  ถึงเดือน  ตุลาคม  มีฝนตกชุกหนาแนน  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย

ประมาณ  ๑,๐๔๕.๒๓  มิลลลิิตร 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน  กุมภาพันธ  มีสภาพอากาศหนาว ถึงหนาวจัด อุณหภูมิ

โดยเฉลี่ยอยูระหวาง  ๑๖  องศาเซลเซียส และลดต่ำลงจนถึง  ๖  องศาเซลเซียส 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวน และดินเหนียว พื้นท่ีราบเหมาะแกการเพาะปลูก 

๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ำ 

มีแหลงน้ำท่ีใชสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนแหลงน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไหลผาน 

ไดแกน้ำจำ และพ้ืนที่สวนใหญอยูในเขตชลประทาน 

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 



 

 

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ หรือปา 

ผสมผลัดใบเปนปาที่มชีวงแหงแลงยาวนานเกินกวา ๓ เดือน ตนไมจะผลัดใบในฤดูแลง ประกอบดวย ไมสัก ไมประดู 

ชิงชันมะคาโมง แดง ฯลฯ ฤดูแลงมักเกิดไฟปา มีสัตวปาอาศัยอยูบาง  

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 

 องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดรับการยกฐานะจากสภาตำบล เปนองคการ 

บริหารสวนตำบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  มีฐานะเปนนิติบุคคล

ปจจุบัน มีที่ทำการตั้งอยูเลขที่   ๒๒๑   หมูที่  ๑  ตำบลจำปาหวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

 องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอำเภอเมืองพะเยา หางจากอำเภอ

เมืองพะเยา  ๑๗  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี  ๑๖๓  ตารางกิโลเมตร  ๑๐๑,๘๗๕  ไร มีอาณาเขต  ดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดตอกับตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา  และอำเภอดอกคำใต 

 ทิศใต  ติดตอกับตำบลแมกา  อำเภอเมืองพะเยา และอำเภองาว จังหวัดลำปาง 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอำเภอดอกคำใต 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับตำบลแมต๋ำ และตำบลแมกา อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา 

โดยแบงเขตการปกครองออกเปน ๑๓ หมูบาน ดังนี้ 

  หมูที่ ๑ บานดาวเรือง 

  หมูที่ ๒ บานดอนมูล 

  หมูที่ ๓ บานจำปาหวายเหนือ 

  หมูที่ ๔ บานสันดอนงาม 

  หมูที่ ๕ บานหลายฮอง 

  หมูที่ ๖ บานรองเข็ม 

  หมูที่ ๗ บานบุญเรือง 

  หมูที่ ๘ บานสันกลาง 

  หมูที่ ๙ บานรองครกใต 

  หมูที่ ๑๐ บานรองขุย 

  หมูที่ ๑๑ บานจำปาหวายทุง 

  หมูที่ ๑๒ บานรองครกเหนือ 

  หมูที่ ๑๓ บานใหมรมิบึง 

๒.๒ การเลือกต้ัง 

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย มีเขตเลือกตั้ง จำนวน ๑๓ หนวยเลือกตั้ง ดังนี้ 

  หนวยที่ ๑ บานดาวเรือง 

  หนวยที่ ๒ บานดอนมูล 

  หนวยที่ ๓ บานจำปาหวายเหนือ 



 

 

  หนวยที่ ๔ บานสันดอนงาม 

  หนวยที่ ๕ บานหลายฮอง 

  หนวยที่ ๖ บานรองเข็ม 

  หนวยที่ ๗ บานบุญเรือง 

  หนวยที่ ๘ บานสันกลาง 

  หนวยที่ ๙ บานรองครกใต 

  หนวยที่ ๑๐ บานรองขุย 

  หนวยที่ ๑๑ บานจำปาหวายทุง 

  หนวยที่ ๑๒ บานรองครกเหนือ 

  หนวยที่ ๑๓ บานใหมริมบึง 

๓. ประชากร 

๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

หมูท่ี ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ ๒๑๕ 307 316 623 

๒ ๓๒๖ 457 447 904 

๓ ๒๖๑ 331 363 694 

๔ ๒๗๖ 263 287 556 

๕ ๓๐๔ 383 424 807 

๖ ๓๐๔ 467 485 952 

๗ ๒๓๔ 298 313 611 

๘ ๒๖๘ 378 385 763 

๙ ๒๖๗ 351 381 732 

๑๐ ๖๘ 99 86 185 

๑๑ ๒๒๐ 283 290 573 

๑๒ ๑๕๙ 207 233 440 

๑๓ ๒๐๙ 277 322 599 

รวมทั้งสิ้น ๓,๑๑๑ ๔,๑07 ๔,๓32 ๘,๔3๙ 

ขอมูล ณ เดือน เมษายน 2564 

๓.๒ ชวงอายุและจำนวนประชากร 

รายการ หญิง (คน) ชาย  (คน) หมายเหตุ 
จำนวนประชากรเยาวชน ๗๑๐ ๗๘๖ อายุต่ำกวา ๑๘ ป 
จำนวนประชากร ๒,๘๑๙ ๒,๒๙๕ อายุ ๑๘ – ๖๐ ป 
จำนวนประชากรผูสูงอายุ ๗5๖ ๖6๐ อายุมากกวา ๖๐ ป 



 

 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

   องคการบรหิารสวนตำบลจำปาหวาย มีสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  ๑ แหง 

   โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๒ แหง 

   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน  ๑ แหง 

๔.๒ สาธารณสุข 

ตำบลจำปาหวาย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน ๑ แหง 

๔.3 ยาเสพติด 

ยาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย พบวามีผูติด ผูเสพ ผูคา  

และกลุมสี่ยงซึ่งเปนประชากรในพ้ืนที่ ซึ่งอยูในชวงอายุต้ังแต ๑๕ – ๔๐ ป ซึ่งองคการบรหิารสวนตำบลจำปาหวาย ได

ตระหนักถึงพิษภัยของปญหายาเสพติด และไดตั้งงบประมาณในการดำเนินการในเรื่องยาเสพติดไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปทุกป ซึ่งเปนทั้งโครงการอบรมตนยาเสพติด โครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด  

  ๔.4 การสังคมสงเคราะห 

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย มีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 

ผูสูงอายุตำบลจำปาหวาย ตั้งอยูหมูท่ี ๗ บานบุญเรอืง ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา และไดดำเนินการ

ดานสังคมสงเคราะห ดังนี้ การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , เบี้ยยังชีพคนพิการ และผูปวยเอดส  , รับลงทะเบียนและ

ประสานโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด , โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส ยากไร รายไดนอย และไรที่

พ่ึง และใหการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑ การคมนาคมขนสง 

 องคการบริหารสวนตำบลมีถนนในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ถนนลูกรัง     จำนวน  1๗  สาย 

  ถนนลาดยาง   จำนวน  4  สาย 

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไมไผ จำนวน  ๑๑๗  สาย 

  สะพาน    จำนวน  ๕  แหง 

 ๕.๒ การไฟฟา 

จำนวนครัวเรอืนที่มีไฟฟาใช  จำนวน  ๑,๙๘๐  ครัวเรือน 

จำนวนครัวเรอืนที่ไมมีไฟฟาใช จำนวน  ๒๐   ครัวเรือน 

๕.๓ การประปา 

จำนวนครัวเรอืนที่มีน้ำประปาใช  จำนวน  ๑,๒๐๐  ครัวเรือน 

จำนวนครัวเรอืนที่ไมมีน้ำประปาใช  จำนวน  ๙๕๕   ครวัเรือน 

๕.๔ โทรศัพท 



 

 

ปจจุบันทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ 

ระบบเสียงตามสาย  จำนวน  ๑๓ หมูบาน 

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

ท่ีทำการไปรษณียที่ใกลท่ีสุดไดแกไปรษณียหนองระบู ต้ังอยู  ตำบลเวียง อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา หางจากตำบลจำปาหวาย ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 

 ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแก ทำนา   

หอมแดง กระเทียม ขาวโพด ฟกทอง ที่ 

        ๖.๒ การประมง 

  ตำบลจำปาหวาย มีการประมง คือ การเลี้ยงปลาในสระน้ำ และไรนา  

        ๖.๓ การปศุสัตว 

   ตำบลจำปาหวาย มีการปศุสัตว คือการเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงเปด  เลี้ยงกบ  

เลี้ยงปลาในกระชัง ในท่ีสาธารณะของหมูบาน และครัวเรือนเพื่อบริโภค 

        ๖.๔ การบริการ 

ปมน้ำมันขนาดใหญ    จำนวน  ๑ แหง 

ปมน้ำมันขนาดกลาง    จำนวน  ๑ แหง 

ปมน้ำมันขนาดเล็ก(ปมหลอด)  จำนวน  ๕ แหง 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จำนวน  ๒ แหง 

โรงสีขาว     จำนวน  ๑๓ แหง 

รานคา     จำนวน  ๒๐ แหง 

๖.๕ การทองเที่ยว 

       ปาชุมชนน้ำซับ – น้ำจำ ในพ้ืนท่ีหมูที่  ๖  บานรองเข็ม 

 ปาบริเวณวัดพระธาตุดอยนอย  หมูท่ี  ๑๑  บานจำปาหวายทุง 

๖.๖ อุตสาหกรรม 

มีโรงโมหิน    จำนวน  ๓  แหง  

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

ตำบลจำปาหวาย มีผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพตาง ๆ ดังนี้ 

กลุมหนอไมปบ    กลุมเครื่องจักสาน 

กลุมเกษตรปลูกหอมแดง กระเทียม กลุมผลิตผาเช็ดเทาและพรมเช็ดเทา 

กลุมผลิตแซมพูสมุนไพร   กลุมเห็ดฟาง 

กลุมตัดเย็บเสื้อผา   กลุมทำปุยหมัก 

 



 

 

๖.๘ แรงงาน 

ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแก  

ทำนา  ปลูกหอมแดง กระเทียม ขาวโพด ฟกทอง ท่ีเหลือประกอบอาชีพรับจาง ขาราชการ และอาชีพสวนตัว 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ำ 

- ปญหาและความตองการในการทำเกษตรของ หมูบาน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่หมูบาน/ 

ชุมชนเสนอ 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

 ๑. วัด  จำนวน  ๘   วัด  ไดแก วัดสันดอนงาม , วัดบุญเรือง , วัดดอนมูล , วัดดอยนอย ,  

วัดดาวเรือง . วัดรองเข็ม , วัดรองขุย , วัดใหมมงคล 

  ๒. โบสถ -   แหง 

  ๓. มัสยิด -   แหง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำป 

 - ประเพณีวันขึ้นปใหม ประมาณเดือน  มกราคม 

 - ประเพณีวันสงกรานต(ปใหมเมอืง) , รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ , แหไมคำ้สี , สรงน้ำพระ แห 12 ราศี 

    ประมาณเดือน  เมษายน 

 - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยนอย  ประมาณเดือน  กรกฎาคม 

 - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน  พฤศจิกายน 

 - ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม 

 - ประเพณีสลากภัตต(ตานกวยสลาก) ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

 - ประเพณีตานขาวใหม  ประมาณเดือน มกราคม 

 - ประเพณีบวงสรวงพญาเฮยีวคำ ประมาณเดือน  กรกฎาคม 



 

 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถิ่น  

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  

ไดแก การจักสาน , การรักษาโรคดวยสมุนไพร , การสืบชะตา สะเดาะหเคราะห , การรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นการ

จอย ซอ คาว , การฟอนเจิง , ตีกลองสะบัดชัย  

     ภาษาถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลจำปาหวาย พูดภาษาพื้นเมือง(คำเมือง) 

๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 

   สินคาที่เปนทำใหตำบลจำปาหวายเปนที่รูจัก และสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่  

พืชเศรษฐกิจของตำบล   คือ  หอมแดง  

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ นำ้ที่ใชในการอุปโภคบรโิภค เปนน้ำที่ไดจากแหลงน้ำตามธรรมชาติ และน้ำฝน ซึ่งนำมา 

ผานกระบวนการของระบบประปาหมูบาน ในชวงฤดูแลงบางหมูบานจะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากสภาพ

อากาศท่ีแหงแลงและปริมาณน้ำที่ลดลง องคการบริหารสวนตำบลตองจัดใหมีบริการรถน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชน สำหรับน้ำเพ่ือการเกษตรอาศัยน้ำจากอางเก็บน้ำแมต๋ำ จากแหลงน้ำธรรมชาติ และน้ำฝน 

๙.๒ ปาไม 

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ หรือปา 

ผสมผลัดใบเปนปาที่มชีวงแหงแลงยาวนานเกินกวา ๓ เดือน ตนไมจะผลัดใบในฤดูแลง ประกอบดวย ไมสัก ไมประดู 

ชิงชันมะคาโมง แดง ฯลฯ ฤดูแลงมักเกิดไฟปา มีสัตวปาอาศัยอยูบาง  

๙.๓ ภูเขา 

ภูเขาในพ้ืนที่ตำบลจำปาหวายเปนเขาหินแกรนิต เปนเขตสัมปทานเพื่อธุรกิจ และเปน 

ปาที่อุดมสมบูรณและเปนตนกำเนิดแหลงตนนำ้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเปนตนกำเนิดแหลงน้ำซับน้ำจำพื้นที่ชุมน้ำ

แหงเดียวในจังหวัดพะเยา เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 

๙.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพียงพอตอ 

การดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการเพาะปลูก และเปนที่อยูอาศัย ทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนที่ไดแกแหลงน้ำซับน้ำจำ ซึ่งเปนแหลงน้ำซับตามธรรมชาติและเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เปน

ตนกำเนิดลำน้ำจำที่หลอเลี้ยงชาวตำบลจำปาหวาย เปนแหลงน้ำธรรมชาติ สามารถใชประโยชนไดทั้งในการอุปโภค

บริโภค และการเกษตร สรางรายไดใหกับประชาชนในตำบล 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่  2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1 ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับมหภาค  

 
๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆใหสอดคลองและบูรณา

การกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยการ

จัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเมื่อ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำราง

ยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การ

ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดำเนินการให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพื ่อใหเปนไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบดวย คณะกรรมการ

จัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของ

รัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกำหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว 

เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

 

 



 

 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เปนตนมาไดสงผลให

ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของกลุม

ประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพน

จากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไร

ก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ 

๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ำกวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมี

สาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที ่ยังไมฟ นตัวไดเต็มที่

โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเตม็ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมี

ผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี

ปญหาเรื ่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื ่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสำคัญตอการพัฒนาประเทศ 

แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทาง

สังคมอื่น ๆ ของ 

คนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวาง

พื้นท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความ

ยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความ

เหลื่อมล้ำอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณา

การเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมี

ปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจาก

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอ

ความตองการและปญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิด

ความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไมเสมอภาค การ

ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึด

มั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี ่ยนแปลงโครงสราง

ประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จะเปนปจจัย

เสี่ยงสำคัญที่จะทำใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการ

คลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู สูงอายุที่เพิ ่มสูงขึ ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทา

ทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 



 

 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

แมวาประเทศไทยจะมีตำแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสูเอเชีย แตการที่

มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทำใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพื่อนบานยังคงเปนความทา

ทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสำคัญกับปญหาดานความมั่นคงอื่น ๆ ที่มี

ความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความ

ไววางใจระหวางรฐักับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่

จะนำไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั ่งยืน

นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบ

หลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการยายขั ้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนใน

การกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง

การรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน

อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนา

อยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การ

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยาง

แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทำใหเศรษฐกิจโลก

และเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสำคัญที่จำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด 

อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงข้ึนในการ

เพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ นอกจากนั้น ประเทศไทย

คาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการ

ของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลง

และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ 

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพ

และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสำคัญในระยะตอไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทำใหเกิดความตองการแรงงานตางชาติเพิ่มมาก

ขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนาของการพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทำใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่นมีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสำคัญที่

จะทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมี

แนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อ

แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น จึงอาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจาก

ประเทศเพื่อนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับ



 

 

การพัฒนาที่ดีกวา อาจทำใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย  

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในเชิงความผัน

ผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสรางพื้นฐาน

ที่จำเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศ

ตางๆ มีแนวโนมเสื ่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ

ตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน 

ทำใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับ

ความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

รวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ

ขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่

สำคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น 

 แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจางงานและ

อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่

ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและ

รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวัง

ดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสูปญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได 

หากไมมมีาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียม

ความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ

อยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุม

ประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมี

รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจาก

ตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ำ 

กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะทำใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่ 

 

เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัย

ทั้งหมดดงักลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 



 

 

จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน เห็นไดวา

บริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น 

การพัฒนาประเทศจึงจำเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เกี่ยวของ มีความ

รวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรปูแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดำเนินงานอยางบูรณาการ 

เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มี

ความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดำเนิน

ชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั ่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และ

มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที ่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัย

สงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลอง

กันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการใหความสำคัญกับการ

สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทัน

โลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจใน

ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และ

นำไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสำคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร การรักษา

ไวซึ่งความหลากหลายเชิงนเิวศ การสงเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเปนเมืองท่ีเติบโต

อยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกำหนดของรปูแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการ

ใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนา

ที่สามารถอำนวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่อง

ตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสำคัญของการ

รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสราง

ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเปนตอง

สรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ 

ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี

และมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรัก

ความสามัคค ีและลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆ จำเปนตองคำนึงถึงความสอดคลอง

กับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

ดังน้ัน ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และ

ปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม 

อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่ง

รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึง



 

 

จำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพื่อเปนกรอบในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุง

แกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ 

และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่

พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถ

ดำเนินการไดอยางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ 

อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย

คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสขุเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการ

มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 

ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา

ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ

ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ 

มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงใน

เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปน

กลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ

สามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคง

ในชีวิต มีงานและรายไดที่มั ่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 

พลงังาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุม

ประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา

อยางเทาเทียมกันมากขึ ้น และมีการพัฒนาอยางทั ่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ

สหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดท้ัง



 

 

จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการ

พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา

อยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 

การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถ

สรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง

สังคม และทนุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมขึ้น

อย างต อเน ื ่อง ซ ึ ่ งเป นการเจร ิญเติบโตของเศรษฐกิจท ี ่อย ู บนหล ักการใช การร ักษาและการฟ  นฟ ูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั ่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ ่งแวดลอมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี

ขึ ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื ่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุง

ประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและ

ปฏิบัติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใช

ภาครฐั 



 

 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(๓) ปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

(๗) การเสริมสรางศกัยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

(๒) การกระจายศนูยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี 

(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 

(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโตอยาง

ตอเนื่อง 

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบรกิารอยางสะดวกรวดเรว็ โปรงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 

ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 



 

 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง มุงมั่น และ

เปนมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน 

(๘) กระบวนการยุตธิรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาขึ้นในชวงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอม

นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผนหลักของ

การพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ

โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสำคัญกับ

การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดบัประเทศในทุกขั้นตอนของ

แผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทา

รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมตอกับ

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ตองดาเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม

ในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกำหนดแนวคิดและ

กลไกการขับเคลื ่อนและติดตามประเมินผลที ่ช ัดเจน เพื ่อกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิด

ประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 
    

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 

๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมฉบับที่ ๑๒ 

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 



 

 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  

๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  

๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค  

  ๓.๒. เปาหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย  

๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

 ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตรการเตบิโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครฐั การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ  

๕.๑ หลักการ  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 
1.3  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(2561-2565) 
1.วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด   (พ.ศ. 2561-2565) 

   ทองถ่ินเขมแข็ง  แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย   ภายใตการเปนประชาคมอาเซียน     
2. พันธกิจของจังหวัดพะเยา 

  1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เปาหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเปาหมายใหม  

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และขยาย มลูคาการคาชายแดน 

3. สงเสริมใหประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคง ชุมชน เขมแข็งและอยูรวมกัน 

อยางมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พรอมสูประชาคมอาเซียน  

4. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม แบบมีสวนรวม  



 

 

3.เปาประสงครวมของจังหวัดพะเยา  

1.ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น  

2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 3. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการคาชายแดน เพ่ิมข้ึน  

4.สังคม ชุมชนมีความเขมแข็งพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

5. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลด การเกิดภาวะโลกรอน  

6. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง 

 

 4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพฒันา (KPI/Targets)  

1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด(คาเปาหมาย:รอยละ5) 

 2.รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาชายแดน(คาเปาหมาย:รอยละ5)  

3. ระดับความสําเร็จของการเพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารจัดการและการตลาด (คาเปาหมาย:ระดับ5)  

4.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด(คาเปาหมาย:ระดับ5) 

5. รอยละของประชากรกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพความพรอมเขาสู สังคมอาเซยีน (คาเป

าหมาย: รอยละ60) 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คาเปาหมาย: ระดับ5)  

7.ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหายาเสพติด (คาเปาหมาย: ระดับ5)  

8.รอยละของจํานวนขอพิพาทไดเขาสูกระบวนการยุตธิรรมทางเลือกใหกับประชาชนเพิ่มข้ึน ทุกป(คาเปาหมาย:  

    รอยละ10)  
9.รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (คาเปาหมาย: รอยละ80)  

10. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสรางความภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ  
 (คาเปาหมาย: ระดับ5) 

 5. ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดพะเยา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสรมิการเกษตรปลอดภัย และ การคา การลงทุน เพื่อเพ่ิม ขีด 
ความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางคณุคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสรมิความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
 

2  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  (พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
 
2.1 วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายการพัฒนา (Vision) 

 “ ชุมชนนาอยู สุขภาพดีถวนหนา นำพาวิถีพอเพียง ” 

2.2 ยุทธศาสตร 

           ยุทธศาสตรที่ 1     พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 



 

 

         ยุทธศาสตรที่ 2     พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

         ยุทธศาสตรที่ 3    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         ยุทธศาสตรที่ 4     รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

                  ยุทธศาสตรที่ 5     สงเสรมิการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

พันธกิจการพัฒนา (Mission) 

1. สงเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. สงเสริมสุขภาพอนามัย  รณรงคปองกันโรค 
3. สงเสริมอาชีพและการมงีานทำ 
4. สงเสริมโอกาสทางการเกษตร  การคา  การลงทุน  และการทองเที่ยวเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
5. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
6. การปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
7. การปกปอง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตรยิ 
8. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
9. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของสังคม   
10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นและการบริหารจัดการท่ีดี 
11. พัฒนาศักยภาพขององคกร ชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

 จุดมุงหมายการพัฒนา ( Goals) 

1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทุกระดับท้ังในระบบและนอกระบบ 
2. สงเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยและคุณภาพใหบริการสาธารณสุข 
3. เสริมสรางและสนับสนุนดานกีฬา 
4. อนุรักษพื้นฟูสืบสานคุณคาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.  เพ่ิมศกัยภาพและสงเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนา 

6.  ขยายโอกาสและการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 

7.  สงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนและประชาชนดานตางๆท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

8.  สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑและสินคาชุมชน 

9.  สงเสริมการผลิตและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

10.สนับสนุนและสงเสริมเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การตลาด สินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

11. สงเสริมแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12. พัฒนาเสนทางคมนาคม การขนสง โทรคมนาคม ไฟฟาและโครงสรางอ่ืนๆ 

13.พัฒนาปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ำระบบสงน้ำการเกษตรและระบบประปา 

14.พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเท่ียวและการบริการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

15.อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการปองกันการบุกรุกทำลายแหลงน้ำ ดิน 

ปาไม แรธาตุอ่ืนๆ 



 

 

16.พัฒนาหมูบานสะอาด  ปลอดมลพิษมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของนำ้เสีย หมอกควันไฟปา

และแหลงน้ำ 

17. พัฒนาระบบการปองกันอาชญากรรม อุบัติภัยและสาธารณภัย 

18. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอำนวยความเปนธรรมสรางความเขมแข็งของชุมชนและปกปอง

สถาบัน 

19.ปองกันและแกไขปญหาแรงงานการคามนุษยแรงงานตางดาว 

20.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและการใหบริการประชาชน 

21.พัฒนารายไดและการจัดเก็บภาษี 

22.พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 

 

2.3  ตัวช้ีวัด 

 (1)  ประชาชนมแีหลงกักเก็บน้ำใชสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  

  (2)  ประชาชนในตำบลจำปาหวายมรีายไดเพ่ิมขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

  (4)  ศพด. 1 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบ

บริหารจัดการ 

 (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 

(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 

(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 

(10)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 5% 

(11)  สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 11 หมูบาน 

(12)  กลุมสตรี อสม. ไดทำกิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 

(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสขุอยางทั่วถึง 10 หมูบาน 

(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(15)  กอสราง ปรบัปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง 10 หมูบาน 

(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ 

(17)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  10  หมูบาน 

(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆทั้ง10หมูบาน 

(19)  สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

      ทั้ง  10 หมูบาน 



 

 

(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบรหิารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 10 หมูบาน 

(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 

(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 10 หมูบาน 

(23)  สงเสริมและสนับสนนุการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ10 หมูบาน 

(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมูบาน/ตำบลและทีมกูชีพ

กูภัยตำบล 10 หมูบาน 

(25)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

(26)  เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  

(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการ

รณรงคสรางจิตสำนึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 10 หมูบาน 

(28)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 10 หมูบาน 

2.4  คาเปาหมาย 

(1)  มีแหลงน้ำพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 

(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 

(3)  ประชาชนมทีักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 

(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 

(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 

(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของทองถิ่น  

(8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 

(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(10)  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

2.6  กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานเศรษฐกิจ 

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศกึษา 

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ีวันสำคัญ 

ของชาติ 



 

 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนและจัดใหมีการละเลนกีฬานันทนาการ  การพักผอนหยอนใจและจัดใหมี

สถานที่ ที่เหมาะสมอยางพอเพียง 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

แนวทางที่ 1 สงเสริมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

แนวทางท่ี 1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/ลด   อุบัติเหตุ

จราจรทางบก 

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี ๑ การสงเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีความสามารถในการพัฒนา 

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางย่ังยืน 

(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

2.8 แผนงาน 

  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  (3)  แผนงานการศึกษา 

  (4)  แผนงานสาธารณสุข 

  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 

  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 

  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 

 

 



 

 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

มีความสอดคลองกับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตร

การพัฒนากลุ มจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ ๑๒  และ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของจังหวัด

พะเยา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การเมืองและ

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

พัฒนาและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

สรางคุณคาและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

สงเสริมการเกษตร และการคา การ

ลงทุน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

 

ยุทธศาสตร             

ชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2 

สรางความสามารถในการ

แขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 4 

สรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทา

เทยีมกันทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ 1 

ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 

สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6 

การปรับสมดุลและ

พฒันาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร             

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี

12 

ยุทธศาสตรท่ี7 

การพัฒนาโครง          

สรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี10 

ความรวมมือ 

ระหวาง 

ยุทธศาสตรท่ี3  

การสรางความเขม 

แข็งทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

การเสริมสราง

ความม่ังคง

แหงชาติ 

ยุทธศาสตรที่2   

  การสรางความ 

  เปนธรรม  ลดความ

เล่ือมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี6   

การบริหารจดัการ 

ในภาครัฐการปอง 

ยุทธศาสตรท่ี 9

การพฒันาภูมิภาค 

เมืองและพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่8   

การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวิจยัและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี1  

  การเสริมสราง 

   และพัฒนา

ศักยภาพทุน          

ยุทธศาสตรท่ี4  

การเติบโตที่เปน 

มิตรกับส่ิงแวด 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของกลุม

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

เสริมสรางสภาพแวดลอมในพัฒนา 

การคาการลงทุนและโลจิสติกสเช่ือม

อนุภาคลุมน้ำโขงและเตรียมพรอมรับ

ยุทธศาสตรท่ี 3 

พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการ

พัฒนาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเปนราก        

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปน

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การสรางความเขมแขง็และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิ่มมูลคา

ยุทธศาสตรท่ี 2 

สงเสริม และพัฒนาการ

ทองเท่ียว เชิงอนรุักษ 

เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง

ยุทธศาสตรท่ี 6 

สงเสริมความม่ันคงภายใน

ตามแนวชายแดน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของอบต. 

จำปาหวาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานพัฒนาระบบ

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินในเขต

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานพัฒนาสังคม 

การศกึษาและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานรกัษาความมั่น

ม่ันคงและความสงบ

เรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

สงเสริมการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ดานพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานความม่ันคงและ

ความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ดานบริหารจัดการท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพัฒนาสังคม 

และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานพัฒนาระบบ

เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานพัฒนาสังคม 

การศกึษาและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานรกัษาความมั่น

ม่ันคงและความสงบ

เรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

สงเสริมการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 



 

 

แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิสัยทัศน 

“ชุมชนนาอยู สุขภาพดีถวนหนา นำพาวิถีพอเพียง” 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของอบต. 

จำปาหวาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ดานพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

ดานความม่ันคงและ

ความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่ 5 

ดานบริหารจัดการท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพัฒนาสังคม 

และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพฒันาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ 

เพ่ือเขาถึง

ประชาชน    

สะดวก ปลอดภัย 

และท่ัวถึง 

 

เปาประสงค 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี  มีความรู และมี

อาชีพและรายไดมั่นคง  

2.สถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง  ผูสงูอายุ 

ผูพิการหรือทุพลภาพ  ผูยากไร ผูดอยโอกาส

และผูอยูในสภาวะลำบาก ไดรับการจัด

สวัสดิการและมีหลักประกนัท่ีม่ันคง อยาง

ท่ัวถึงและเปนธรรม 

3. ประชาชนมจีิตสำนึกอนุรักษ  ฟนฟู รักษา 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และคานยิมท่ีดีงาม 

 

ประชาชนมีสวน

รวมในการ 

คุมครอง  อนุรักษ  

ฟนฟู  บำรุงรักษา 

และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลอม 

และการพฒันา

คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 

1.ประชาชนมีจ ิตสำนึกรู ร ักสามัคคี  รัก

ความเปนไทย ม ีระเบ ียบว ิน ัย คำนึงถึง

ประโยชนสวนรวม   

2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข 

3.ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน และมีการรณรงค ปองกัน 

ปราบปราม อาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพ

ติด และอบายมุขอยางตอเนื่อง 

 

1. บ ุคลากรของเทศบาลได ร ับการ

พัฒนาทั้งดานคุณภาพ  คุณธรรมและ

จร ิยธรรมทำใหการบร ิหารงานของ

เทศบาลฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล  

2. ระบบการบริหารงานและการจัดทำ

และใหบริการสาธารณะของเทศบาลฯ

เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

โปรงใส และประชาชนมีสวนรวมและ

เขาถึงขอมูลขาวสารอยางสะดวก 

 



 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

3.1  จุดแข็ง    สามารถวิเคราะหจุดแขง็ ไดดังนี้ 

1.การตั้งบานเรือนที่อยูอาศัยต้ังตามถนนสายหลักเปนแนวเดียวกันทำใหงบประมาณในการพัฒนาดานตาง ๆ 

เชน การสรางถนน ไฟก่ิง และโรงเรียน เปนไปอยางมีคุณภาพเพียงพอ 

2.ผูนำชุมชนมคีวามเขมแข็ง 

3.มีองคกรชุมชนที่เขมแข็ง  มีความสามัคคี 

4.อยูใกลหนวยงานราชการ หางจาก อำเภอ โรงพยาบาล ประมาณ 14 กิโลเมตร หางจากจังหวัดพะเยา 

ประมาณ 14 กโิลเมตร ทำใหสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเลาเรียน ไปติดตอราชการ และคาขายสินคา

ทางการเกษตรของประชาชนในตำบล 

5.ตำบลจำปาหวาย มีราบลุมภูเขา ทำใหมีแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติดึงดูดนักทองเที่ยว เชน แหลงน้ำ

ซบัน้ำจำ   

6.มีสินคาเกษตรที่ดมีีคุณภาพคือ ขาว หอมแดง กระเทียม ฟกทอง ขาวโพด 

7.มีหนวยงานภาครัฐ (อบต. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบล) อยูใกลชิดกับประชาชนทำใหรบัทราบปญหา

และสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงตามความตองการของประชาชน 

8.ประชาชนนับถือศาสนาเดียวกันทำใหงายและสะดวกในการพัฒนาตำบล /ชมุชน 

จุดออน   

1. ประชาชนสวนใหญทำการเกษตรกรรมและมีรายไดต่ำ 
2. เกษตรกรขาดความรูในการเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร 
3. เกษตรกรสวนใหญเนนการใชสารเคมีในการผลิตสินคาทางการเกษตรทำใหเกิดปญหาสารเคมีตกคางใน

ตัวเกษตรกรและในผลผลิต 
4. ปญหาหนี้สินของประชาชนท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกป 
5. การควบคุมโรคติดตอเปนไปดวยความลำบากเนื่องจากมีบานเรอืนที่ต้ังใกลชิดกนั  
6. งบประมาณของภาครัฐ มไีมเพยีงพอสำหรับการแกปญหาความตองการของประชาชน 
7. ประชาชนมีคานิยมที่ผิดเกี่ยวกับการเขาสังคม การรวมกันทำกิจกรรมตาง ๆ เชน เทศกาลสงกรานต  

เทศกาลข้ึนปใหม การข้ึนบานใหม การแตงงาน งานศพ  วาตองด่ืมสุราจึงจะถือวา ไดรวมทำกิจกรรม  
 

 

 



 

 

โอกาส   

  ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลเนนใหทองถิ่นมีการพัฒนา  โดยใหคนในทองถิ่นไดแกปญหาเอง  จึงทำ

ใหประชาชนในทองถิ่นสามารถแกปญหาไดตรงจุด  และนอกจากนี้รัฐบาลยังไดกระจายอำนาจใหทองถิ่นเพิ่มขึ้นและ

ไดถายโอนงานจากสวนกลาง  สวนภูมิภาคใหทองถ่ินรับผดิชอบโดยตรง  ทำใหสามารถดำเนินการชวยเหลือประชาชน

ไดรวดเร็วและทันเวลามากขึ้น  

1. ผูบริหารทองถ่ิน ผูนำองคกรในทองถิ่นใหความสำคัญ ตอในพัฒนา 
2. เนื่องจากอยูใกลปาทำใหประชาชน มีอาชีพและรายไดเสริมจากการหาของปา เชน หนอไม เห็ด  และ

สมุนไพรตาง ๆ สรางรายไดใหประชาชนไดเปนอยางดี 
3. มีเครือขายทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกนัพัฒนาชุมชน 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เชน ไมไผ สามารถนำมาแปรรูปเปน ผลิตภัณฑ สรางรายไดใหแก

ชมุชน  
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด   

1. ประชาชนในพืน้ที่สวนมากมีสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทำใหยากท่ีจะเขาใจในเทคโนโลยีใหม ๆ 
สำหรับการผลิตสินคาทางการเกษตร 

2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอย  

3. เนื่องจากพื้นที่ในการทำการเกษตรมีจำนวนมากและเกษตรกรสวนใหญยังทำการเกษตรแบบเกา และยัง
นยิมใชสารเคมี  

4. นำ้ท่ีใชทำการเกษตรไมเพียงพอ ถูกจำกัดดวยจำนวนประชากรที่ใชน้ำ  

5. ตลาดรองรับสินคาทางการเกษตรไมเพียงพอกับผลผลิตซ่ึงออกมาพรอมกันเปนจำนวนมาก  

6. ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 

7. งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินมีนอย 
 

3.2  การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 แนวโนมการพัฒนาอบต.จำปาหวาย มศีักยภาพเชิงพื้นที่ทั้งมีผลผลติทางการเกษตรที่เหมาะสม สามารถสราง

กระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัยไดอยางมปีระสิทธิภาพ ดังนั้น ควรเนนการพัฒนาดานแหลงนำ้ และระบบโลทิสติกส 

เพ่ือสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรซ่ึงจะมุงเนนขาว หอมแดง กระเทียม ฟกทอง ยางพารา มัน  กลุมอาหารแปรรูป 

และสินคา OTOP โดยการกระจายสินคาไปสูจังหวัด กลุมจังหวัด และกลุมประเทศอาเซียน ASEAN 

  

 



 

 

ดานสถานการณน้ำ 

  จากการวิเคราะหสถานการณน้ำ ในชวงท่ีผานมาปญหาการเกิดภัยแลงหรือการขาดแคลนน้ำนั้น เกิด

จากการไมมีหรือขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพดี สำหรบัใชในกิจกรรมตางๆ ไดแก การอุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุ

สัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ   เปนตน สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการดำรงชีพของประชาชน 

สาเหตุทั่วไปของการเกิดภัยแลง(ขาดแคลนน้ำ) 

อาจสรุปสาเหตุที่ทำใหเกิดภัยแลงไดดังนี้ 

   1.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอม โดยในฤดูฝน ฝนไมตกตามฤดูกาล ตก

นอย ทิ้งชวง ไมกระจายสม่ำเสมอ ทำใหมีน้ำเก็บกักในแหลงน้ำนอย น้ำและความชื้นในดินมีนอย ในฤดูแลงอากาศที่

รอนจัดทำใหการสูญเสียน้ำจากการระเหยมีมาก ทำใหน้ำในแหลงน้ำลดปรมิาณลงจนถึงเหือดแหงไป 

2.ความตองการใชน้ำเพิ่มมากขึ้น จากจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ความตองการปจจัยพ้ืนฐานใน

การดำรงชีพและการใชทรัพยากรจึงมีมาก ความตองการน้ำเพื่อกิจกรรมตางๆ จึงมีมากตามไปดวย ในขณะที่แหลง

เก็บกักน้ำมีจำกัดไมเพิ่มขึ้นสัมพันธกัน 

3.แหลงเก็บกักน้ำตามธรรมชาติและที่สรางขึ้น มีนอยไมเพียงพอตอการเก็บกักน้ำไวใชประโยชนซ่ึง

อาจเกิดจาก ขอจำกัดของภูมิประเทศที่ไมมีลำน้ำธรรมชาติ หรือไมเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนแหลงน้ำ หรือแหลงน้ำ

ไดรบัการพัฒนาที่ไมเหมาะสม มีขนาดเล็กเกินไป ใชประโยชนไดไมเพียงพอ 

4.แหลงเก็บกักน้ำตามธรรมชาติและท่ีสรางขึ้นเสื่อมสภาพตื้นเขิน ชำรุด ทำใหมีประสิทธิภาพต่ำ 

เก็บกักน้ำไวไดนอยจนถึงไมสามารถเก็บกักน้ำไวได   

5. การรองน้ำฝนจากหลังคาบานเพื่อเก็บเอาไวใชอุปโภคบริโภคไมสามารถทำได เพราะก็จะมีฝุน

ควันจากโรงงาน โรงสี และจากเครื่องยนตรถมาก 

6.การทำลายปาตนน้ำลำธาร ทำใหไมมีตนไมที่ทำหนาที่ดูดซับน้ำฝนลงสูใตผิวดิน อุมน้ำเอาไว และ

ยึดดินใหมีความมั่นคง ก็จะขาดแคลนน้ำที่จะถูกปลดปลอยออกมาสูลำธารและลำน้ำในชวงฤดูแลง 

7. คุณภาพน้ำไมเหมาะสมที่จะนำมาใชประโยชนได เชน  น้ำสกปรก หรือเนาเสีย 

8.การขาดจิตสำนึกในการใชน้ำและการอนุรักษน้ำ  เชนใชน้ำไมประหยัด ใชน้ำอยางไมถูกตอง

เหมาะสม  การบุกรุกทำลายแหลงน้ำ ที่พบบอย ๆ คือ การลงจับปลาในแหลงน้ำทำใหน้ำขุน หรือถาหากระบายน้ำ

ออกเพื่อจับปลา ก็จะไมมีน้ำเหลืออยูอีกตอไป 

 

 



 

 

 
 

สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการที่ยังไมได 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ท้ังหมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๑.  พัฒนาเศรษฐกิจ 4 ๒๕.๔๗   29 ๑๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตรพัฒนา
สงัคม  การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

2๙ ๖๗.๘๖ - - 37 ๑๐๐ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3 ๘๐.๐๐ - - ๕ ๑๐๐ 

๔.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาความมั่นคงและ

รักษาความสงบเรียบรอย 

13 ๕๕.๕๕ - - 22 ๑๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตรพัฒนา

สงเสริมการบริหารจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพ 

17 ๖๒.๔๐ - - 17 ๑๐๐ 

รวม 66 60.00 - - 110 ๑๐๐ 

๒.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

การดำเนินงานดานเศรษฐกิจ 

ดำเนินงานดานพัฒนาคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายไดใหการสนับสนุนทางดาน

งบประมาณ  ตามกลุมอาชีพที่เขมแข็ง เพื่อเปนการลดปญหาการวางงาน ขยายโอกาสและสงเสริมการกระจายรายได

ของราษฎรใหการสนับสนุนงบประมาณในการปองกันและกำจัดโรคระบาดของพืช  เพื่อลดปญหาผลผลิตตกตำ่ 

การดำเนินงานดานสังคม 

ไดสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ  เชน  สนามกีฬาหมูบาน/ตำบล, อุปกรณกีฬา ฯลฯ ใหกับหมูบานที่

ยังขาดแคลน  รวมถึงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตำบล /อำเภอ / จังหวัด  เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

- ไดสงเสรมิและสนับสนุนใหราษฎรในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด  รวมถึงสนับสนุนดาน 
งบประมาณใหกับหนวยงานในการดำเนินการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  เชน  การจัดการอบรมให

ความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการตั้งดานตรวจและตั้งเวรยาม  เปนตน 



 

 

การดำเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 

- ไดทำการกอสรางถนนคอนกรีต  รวมถึงปรับปรุงและซอมแซมถนนท่ีใชสัญจรไปมาใหอยูใน 
สภาพที่ใชงานไดสะดวก 

- ไดสงเสรมิและสนับสนุนดานงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ และประปา ภายใน
หมูบานใหมีแสงสวางและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 

การดำเนินงานดานแหลงน้ำ 

- ไดทำการขุดลอกลำเหมืองและคลองสงน้ำธรรมชาติ  ขุดสระเก็บน้ำ  เพื่อใหมีน้ำเพียงพอสำหรบัการ
เพาะปลูก 

การดำเนินงานดานสาธารณสุข 

- ไดสนับสนุนงบประมาณในการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการจัดซื้อ 
ทรายอะเบทแจกจายแกราษฎรในตำบลและออกทำการพนยาเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยุงลาย 

- ไดสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการดานสาธารณสุขใหแกคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมในหมูบาน  ตามนโยบายบานเมืองนาอยู  เชิดชูคุณธรรม 

- อุดหนุนการดำเนินการของกองทุนประกันสุขภาพชุมน และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล 
การดำเนินการดานการเมืองการบริหาร 

- ไดสงเสรมิและสนับสนุนใหพนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ 
ใหมีการพัฒนาความรูในดานการเมือง การปกครองและดานกฎหมายการปกครองทองถิ่น 

 การดำเนินการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ใหมีการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่ยัง 
ขาดแคลน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในดานการเรียนการสอนและพัฒนาสติปญญาของเดก็ 

- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันใหกับเด็กในวัยเรียน 
- ใหการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณดานงานพิธีทางศาสนา งานรฐัพิธีและประเพณีพื้นบาน 

- การดำเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ดำเนินกิจกรรมปลูกตนไม  ตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย 
โดยฟนฟูคืนความสมดุลใหระบบนิเวศทางธรรมชาติและสรางจิตสำนึกใหประชาชนมีสวนรวมปลูก  ดูแลและ

บำรุงรักษาตนไม 

- ดำเนินการปลูกตนไมสองขางทางและวัดพระธาตุดอยนอย เพ่ือเปนการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลตำบลจำปาหวายใหเกิดความสวยงาม  อีกทั้งสนองแนวพระราชดำริแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
และพระราชเสาวนียของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่  3 

การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

 ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง อบต. 
จำปาหวาย 

๒ สังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

บริหารทั่วไป , 
เศรษฐกิจ ,การ
ดำเนินงานอื่น   

การศึกษา วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ , การศึกษา , 
สรางความเขมแข็งชุมชน , 
การเกษตร , สังคม
สงเคราะห , งบกลาง 

สำนักปลัด  

๓ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม ,  

สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

๔ ความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด 

๕ สงเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สำนักปลัด , กอง
คลัง ,กองชาง 

รวม 5 ยุทธศาสตร ๕ ดาน ๒๐  แผนงาน ๔ สำนัก/กอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่ 5 

 

 

 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได

กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพฒันา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา

หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการ

พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด  รวมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อใหการ

จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวดัไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา

จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ที่มี

ประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  

๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที ่ประกาศใช

งบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 

๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ดังน้ี     

 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 



 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพื้นฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลงนำ้ ลักษณะของ

ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 

ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวน

ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา

เสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ

ประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การประศสัุตว 

การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนาประเพณี 

และงานประจำป ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คณุภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช

ขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม

ประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 

รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู เพ่ือแกไข

ปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(๓)  



 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถงึความ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใชผลของ

การบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 

กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐที่มผีลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอ

การดำเนินงานไดแก S-Strengit(จดุแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอม

ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  



 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓.๖ เปาประสงคของ

แตละประเดน็กลยุทธ 

๓.๗ จดุยืนทาง

ยุทธศาสตร(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะ

เปนหรอืบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน

ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง

ความชดัเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนนุตอกลยุทธ

ที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู

ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู

การทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ

เช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก

แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕)  



 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะตองมีการติดตาม

และประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจดัทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทาง

การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพจิารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบัโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

๑. การสรุปสถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลีย่นแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนา อยาง

นอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนำ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัด

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามที่

ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนทีด่ำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไร 

จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม

หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ท่ีได

กำหนดไว 

๑๐  



 

 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง

ปริมาณ (Qualitative) 

๓. การประเมินผลการนำ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพคือการนำเอา

เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดำเนินการใน

พื้นท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจ

หนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรอืไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การ

ดำเนินการตางๆ มสีภาพหรอืลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการได

ตามวัตถุประสงคหรอืไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล

การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติ

ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง

คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนำไปสูการจัดทำ

โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

มีพิ้นที่ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข

ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๕. โครงการพฒันา 

๕.๑ ความชดัเจนของ

ชื่อโครงการ 

 

 

๕.๒ กำหนด

วัตถุประสงคสอดคลอง

กับโครงการ 

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) มีความ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลว

เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลอง

กับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงาน

ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มคีวามเปนไปไดชดัเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน 

สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มผีลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 

พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนนิงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน 

เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคอืกลุมเปาหมายของโครงการ หาก

กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคอืกลุมเปาหมายหลายหลัก ใคร

คือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย 

(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศนูยกลางพัฒนา (๓) ยึด

วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 

(๕) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติใหเกดิผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู

ผลสมัฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ

ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การ

พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏรูิประบบเพื่อสรางสังคมสงูวัยอยางมี

คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค

และความเปนเมือง (๕) การสรางความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไข

ปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางให

ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ

สอดคลองกับเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลัีกษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (๑) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคดิ

สรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแลวตอยอดความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่

ไดกำเนดิข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา

ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได

กำหนดขึ้นเปนปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง

หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน

ตองการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปนทองถิ่นท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ

โครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 

(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส 

(Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื ่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก

วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ ่น มีความโปรงใสในการ

กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 



 

 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได 

๕.๑๑ มีการกำหนด

ตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคลองกับวัตถุประสงค

และผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได 

(measurable)  ใช บอกประส ิทธ ิผล (effectiveness) ใช บอกประส ิทธ ิภาพ 

(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนด

อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั ้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ

วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 

(๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม

โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการ

ดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลตุามวัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน

การแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุ

โครงการในงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการตดิตามผลการนำยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และ

การพรรณา 

 

 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 



 

 

 

 

(๑)  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

(๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันไดแก  ภัยแลง  วาตะภัย  น้ำทวม  อัคคีภัย  ที่

เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการ

ดำเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  

จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการไดทันทวงที   

(๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน  และสัตวตางๆ ในตำบล  

ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม 

ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

(๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศกึษาตำ่  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายไดนอย มหีนี้สนิเยอะ  ไมเพียงพอในการ

ดำรงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือ

ประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได   

(๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปน

การปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพื้นท่ีคนหา  การรณรงคปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพ

ติด  

(๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสรางพื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบาง

หมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทำแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก

หนวยงานอ่ืน   

(๒)  ขอสงัเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาที่จะตองดำเนินการแกไขอยู

มาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  

สถานที่ผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/

น้ำประปา/แหลงนำ้เพื่ออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชน

ไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก  ซึ่ง

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมจีำกัดไมเพยีงพอตอการจัดการได 

 (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายัง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคญัโดยประชาคมทองถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  

คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  

กรณีโครงการที่เกนิศกัยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใน



 

 

 (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดใน

หลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป  

ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ยังมกีารเผาหญา ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ที่สงกลิ่นเหม็นรำคาญ  

การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปที่ผานมา  

 

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนในหมูบานมีถนน 1.กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา หมู 2 375,000      375,000      375,000      37,500        37,500        รอยละของครัว ประชาชนไดใชถนนในการ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคม จํานวน 3 ชวง เรอืนที่มีการ คมนาคม

 - ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา คมนาคมที่

0.15 ม.(ไมมีไหลทาง)จุดเริ่มตนโครงการหลังวัด สะดวกรวดเรว็

ดอนมูล จุดสิ้นสุดโครงการมุมบานนายวิชัย ถนัด

เลื่อย

 - ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 40.00 ม. หนา

0.15 ม.(ไมมีไหลทาง)จุดเริ่มตนโครงการมุมบาน

นายหลาน ฉลาดการ จุดสิ้นสุดโครงการมุมบาน

นายลัด ถนัดเลื่อย

 - ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 95.00 ม. หนา

0.15 ม.(ไมมีไหลทาง)จุดเริ่มตนโครงการมุมบาน

นายสมเกียรติ ละเอียด จุดสิ้นสุดโครงการบาน

นายวงค ชะเอ 

หรือมีมื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไมนอยกวา 

565.50 ตรม. และกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ขนาดปากกวางไมนอยกวา 0.30 ม. ลึกไมนอย

กวา 0.40 ม. ยาว 41.00 ม. หนา 0.10 ม. พรอมฝา

ปด คสล. ขนาดกวาง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม. หนา

0.10 ม. จุดเริ่มตนโครงการบานนางแสงอรุณ

ยศสมบัติ จุดสิ้นสุดโครงการบานนายพิศ บุญเรอืง

2.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 บานดอนมูล จํานวน 8 ชวง 2,424,000   2,424,000   2,424,000   2,424,000   2,424,000   

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 2.5 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล. จุดสิ้นสุด บานนางพลอย วงศขัติย

ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 2.5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

จุดเริ่มตนเช่ือมถนน คสล. จุดสิ้นสุด บานนายมด วงศขัติย

ชวงท่ี 3 ขนาดกวาง 3.0 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บานนายเจริญ ศกัดิ์ศรีดี

ชวงท่ี 4 ขนาดกวาง 3.0 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดมุมบานนส.จําเนียร 

วงศขัติย

ชวงท่ี 5 ขนาดกวาง 2.5 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.จุดสิ้นสุดมุมบานนางแสงไร วงศขัติย

ชวงท่ี 6 ขนาดกวาง 3.0 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนเช่ือมถนน คสล.จุดสิ้นสุดมุมบานนายธีรพงศ

ธรรมชัยกุล

ชวงท่ี 7 ขนาดกวาง 3.0 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนเช่ือมถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดบานนายแหลง

คาํนาค

ชวงท่ี 8 ขนาดกวาง 3.0 ม. ยาว 6,000 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนเช่ือมถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดมุมบานนางนวล

จันทร  มหาวรรณศรี

3.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ตรอกบานกลอมจิต 39,600        39,600        39,600        39,600        39,600        

มณี ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 22.00 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตน ซอย 3 จุดสิ้นสุดนานางสภาวดี หนักหลอ

 

4.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ตรอกบานนายไทวุฒิ 144,000      144,000      144,000      144,000      144,000      

ขัตธิ  ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตน ซอย 3 จุดสิ้นสุดบานนายไทวิฒิ  ขัตธิ

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

5.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ตรอกทุงอางทอง 768,000      768,000      768,000      768,000      768,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนถนนสายสันปาหนาด-บานปาง จุดสิ้นสุด

บานนายปรีชา  อิ่นคํา

5.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 ตรอกบานนายสวัสด์ิ 144,000      144,000      144,000      144,000      144,000      

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนถนนซอย 5 จุดสิ้นสุดลําเหมืองสาธารณะ

6.กอสรางถนน คสล. หมู 4 สายทางตรอกขาง 233,700      233,700      233,700      233,700      233,700      

รานรุงทิพย ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม.

หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 420.00

ตรม. ไหลทางลงดินลูกรังกวางเฉลี่ย 0.30 ม. หรือ

ตามสภาพพื้นที่จริง 

7.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ซอยขางรานมิกสคาเฟ 410,000      410,000      410,000      410,000      410,000      

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 870 ตรม.ไหลทางดินถมทั่วไปกวางเฉลี่ย 0.30

ม.หรือตามสภาพพื้นท่ีจริง จุดเริ่มตนโครงการทางหลวง

1021 พะเยา-เชียงคํา จุดสิ้นสุดโครงการมุมรั้วบานนาย

ทรงวฒิุ ศรชีัย

8.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ซอยบานโกเต็ง 450,000      450,000      450,000      450,000      450,000      

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 870 ตรม.ไหลทางดินถมทั่วไปกวางเฉลี่ย 0.50

ม.หรือตามสภาพพื้นท่ีจริง จุดเริ่มตนโครงการทางหลวง

1021 พะเยา-เชียงคํา จุดสิ้นสุดโครงการบานนายสุวรรณ

ประพาศนิรัติศัย



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

9.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ซอยสันผูวา 680,000      680,000      680,000      680,000      680,000      

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 315 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 1,260 ตรม.ไหลทางดินถมทั่วไปกวางเฉลี่ย 0.30

ม.หรือตามสภาพพื้นท่ีจริง จุดเริ่มตนโครงการเช่ือมถนน

คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบานนางอริสา หาญจรงิ

10.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ตรอก 8 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 546 ตรม.ไหลทางดินถมทั่วไปกวางเฉลี่ย 0.30

ม.หรือตามสภาพพื้นท่ีจริง จุดเริ่มตนโครงการเช่ือมถนน

คสล.เดิม จุดสิ้นสุดสวนนายไพโรจน  จุงมิตร

11.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ตรอก 15 152,000      152,000      152,000      152,000      152,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 280 ตรม.ไหลทางดินถมทั่วไปกวางเฉลี่ย 0.30

ม.หรือตามสภาพพื้นท่ีจริง จุดเริ่มตนโครงการเช่ือมถนน

ลาดยาง ทช สาย พย.4015 จุดสิ้นสุดมุมรั้วบานน.ส.

ณัฐนันท  บอคาํ

12.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ตรอก 16 192,000      192,000      192,000      192,000      192,000      

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 356 ตรม.ไหลทางดินถมทั่วไปกวางเฉลี่ย 0.30

ม.หรือตามสภาพพื้นท่ีจริง จุดเริ่มตนขางรานรุงทิพย

จุดสิ้นสุดบานนางรุจิรา ขัตยสุรินทร

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

13.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ตรอกสันผูวา 126,000      126,000      126,000      126,000      126,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 234 ตรม.ไมมีดินถมไหลทาง จุดเริ่มตนขาง

บานนายบุญชวย มิ่งขวัญ จุดสิ้นสุดมุมรั้วบานนาย

สมชาติ ภูพานเพลิง

14.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ตรอก 2 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจร

ไมนอยกวา 87.50 ตรม.ไมมีดินถมไหลทาง จุดเริ่มตน

โครงการเช่ือมถนนลาดยาง ทช สาย พย.4015 จุดสิ้นสุด

บานนางประนอม  กิตติ

15.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ตรอก 18 147,000      147,000      147,000      147,000      147,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 261 ตรม.ไหลทางดินถมทั่วไปกวางเฉลี่ย 0.20

ม.หรือตามสภาพพื้นท่ีจริง จุดเริ่มตนเช่ือมถนนลาดยาง

ทช สาสย พย 4015 จุดสิ้นสุดบานนายสมบัติ คาสม

16.กอสรางถนน คสล. หมู 4 ตรอก 2 63,000        63,000        63,000        63,000        63,000        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจร

ไมนอยกวา 117.5 ตรม.ไมมีดินถมไหลทาง จุดเริ่มตน

มุมรั้วบานนายปน พุทธรรม จุดสิ้นสุดบาน นส.ศริิลักษณ

อองประกฤต

17.กอสรางถนน คสล. หมู 4 สายทุงรองคาน 2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000   

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 

พรอมดินถมไหลทาง 0.30 ม. 

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

18.กอสรางถนน คสล. หมู 5  จํานวน 3 ชวง 128,000      128,000      128,000      128,000      128,000      

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม.จุดเริ่มตน

โครงการเช่ือมถนน  คสล.เดิม ซอย 18 สิ้นสุดโครงการนาย

ดวงทิพย มิ่งขวัญ

ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 19 ม. หนา 0.15 ม.จุดเริ่มตน

เช่ือมถนนลาดยางสาย จปว.-บานแมกา จุดสิ้นสุดบานนายเบอร

ขัติธิ

ชวงท่ี 3 ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม. จุดเริ่มตน

โครงการเช่ือมลาดยางสาย จปว.-แมกา จุดสิ้นสุดบานนางพัชรี

กะทอง

19.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 1 192,000      192,000      192,000      192,000      192,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  80.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดบานนายเสมียน   ศรีเมือง

20.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 2 84,000        84,000        84,000        84,000        84,000        

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว  40.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดบานนางรัญญาภัทร  คนใจบุญ

21.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 3 148,800      148,800      148,800      148,800      148,800      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  62.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดบานนายเม็ด  นามจิตร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

22.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 4 192,000      192,000      192,000      192,000      192,000      

ขนาดกวาง 3.20 ม. ยาว  100.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดที่นานางจุฑามาศ งามจิต

23.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 5 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  25.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดบานนายตวน  ทาทอง

24.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 6 129,600      129,600      129,600      129,600      129,600      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  54.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดบานนายวิเชียร  ถิ่นลําปาง

25.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 7 132,000      132,000      132,000      132,000      132,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  55.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดบานนายประหยัด  ปงเมือง

26.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 8 39,900        39,900        39,900        39,900        39,900        

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว  19.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

บานนายลักษ  คําวงษา จุดสิ้นสุดบานนายปรเมศ

ศรีไชยอินทร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

27.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม ตรอก 10 126,000      126,000      126,000      126,000      126,000      

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว  60.00   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดบานนายวีระ  นามจิต

28.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม สายจํา 1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  750.00   ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดศาลเจาพอพญาเฮียวคํา

 

29.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม สายประปา 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  500   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดยางเดมิ จุดสิ้นสุดลําเหมืองสันปาสัก

30.กอสรางถนน คสล. หมู 6 บานรองเข็ม 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 1,000   ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดสวนนางอัมพร 

ศรีเมือง

31.กอสรางถนน คสล. หมู 7 ซอย 11 72,000        72,000        72,000        72,000        72,000        

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว  40   ม. หนา  0.15  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา                      ตรม. จุดเริ่มตน

ทางสาธารณะซอย 11 ตัดผานถนนไปวัดบุญเรือง

32.กอสรางถนน คสล. หมู 7 ซอย 15 480,000      480,000      480,000      480,000      480,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  1,000  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดลําเหมืองจํา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

33.กอสรางถนน คสล. หมู 7 ซอย 7 ตรอก 3 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  60.00  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนายเปลง พลูคํา จุดสิ้นสุดบานนายเชิดชัย

ใฝจิต

34.กอสรางถนน คสล. หมู 7 ซอย 7 ตรอก 5 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  60.00  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนายอุนเรือน เครือวัลย จุดสิ้นสุดบานนาย

อินปน  เฉพาะธรรม

 35.กอสรางถนน คสล. หมู 8 37,500        37,500        37,500        37,500        37,500        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว  25   ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางสาย จปว.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนาย

ประสิทธิ์ ภาระจริง

36.กอสรางถนน คสล. หมู 8 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว  20   ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางสาย จปว.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนาง

บัวลอย ยอยหนูรอบ

37.กอสรางถนน คสล. หมู 8 เชื่อม หมู 13 480,000      480,000      480,000      480,000      480,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  200   ม. หนา  0.15  ม.

พรอมถมดินไหลทาง จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดสวน

นายนิตย  ภาระจรงิ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

38.กอสรางถนน คสล. หมู 8 ซอย 14 เชื่อมถนนลาดยาง 210,000      210,000      210,000      210,000      210,000      

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว  100  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล. จุดสิ้นสุดบานนายราชัน จุมปูเครอื

 

39.กอสรางถนน คสล. หมู 8 ซอย 16 480,000      480,000      480,000      480,000      480,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  200  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางสายปาสุสาน จุดสิ้นสุดสามแยก

ศนูยเอนกประสงค หมู 8

40.กอสรางถนน คสล. หมู 8 ตรอก 17 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว  20  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบานนางวารี ขัตธิ

 

41.กอสรางถนน คสล. หมู 8 ตรอก 14 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว  40  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบานนายบุญธรรม หมอเกง

42.กอสรางถนน คสล. หมู 8 ตรอก 10 37,500        37,500        37,500        37,500        37,500        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว  25  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบานนายจอย ใฝจิต

43.กอสรางถนน คสล. หมู 8 ซอย 16 37,500        37,500        37,500        37,500        37,500        

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 800  ม. หนา 0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบานนายเบ่ียง

ขัตธิ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

44.กอสรางถนน คสล. หมู 9 ตรอก 1 54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว  200  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนางศรีคํา  เรือนอินทร จุดสิ้นสุดบานนายพร

สายเครือทอง

45.กอสรางถนน คสล. หมู 9 ตรอก 1 54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว  200  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนายประเวทย พรมสุวรรณ จุดสิ้นสุดบาน

นายศรี ปญญา

40.กอสรางถนน คสล. หมู 9 ตรอก 1 288,000      288,000      288,000      288,000      288,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว  800  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนายสรศักดิ์  กันธยิะ จุดสิ้นสุดบาน

นายมังกร  หมีกุล

46.กอสรางถนน คสล. หมู 9 ตรอก 1 54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว  200  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนางสุทธพิร  เสารคํา จุดสิ้นสุดบาน

นางสาวบุญปน  เมืองดี

47.กอสรางถนน คสล. หมู 9 ตรอก 2 54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว  200  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนายวงศ  ดอนชุม จุดสิ้นสุดบาน

นายนิกร  ภาระจริง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

48.กอสรางถนน คสล. หมู 9 ตรอก 2 54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว  200  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนบานนายพรชัย  โยธา จุดสิ้นสุดบาน

นายคมสันต  อุปจันทร

49.กอสรางถนน คสล. หมู 10 จํานวน 2 ชวง 78,450        78,450        78,450        78,450        78,450        

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.

มีไหลทางนอยกวา 0.30 ม. จุดเริ่มตนตอจากถนน

คสล.เดิม จุดสิ้นสุดถนนคลองชลประทาน

ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบานนายวีระศักดิ์

วงศขัติย

50.กอสรางถนน คสล. หมู 10  ทางเขาปาสุสาน 45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว  100  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนปากทางคลองชลประทาน จุดสิ้นสุดปาสาน

51.กอสรางถนน คสล. หมู 11 หลังวัดดอยนอย 43,200        43,200        43,200        43,200        43,200        

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว  120  ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดถนนสายดอยโตน

 

52.กอสรางถนน คสล. หมู 11 สายขางปาสุสาน 216,000      216,000      216,000      216,000      216,000      

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว  600 ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนนทางหลวงชนบท จุดสิ้นสุดแยกมุมรั้ว

บานนายสายันต เมืองมา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

53.กอสรางถนน คสล. หมู 11 สายเหลาปาดู 216,000      216,000      216,000      216,000      216,000      

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว  600 ม. หนา  0.15  ม.

จุดเริ่มตนถนนทางหลวงชนบท จุดสิ้นสุดนานายอนุชิต

วงศปญญา

54.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 12  บานรองครกเหนือ 252,000      252,000      252,000      252,000      252,000      

ขนาดกวาง 4.00   ม. ยาว 700  ม. หนา 0.15 ม.

สายวัดใหมมงคล หมู 13 เชื่อม หมู 12

จุดเริ่มตนถนน จวป.-แมตํ๋าบุญโยง จุดสิ้นสุดวดัใหม

ไชยมงคล

 

55.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 12  บานรองครกเหนือ 15,480        15,480        15,480        15,480        15,480        

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 43   ม. หนา 0.15 ม.

สายขางบานนางตระกูลศรี   มิ่งขวัญ

จุดเริ่มตนขางบานนางตระกูลศร  มิ่งขวัญ

56.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13   ซอย 6 351,000      351,000      351,000      351,000      351,000      

ขนาดกวาง 3   ม. ยาว 195   ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานนายสมศาสตร วงคหลา จุดสิ้นสุดบาน

นางอภินนท จตุพร

57.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13   ซอย 6 54,000        54,000        54,000        54,000        54,000        

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 30    ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานนายฉลาด สืบคิด จุดสิ้นสุดบานนาง

สุวรรณ ภาระจํา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

58.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13   ซอย 8 39,000        39,000        39,000        39,000        39,000        

ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว 26    ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานนางสุนี เผาเมือง จุดสิ้นสุดบานนาง

หอม จอมภา

59.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13   ซอย 8 45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        

ขนาดกวาง 3.00   ม. ยาว 25   ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานนายสมบูรณ จําดวง จุดสิ้นสุดบานนาย

คิดชัย บัวเทศ

60.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13   ซอย 6 28,800        28,800        28,800        28,800        28,800        

ขนาดกวาง 3.00   ม. ยาว 16   ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานนางจันทร เฉพาะธรรม จุดสิ้นสุดบาน

นางบัวคํา ภาระจํา

61.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13   ซอย 9 72,000        72,000        72,000        72,000        72,000        

ขนาดกวาง  3  ม. ยาว  40   ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานเลขที่ 37 จุดสิ้นสุดบานเลขที่ 113

62.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดกวาง  4  ม. ยาว  300   ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนนานายเกษม  ติ๊บคํา  จุดสิ้นสุดนานายสุรัตน 

สมพะมิตร

2 โครงการซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนในหมูบานมีถนน 1.ซอมแซมถนน คสล. หมู 3 ซอย 4 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของครัว ประชาชนไดใชถนนในการ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคม ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม.  หนา 0.15 ม. เรือนที่มีการ คมนาคม

จุดเริ่มตนนานายอนันต ทวีบุญ จุดสิ้นสุดบานนาย คมนาคมที่

มังกร  ภาระจริง สะดวกรวดเร็ว



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

2.ซอมแซมถนน คสล. หมู 8 ซอย 14 แยกบอน้ํา 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 200 ม.  หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนสี่แยกบอน้ํา จุดสิ้นสุดบานางสมศรี ภาระจํา

 

3.ซอมแซมถนน คสล. หมู 8 ซอย 15 90,000        90,000        90,000        90,000        90,000        

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.  หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดบานนายแฝง 

ปญญาเชื้อ

4.ซอมแซมถนน คสล. หมู 9 ตรอก 1 288,000      288,000      288,000      288,000      288,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 800 ม.  หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานนายสมศักดิ์ พลูคํา จุดสิ้นสุดบานนายกองคํา

เมืองดี

5.ซอมแซมถนน คสล. หมู 13 ซอย 8 41,400        41,400        41,400        41,400        41,400        

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 115  ม.  หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนบานเลขที่ 102  จุดสิ้นสุดบานเลขที่ท 245

6.ซอมแซมถนน คสล. หมู 3 ตรอก 4 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว       ม.  หนา 0.15 ม.

7.ซอมแซมถนน คสล. หมู 8 ซอย 14 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 200 ม.  หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางสายจปว.-บานปาง

จุดสิ้นสุดสี่แยกน้ําบอนอกบานสันกลาง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

8.ซอมแซมถนน คสล. หมู 8 ซอย 15 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 650 ม.  หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางสายจปว.-บานปาง

จุดสิ้นสุดสามแยกอาคารเอนกประสงค หมู 8

9.ซอมแซมถนน คสล. หมู 8 ซอย 14 แยกบอนอก 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 250 ม.  หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนสี่แยกบอนอก จุดสิ้นสุดบานนางสมศรี

มิ่งขวัญ

10.ซอมแซมถนน คสล. หมู 12 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

 

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนในหมูบานมีถนน 1.ปรับปรุงถนนลาดยางในหมูบาน หมู 2 บาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของครัว ประชาชนไดใชถนนในการ กองชาง

สําหรับใชในการคมนาคม ดอนมูล ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.10 ม. เรือนที่มีการ คมนาคม

จุดเริ่มตนเชื่อมถนน จปว.-บานปาง มุมบานนาย คมนาคมที่

นิรันดร บุญเรอืง จุดสิ้นสุดสี่แยกคลองชลประทาน สะดวกรวดเร็ว

2.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจําปาหวาย - แมกา เชื่อมตอ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

หมู 5 หมู 8 หมู 13  ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม.หนา

0.10 ม. 

3.ปรับปรุงถนนลาดยางในหมูบาน หมู 3 บานจํา 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   เกินศักยภาพ

ปาหวายเหนือ สายเหมืองเกาเชื่อมสันปาหนาด

ซอย 7 ขนาดกวาง    ม. ยาว          ม. หนา          ม.

จุดเริ่มตนถนนสายจําปาหวาย-บานปาง จุดสิ้นสุด

หมู 8 อ.ดอกคําใต



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

5.ปรับปรุงถนนลาดยางสายจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   เกินศักยภาพ

หมู 8 สายสันปาแดง ขนาดกวาง   6  ม. ยาว 4,000 ม. 

หนา 0.10 ม. จุดเริ่มตนสะพานลําเหมืองรองครก หมู 9

จุดสิ้นสุดถนนลาดยางสายจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง

 6. ปรับปรุงถนนลาดยางสายจําปาหวาย - 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   

สันปาหนาด หมู 11  ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 2,500 

ม. หนา 0.10 ม. จุดเริ่มตนถนนทางหลวงชนทบ จุด

สิ้นสุดถนนสายสันปาหนาด

7.ปรับปรุงถนนลาดยางหมู 13  เชื่อมแมตํ๋าบุญโยง หมู 8 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

ขนาดกวาง  4  ม. ยาว 115 ม. หนา 0.10  ม.

จุดเริ่มตนบานนายซวน ภาระจํา จุดสิ้นสุดนานายมัด 

ภาระจํา

8.ปรับปรุงถนนลาดยางหมู 13  ซอย 6 2,171,400   2,171,400   2,171,400   2,171,400   2,171,400   

ขนาดกวาง  6  ม. ยาว 550 ม. หนา 0.10  ม.

จุดเริ่มตนบานนายศรวีงศ ขัตธ ิเลขที่ 160 จุดสิ้นสุด

เชื่อมตอถนนอุบาลี

9.ปรับปรุงถนนลาดยางหมู 13  สายจําปาหวาย-แมตํ๋า 10,264,000 10,264,000 10,264,000 10,264,000 10,264,000 

บุญโยง ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.10  ม.

จุดเริ่มตนถนนอุบาลี จุดสิ้นสุดเขตติดตอบานแมตํ๋าบุญโยง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4 โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา 1.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายทุงหลวง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของครัว ประชาชนมีเสนทางในการคมนากองชาง

และขนสงผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 3 ชวง เรือนท่ีมีถนน คมขนสงผลผลิตเพิ่มข้ึน

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 ม. เพื่อการเกษตร

จุดเริ่มตนโครงการนานายเกษม ติ๊บคํา จุดสิ้นสุด ที่สะดวก

นานายนอย เปนเอก

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนโครงการถนน คสล. จุดสิ้นสุดถนนคัน

คลอง

ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนโครงการนานายทองสุข ภาระจริง จุดสิ้น

สุดนานายอนันต ใฝจิต

2.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1  สายทุงดง   300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง  3   ม. ยาว  2,500  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนประตูน้ํา เชื่อมถนนอุบาลี

 

3.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายทุงเกาตุม 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      

ขนาดกวาง  3   ม. ยาว  1,500  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตน... จุดสิ้นสุดถนนอุบาลี

4.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายบวกหอย 225,000      225,000      225,000      225,000      225,000      

ขนาดกวาง  3   ม. ยาว  1,500  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนนานายสุพัฒ ใฝใจ จุดสิ้นสุดนานายธงชัย

โพธิ์พันธ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

5.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายสันปาสัก 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง  3   ม. ยาว  2,000  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนนานายไพโรจน ปงเมือง จุดสิ้นสุดประตู

น้ํา

6.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายหวยรอง 75,000        75,000        75,000        75,000        75,000        

จํานวน 2 ชวง

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนโครงการนานายเล็ก ใฝจิต จุดสิ้นสุดนา

นายเล็ก ใฝจิต

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนโครงการถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดนานายกุน

 ลําพูน

7.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สันดอนเกล็ด 75,000        75,000        75,000        75,000        75,000        

ขนาดกวาง  3   ม. ยาว  500  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนนานายกองหลา ใฝใจ จุดสิ้นสุดนานายหลา

รําไพ

8.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 รองกันกาว 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        

ขนาดกวาง  3   ม. ยาว  200  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนถนนดอย จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง

 

9.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายทุงหลวง 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        

ขนาดกวาง  4   ม. ยาว  300  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนนานายเกษม ติ๊บคํา จุดสิ้นสุนานายสุรัตน

สมพะมิตร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

10.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายทุงจํา 400,000      400,000      400,000      400,000      400,000      

ขนาดกวาง  4   ม. ยาว  2,000  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนนานายนอย เปนเอก จุดสิ้นสุดนานายนคร

สมพะมิตร

11.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2  สายก่ิวขโมย 750,000      750,000      750,000      750,000      750,000      

ขนาดกวาง  2.50   ม. ยาว 6,000  ม. หนา  0.10    ม. 

จุดเริ่มตนถนน จปว.-ดอยโตน จุดสิ้นสุดถนนโรงโม

12.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2  สายรองปูจี๋ 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

 ขนาดกวาง  2.50 ม. ยาว 1,200  ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนน จปว.-ดอยโตน จุดสิ้นสุดถนนคัน

คลอง

13.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2 ทุงเหลางิ้วเฒา  750,000      750,000      750,000      750,000      750,000      

 ขนาดกวาง  2.50  ม. ยาว 6,000  ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนน จปว.-ดอยโตน จุดสิ้นสุดสวนนาย

วงศ  ชะเอ

14.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2  สายวังครก 187,500      187,500      187,500      187,500      187,500      

ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว 1,500 ม. หนา  0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนน จปว.-ดอยโตน จุดสิ้นสุดสวนนาย

สมศักดิ์  ติรักษา

15.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2 สายรองไผแจ 275,000      275,000      275,000      275,000      275,000      

 ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว 2,200  ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนคันคลองชลประทาน จุดสิ้นสุดถนนคัน

คลอง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

16.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2 สายสันเกากอก 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      

 ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว 2,000  ม. หนา 0.10  ม.  

จุดเริ่มตนเชื่อมถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดสายหวยปา

บง

17.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2 สายหลังวดัดอนมูล 325,000      325,000      325,000      325,000      325,000      

 ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว 2,600  ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนเชื่อมถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดถนนสายทุง

จํา

18.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2 สายหวยปาฝาง 162,500      162,500      162,500      162,500      162,500      

 ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว 1,300  ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนน จปว.-ดอยโตน จุดสิ้นสุดนานาย

ทวนชัย  ฟูแสง

19.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 2 สายก่ิวขโมย 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

 ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว 6,000  ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนน จปว.-ดอยโตน จุดสิ้นสุดสวนนายสครอง

วงศชัติย

20.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายเฉลิม 450,000      450,000      450,000      450,000      450,000      

พระเกียรติแยกทุงเหลาสันปาหนาด ขนาดกวาง 5 ม.

ยาว 1,800 ม. หนา 0.10 ม. จุดเริ่มตนนานายเพียร

อินปนตา จุดสิ้นสุดถนนสายทุงบุน



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

21.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายรองข้ีนา 475,000      475,000      475,000      475,000      475,000      

สันกลาง ทุงเหมืองบุน ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม.

หนา 0.10 ม. จุดเริ่มตนถนน จปว.เชื่อมสันปาหนาด

จุดสิ้นสุดนานายณรงคชัย ขัตธิ

22.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายทุงอีแหล 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม. จุดเริ่ม

ตนนานายเพียร อินปนตา จุดสิ้นสุดนานาย

ทิพยอนันต ทาทอง

23.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายทุงบวก 700,000      700,000      700,000      700,000      700,000      

หลวง ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนนายนายณรงคชัย  ขัตธ ิจุดสิ้นสุดนานาย

นวล  ปงยศ

24.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายทุงบวก 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

หา ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนถนนสายสันปาหนาด-บานปาง จุดสิ้นสุด

นานายบุญตือ  เครอืวัลย

25.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายทุงอาง 520,000      520,000      520,000      520,000      520,000      

ทองเชือมสันปาหนาด ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 2,600 ม.

หนา 0.10 ม. จุดเริ่มตนถนนสายสันปาหนาด จุดสิ้น

สุดสายสันจกปก



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

26.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายเหลา 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ยาวเชื่อม หมู 11 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 450 ม. หนา

0.10 ม. จุดเริ่มตนถนนสายบวกพระเจา จุดสิ้นสุด

ถนน หมู 11

27.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายทุงเหลา 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. จุดเริ่ม

ตนนานายเพียร  อินปนตา จุดสิ้นสุดนานายณรงคชัย

 

28.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 4 ตรอกสัน 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        

ผูวา ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.10 ม. จุด

เริ่มตนขางบานนายสุรศักด์ิ มิ่งขวัญ จุดสิ้นสุดสวน

นายเอก เลิศสุวรรณ

29.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 4 สายบวก 189,000      189,000      189,000      189,000      189,000      

ผักอีแหล ขนาดกวาง 2 ม. ยาว 1,850 ม. หนา 0.10

ม. จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยาง ทช สาย พย.4015 

จุดสิ้นสุดเชื่อมถนน  คสล.เดิมขางลําน้ํารองขุย

30.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 5 สายขางปาสุสาน 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตน.... จุดสิ้นสุด

 

31.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สายรองครก 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนบานนายแกวมูล  จุดสิ้นสุดนานายหนู ปงเมือง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

32.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 10 สายโปงแก 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนนานายเม็ด ชิดการ จุดสิ้นสุดปากทางเขารอง

กานกาว

33.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 สายสันตนเกล็ด 2 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000      

ขนาดกวาง 3.00  ม. ยาว 1,200.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนโรงโมหินพะเยาธุรกิจ จุดสิ้นสุดนานายกองหลา

ใฝใจ

34.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 สายทุงดง 2 675,000      675,000      675,000      675,000      675,000      

ขนาดกวาง 3.00  ม. ยาว 4,500.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนนานายสมคิด ศรีวิชัย จุดสิ้นสุดนานายหลาน ทาริกา

 

35.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 สายสันปาหยาบ 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดกวาง 6.00  ม. ยาว 500.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนบานนายวิจิตร อุปเสน จุดสิ้นสุดเชื่อมหมู 2 

จุดที่ 2 เริ่มตนสวนนายประสิทธิ ชุมธิ สิ้นสุดถนนลาดยาง

หมู 6 -แมกา

36.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 สายทุงมานะ 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 1,000.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนนานายมา วังมูล จุดสิ้นสุดนานางถนอม ขัตธิ

37.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 สายหวยปาบง 240,000      240,000      240,000      240,000      240,000      

ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 1,200.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนคันคลองชลประทาน จุดิสนสุดนางพรนิภา ทินนา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

38.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 สายลําเหมืองหลวง 90,000        90,000        90,000        90,000        90,000        

ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 450.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตน...จุดสิ้นสุด

39.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 ซอย 15 90,000        90,000        90,000        90,000        90,000        

ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 450.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนบานนายชัยชนะ ธิศรชีัย จุดสิ้นสุดถนนรอบแหลง

น้ําซับน้ําจํา

40.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 7 สายจํา 262,500      262,500      262,500      262,500      262,500      

ขนาดกวาง 3.50  ม. ยาว 1,500.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนนานางฟองจันทร ขวัญใจ จุดสิ้นสุดนานายหมาย

ลําภู

41.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 7 สายจํา 35,000        35,000        35,000        35,000        35,000        

ขนาดกวาง 3.50  ม. ยาว 200.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนแยกหนาพิงนายเกียรติศักดิ์ เรือนอินทร จุดสิ้นสุดนา

นางศรีคํา ลําพูน

42.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 7 สายจํา 35,000        35,000        35,000        35,000        35,000        

ขนาดกวาง 3.50  ม. ยาว 250.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนนานายชา ปญญา จุดสิ้นสุดฝายสลาวัน
 
43.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายบวกกวาง 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดกวาง 2  ม. ยาว 200.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนนลาดยางสาย จปว.-แมกา จุดสิ้นสุดนานายเชิด

ภาระจํา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

44.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายทุงเหมืองปลาย 225,000      225,000      225,000      225,000      225,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 1,500  ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตน....จุดสิ้นสุด...

 

45.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายบวกพระเจา 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 400.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนนลาดยางสาย จปว.-สันปาหนาด จุดสิ้นสุดนา

นางกัลยา  เรือนอินทร

46.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายอางตนผึ้ง 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 800.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนสะพานรองครก จุดสิ้นสุดอางตนผึ้ง

 

47.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายทุงเหลาปาแดง 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 800.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดนานายขยัน 

อินตะแกว

48.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายทุงจํา 45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 300.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดนานางเงิน 

เรือนอินทร

49.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายทุงตะวันตก 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 800.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดบานนางแตน

ไชยสาร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

50.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 8 สายทุงตะวันตก 2 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 800.00   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนเชื่อมถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดนานายขยัน 

อินตะแกว

51.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สายบวกหอย 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 2,000   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนสามแยกนานายคมสัน อุปจันทร จุดสิ้นสุดนานาง

บัวผัด ศรมีือง

52.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สายบวกตีนต่ัง 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 2,000   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนนานางระนอง ลําพูน จุดสิ้นสุดนายายบุญเทียน ใฝใจ
 
53.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สายเหมือเกาตุม 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 2,000   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนสามแยกถนนลาดยางสายจําปาหวาย-แมกา จุดสิ้น

สุดถนนการเกษตรหางงา หมู 6

54.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สายเหมือลึก 1,2 400,000      400,000      400,000      400,000      400,000      

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 2,000   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนสะพานลอยถนนอุบาลี จุดสิ้นสุดเชื่อมตอถนนลาด

ยาง-จุดเริ่มตนแยกหางงา หมู 6 สิ้นสุดเชื่อมถนนอุบาลี ม.9

55.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 400   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนบานนางลมัย ขวัญใจ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนน

ลาดยางเพื่อการเกษตร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

56.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 360,000      360,000      360,000      360,000      360,000      

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 1,500   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนบานนายพิพัฒน  ทองอินทร จุดสิ้นสุดนา

นายคมสันต  อุปจันทร

57.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 ทุงเกาแก 360,000      360,000      360,000      360,000      360,000      

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 1,500   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนนานางคํา ทะยศ จุดสิ้นสุดนานางมาลัย ลี
 
58.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สายหวยรอง 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 2,000   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนนสายคือเวียง-แมกา จุดสิ้นสุดนานายทน

ทาทอง

59.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สายดอยเตา 700,000      700,000      700,000      700,000      700,000      

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 3,500   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนนสายจปว.-คือเวยีง จุดสิ้นสุดถนนสาย

จปว. - แมกา

60.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 หวยเตาปูน 700,000      700,000      700,000      700,000      700,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 2,000   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนนสายจปว.-คือเวยีง จุดสิ้นสุดถนนสาย

คือเวยีง - แมกา

61.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 9 สันปาหยาบ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 5,000   ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนถนนสายจปว.-แมกา จุดสิ้นสุดถนนสาย

จําปาหวาย - แมกา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

62.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 10 สายทุงโปงแก 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

จุดที่1 ขนาดกวาง 3.5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. 

จุดเริ่มตนทางหลวงชนบท  จุดสิ้นสุดนานายวิทย นารัตน

จุดที่2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.10 ม. 

จุดเริ่มตนนานายมา เผาเต็ม จุดสิ้นสุดนานายบุญชวย

สิทธิรัตน

63.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 10 สายโทกผา 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.10  ม. 

จุดเริ่มตนนานายสุวรรณ  นันตา จุดสิ้นสุดสวนยางนาย

วรวิทย บูรณศิริ

64.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 10 สายหวยลอง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

เชื่อมปศุสัตว ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา

0.10 ม. จุดเริ่มตนนานายจินดา วิชารัตน จุดสิ้นสุด

ปศุสัตว

65.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายก่ิวขโมย 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว  5,000  ม. หนา   0.10   ม.

จุดเริ่มตนถนนสายดอยโตน จุดสิ้นสุดถนนปศุสัตว

66.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 รองไผแจ 350,000      350,000      350,000      350,000      350,000      

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว  500  ม. หนา  0.10   ม.

จุดเริ่มตนสระน้ํา จุดสิ้นสุดถนนสายปศุสัตว

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

67.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว  500  ม. หนา  0.10   ม.

จุดเริ่มตนแยกสวนนายจํารัส จุดสิ้นสุดสวนนายเสาร

วงศขัติย

68.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายวังครก 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว  600  ม. หนา  0.10   ม.

จุดเริ่มตนถนนสายปศุสัตว จุดสิ้นสุดแยกสวนนาย

สมศักดิ์ กาใจ

69.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 ขางปาสุสาน 75,000        75,000        75,000        75,000        75,000        

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว  500  ม. หนา  0.10   ม.

จุดเริ่มตนมมรั้วบานนายสายันต เมืองมา จุดสิ้นสุดนา

นายประภาส มหาวรรณศรี

70.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 370,000      370,000      370,000      370,000      370,000      

สายบวกวัว    จํานวน 2 ชวง 

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.10 

ม. จุดเริ่มตนทางหลวงชนบท จุดสิ้นสุดนานายเรือ

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,500 ม.หนา 0.10 

ม. จุดเริ่มตนถนนสายทางหลวงชนทบ จุดสิ้นสุดนานาย

สมเกียรติ ภาระจํา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

71.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 370,000      370,000      370,000      370,000      370,000      

สายบวกควาย จํานวน 2 ชวง 

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.10 

ม. จุดเริ่มตนสระเก็บน้ํารองคัน จุดสิ้นสุดถนนสายสัน

ปาหนาด

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,500 ม.หนา 0.10 

ม. จุดเริ่มตนถนนสายสันปาหนาด จุดสิ้นสุดนานาย

ประกอบ ใฝจิต

72.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11  สาย 225,000      225,000      225,000      225,000      225,000      

สะพานขามรองขุย ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,500 ม.

หนา 0.10 ม. จุดเริ่มตนสะพาน คสล. จุดสิ้นสุดถนน

สายสันปาหนาด

73.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายทุงกอต 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.10 ม. จุดเริ่ม

ตนถนนสายดอยโตน จุดสิ้นสุดนานางจินดา พรมจักร

 

74.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายทุงเพลิง 1 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม. จุด

เริ่มตนแยกมุมรั้ววดัรองขุย จุดสิ้นสุดสระเก็บน้ําลัดดา

วัลย

75.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายทุงเพลิง 2 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม. จุด

เริ่มตนสวนนายมา ละเอียด จุดสิ้นสุดถนนทุงเพลิง 1



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

76.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายทุงเพลิง 3 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.10 ม. จุด

เริ่มตนนา ดร.ระเดน  จุดสิ้นสุดนานายสุทด พันธก่ิง

77.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายทุงเพลิง 4 75,000        75,000        75,000        75,000        75,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. จุด

เริ่มตนทางสายดอยโตน จุดสิ้นสุดสระเก็บน้ํา ดร.ระเดน

78.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 สายหวยปาฝาง 75,000        75,000        75,000        75,000        75,000        

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. จุด

เริ่มตนทางสายดอยโตน จุดสิ้นสุดสระเก็บน้ํา ดร.ระเดน

79.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 11 รองไผแจ 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

ขนาดกวาง 4  ม. ยาว  800  ม. หนา  0.10   ม.

จุดเริ่มตนประตูน้ําคลองชลประทาน จุดสิ้นสุดถนน

สายดอยโตน

80.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  สายผักอีแหล 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 1,000  ม. หนา 0.10  ม.

สายผักอีแหล ถึงดอนมแมหมาย

 

81.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  สายบวกแสะ 165,000      165,000      165,000      165,000      165,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 1,500  ม. หนา 0.10  ม.

จุดเริ่มตนปากทางถนนจําปาหวาย-บานปาง จุดสิ้นสุด

ถนนอุบาลี

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

82.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  เชื่อม หมู 13 165,000      165,000      165,000      165,000      165,000      

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 680  ม. หนา 0.10  ม.

จุดเริ่มตนบานนายรุงโรจน ภาระจํา

83.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  สายเกาขวง 78,000        78,000        78,000        78,000        78,000        

ขนาดกวาง 3  ม. ยาว 520  ม. หนา 0.10  ม.

 

84.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  สายสํานัก 78,000        78,000        78,000        78,000        78,000        

สงฆใหมมงคล ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 400 ม.หนา

0.10 ม. เชื่อมระหวางหมู 12 และ 13

85.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  สายเหมือง 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        

แขก ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนถนนสาย จปว.-แมตํ๋าบุญโยง จุดสิ้นสุดนา

นายสมควร  ปญญา

86.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  สายตนผึ้ง 132,000      132,000      132,000      132,000      132,000      

ขนาดกวาง  3  ม. ยาว 880.00    ม. หนา 0.10    ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุด

สิ้นสุดนานางวิวาห  วงศชัย

87.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  ดงพระเจา 1 285,000      285,000      285,000      285,000      285,000      

ขนาดกวาง  3   ม. ยาว 1,900.00    ม. หนา 0.10    ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุด

สิ้นสุดนานายสวน  ซอมงาม



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

88.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  ดงพระเจา 2 17,250        17,250        17,250        17,250        17,250        

ขนาดกวาง  3    ม. ยาว 115.00    ม. หนา 0.10    ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุด

สิ้นสุดนานายมัด  ภาระจํา

89.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  หนองบึงเสือ 1 45,000        45,000        45,000        45,000        45,000        

ขนาดกวาง   3   ม. ยาว 300.00    ม. หนา 0.10    ม.

จุดเริ่มตนนานายหลวน  ทาทอง จุดสิ้นสุดนานางคําใส

คําไชยวงั

90.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  สายรองครก 21,000        21,000        21,000        21,000        21,000        

ขนาดกวาง   3   ม. ยาว 140.00    ม. หนา 0.10    ม.

จุดเริ่มตนถนนลาดยางจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุด

สิ้นสุดนานางทองสุข  อินนาสืบ

91.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  หนองบึงเสือ 2 36,000        36,000        36,000        36,000        36,000        

ขนาดกวาง  3  ม. ยาว 240.00    ม. หนา 0.10    ม.

จุดเริ่มตนบานนายไกรวุฒิ ทาทอง จุดสิ้นสุดลําเหมือง

นานางคําใส คําไชยวัง

92.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13  สายตนผึ้ง 2 17,250        17,250        17,250        17,250        17,250        

ขนาดกวาง  3 ม. ยาว 115.00  ม. หนา 0.10    ม. กองชาง

จุดเริ่มตนถนนลาดยางจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุด

สิ้นสุดนานางกัลยา  ภาระจํา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

93.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13 สายทุงแมต๋ํา1 173,000      173,000      173,000      173,000      173,000      

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนถนนสายจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุดสิ้นสุดนา

นายกิตติพงษ 

94.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13 สายทุงแมต๋ํา2 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนถนนสายจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุดสิ้นสุด

ถนนสายหมู 13 เชื่อมหมู 9

95.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 13 สายทุงแมต๋ํา3 27,000        27,000        27,000        27,000        27,000        

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนถนนสายจําปาหวาย-แมตํ๋าบุญโยง จุดสิ้นสุด

นานายอุดร ใจแกว

96.ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู 12 สายเหมืองแขก 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

จํานวน 2 ชวง

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนนานายฝาย บัวเทศ จุดสิ้นสุดนานายสาคร

จําปาเพช

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว .......ม. หนา 0.10 ม.

จุดเริ่มตนแยกนานายสมศักดิ์ คําไชยวัง จุดสิ้นสุดนานาย

ฟุง  มิ่งขวัญ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

5 โครงการลงดินลูกรัง เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 1.ลงดินลูกรังถนนในหมูบาน หมู 1 และถนนเพื่อ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของครัว ประชาชนมีเสนทางในการคมนากองชาง

และขนสงผลผลิตทางการเกษตร การเกษตร ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 เรือนท่ีมีถนน คมขนสงผลผลิตเพิ่มข้ึน

จุดเริ่มตน.....จุดสิ้นสุด..... เพื่อการเกษตร

ที่สะดวก

2.ลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู 6 สายสันปาหยาบ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.

 

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา/ฝาปด เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของครัว  - ปญหาน้ําทวมขังไดรับการ กองชาง

รางระบายน้ํา ขัง หมู 1 ซอย 7 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอย เรือนท่ีมีการ แกไข

กวา 0.35 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม. ระบายน้ําอยาง

พรอมฝาปด คสล.ขนาดกวาง 0.39 ม.ยาว มีประสิทธิภาพ

0.40 ม. จุดเริ่มตนโครงการถนนจําปาหวาย-แมกา

จุดสิ้นสุดลําเหมืองสาธารณะ

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

หมู 1 ซอย 8 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอย

กวา 0.35 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.

พรอมฝาปด คสล.ขนาดกวาง 0.39 ม.ยาว 

0.40 ม. จุดเริ่มตนโครงการถนนจําปาหวาย-แมกา

จุดสิ้นสุดบานเลขที่ 79 นางคํา กํายศ

3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมู 1 ซอย 3 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      

 เชื่อมซอย 5  ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอย

กวา 0.35 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด

 คสล.ขนาดกวาง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. จุดเริ่มตน  

โครงการบานนายลือ ฉัตรทอง จุดสิ้นสุดเชื่อมราง

ระบายน้ํา หมู 9 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมู 1 ซอย 4 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอยกวา 0.35 ม. 

ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด คสล.ขนาด

กวาง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. จุดเริ่มตนโครงการบาน

นายคิด ศรีวชิัย จุดสิ้นสุดทุงนา

5.โครงการกอสรางรางระบาย น้ํา คสล. หมู 1 359,000      359,000      359,000      359,000      359,000      

ขนาดปากกวางไมนอยกวา 0.30 ม. ลึกไมนอย

กวา  0.35   ม. หนา 0.10 ม. ยาว 201.00 ม.

พรอมฝาปด คสล. ขนาดกวาง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม.

หนา 0.10 ม. และฝาปดตะแกรงเหล็ก(ตัดขามถนน

ลาดยางเดิม) ขนาดกวาง 0.39 ม. ยาวรวม 10.00 ม.

จุดเริ่มตนโครงการมุมบานนายปาน มีกลิ่นหอม 

จุดสิ้นสุดโครงการมุมบานนายเกง ใฝจิต 

6.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 1 ซอย 6 470,000      470,000      470,000      470,000      470,000      

จํานวน 2 ชวง

ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 0.20 ม. ลึก 0.30-0.35 ม.ยาว 176

ม.หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด คสล.ขนาดกวาง 0.29 ม. ยาว

0.40 ม. หนา 0.10 ม.และฝาปดตะแกรงเหล็ก(ตัดขามถนน

คอนกรีตเดิม)ขนาดกวาง 0.39 ม. ยาว 5.00 ม.

ชวงที่ 2  ขนาดปากกวาง 0.20 ม. ลึก 0.30-0.35 ม.ยาว 166

ม.หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด คสล.ขนาดกวาง 0.29 ม. ยาว

0.40 ม. หนา 0.10 ม.และฝาปดตะแกรงเหล็ก(ตัดขามถนน

คอนกรีตเดิม)ขนาดกวาง 0.39 ม. ยาว 4.00 ม. จุดเริ่มตน

มุมบานนางบัวเหลียว ปงเมือง จุดสิ้นสุดเหมืองจํา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

7. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

หมู 1 ซอย 7 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอย

กวา 0.35 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.

พรอมฝาปด คสล.ขนาดกวาง 0.39 ม.ยาว 

0.40 ม. จุดเริ่มตนโครงการถนนจําปาหวาย-แมกา

จุดสิ้นสุดลําเหมืองสาธารณะ

8. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

หมู 1 ซอย 8 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอย

กวา 0.35 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.

พรอมฝาปด คสล.ขนาดกวาง 0.39 ม.ยาว 

0.40 ม. จุดเริ่มตนโครงการถนนจําปาหวาย-แมกา

จุดสิ้นสุดบานเลขที่ 79 นางคํา กํายศ

9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมู 1 ซอย 3 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      

 เชื่อมซอย 5  ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอย

กวา 0.35 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด

 คสล.ขนาดกวาง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. จุดเริ่มตน  

โครงการบานนายลือ ฉัตรทอง จุดสิ้นสุดเชื่อมราง

ระบายน้ํา หมู 9 

10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมู 1 ซอย 4 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอยกวา 0.35 ม. 

ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด คสล.ขนาด

กวาง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. จุดเริ่มตนโครงการบาน

นายคิด ศรีวชิัย จุดสิ้นสุดทุงนา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมู 1 ซอย 4 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

จํานวน 2 ชวง 

ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอยกวา0.35 ม. 

ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด คสล.ขนาด

กวาง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. จุดเริ่มตนโครงการถนนลาด

ยาง จุดสิ้นสุดบานนายอธิเดช ปงเมือง

ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 0.30 ม.ลึกไมนอยกวา0.35 ม. 

ยาว 60 ม. หนา 0.10 ม.พรอมฝาปด คสล.ขนาด

กวาง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. จุดเริ่มตนเชื่อมชวงที่ 1 

จุดสิ้นสุดรางระบายน้ํา อบต.

12.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 3 ซอย 4 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ขนาดปากกวาง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.10

พรอมเหล็กฝาปด ปางทางเขาบานนายไพศาล  

13.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 3 ซอย 3 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ขนาดปากกวาง 0.70 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว    ม. หนา 0.10 ม.

พรอมบอพักพรอมฝาปด คสล.
 
14.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 3 ตรอก 8 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 86 ม. หนา 

0.10 ม. จุดเริ่มตนบานถนนจําปาหวาย-บานปาง จุดสิ้นสุด

ประชัน  มิ่งขวัญ

15.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 3 ซอย 5 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 90 ม. หนา 

0.10 ม. จุดเริ่มตนถนนสายจําปาหวาย-บานปาง จุดสิ้นสุด  

ตอรางระบายน้ําเดิม



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

16.กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 4 ซอย 1 2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 770 ม. หนา 0.10 ม.

พรอมฝาปดรางระบายน้ํา คสล.

 

17.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 5 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 200 ม. จุดเริ่ม

ตนหัวมุมประปาหมูบาน สิ้นสุดหนาโรงปุยหมัก

 

18.กอสรางรางระบายน้ํา  หมู 6 ซอยหนาวดัรองเข็ม 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. กนกวาง 0.30 ม. ยาว 300 ม. 

จุดเริ่มตนหนาวดัรองเข็ม จุดสิ้นสุดขางบานนายกองหลา ใฝใจ

19.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 8 ซอย 14 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 200 ม. จุดเริ่ม

ตนบานนายเชิงชัย รําไพ จุสดิ้นสุดบานนายติ๋ว ใฝจิต

20.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 8 ตรอก 10 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 35 ม. จุดเริ่ม

ตนรางระบายน้ําเดิม จุดสิ้นสุดบานางศรีไว ปออินเครือ

21.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 9 ตรอก 1 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่ม

ตนบานนายเม็ด บํารุงการ จุดสิ้นสุดบานนายกองคํา เมืองดี

22.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 9 ซอย 1 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่ม

ตนบานนางมูล ใฝใจ จุดสิ้นสุดบานนายวงศ ดอนชุม



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

23.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 9 ซอย 2 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. 

จุดเริ่มตนบานนายบุญยืน เฉพาะธรรม จุดสิ้นสุดบาน

นายจันทร ศรีชัยอินทร

24.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 9 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 200 ม. 

จุดเริ่มตนบานนนายเหรียญ พลูคํา ดสนสิ้นสุดศาลาประชา

คมหมูบาน

25.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.หมู 10 จํานวน 2 ชวง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว

300 ม. พรอมขยายไหลทาง คสล. จุดเริ่มตนปากทาง

เขาหมูบาน จุดสิ้นสุดบานนางอารีรัตน ชัยเขียว

ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว

300 ม. พรอมขยายไหลทาง คสล. จุดเริ่มตนปากทาง

หมูบาน จุดสิ้นสุดสวนนางสมเพียร รําไพ

26.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 11 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 350 ม. 

จุดเริ่มตนบานนายสมจิต  มหาวรรณศรี จุดสิ้นสิ้นสุด

บอพักเดิม

27.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 11 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 90 ม. 

จุดเริ่มตนมุมบานนายอินปน  สิทธินนท จุดสิ้นสิ้นสุด

รางระบายน้ําเดิม



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

28.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 12 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. 

ยาว215 ม. จุดเริ่มตนบานนางมูล ทาทอง จุดสิ้นสุดบาน

ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว

140 ม. จุดเริ่มตนหอกระจายขาวหมูบาน จุดสิ้นสุด

บานนายสมบูรณ ใจแกว

29.กอสรางรางระบายนํ้า คสล.พรอมฝาปด หมู 13 ซอย 4 ทิศใต 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง          ม. ลึก             ม. ยาว  350    ม.

จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 19 จุดสิ้นสุดบานเลขท่ี 9809

 

30.กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 13  ซอย 6 ทิศใต 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง          ม. ลึก           ม. ยาว   328.00   ม.

จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 187 จุดสิ้นสุดอาคารอเนกประสงค หมู 13
 
31.กอสรางรางระบายนํ้าคสล.พรอมฝาปดหมู 13  ซอย 8 ทิศเหนือ 567,000      567,000      567,000      567,000      567,000      

ขนาดปากกวาง 0.60 ม. ลึก          ม. ยาว   210  ม.

จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 201 จุดสิ้นสุดบานเลขท่ีท 59

32.กอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปดหมู 13  ซอย 8 324,000      324,000      324,000      324,000      324,000      

 เชื่อมหนองบึงเสือ ขนาดปากกวาง 0.60 ม. ลึก     ม.

ยาว  120  ม. จุดเริ่มตนถนน คสล.ซอย 8 จุดสิ้นสุดที่

สาธารณะหนองบึงเสือ

33.กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 12 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 120 ม. 

จุดเริ่มตนขางบาน น.ส.แคทริยา ซอมงาม จุดสิ้นสุดบานนาย

เล็ก  สายเครือทอง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 1. วางทอระบายน้ํา หมู 10 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของครัว  - ปญหาน้ําทวมขังไดรับการ กองชาง

ขัง วางทอระบายน้ํา ขนาด ø 0.80   ม. ระยะทาง 100 ม. เรือนท่ีมีการ แกไข

จุดเริ่มตนหนาบานนายคํา ใฝจิต จุดสิ้นสุดบานนางนอย ระบายน้ําอยาง

พุทธติา มีประสิทธภิาพ

2. วางทอระบายน้ํา หมู 11 สายเหลาปาดู 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

วางทอระบายน้ํา ขนาด ø 0.80   ม. จํานวน 6 ทอน

3. วางทอระบายน้ํา หมู 11 สายรองไผแจ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

วางทอระบายน้ํา ขนาด ø 0.80   ม. จํานวน 5 ทอน

คลองชลประทานทุงรองไผแจ

4.เปลี่ยนทอระบายน้ํา หมู 8 ซอย 16  50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

เปลี่ยนทอระบายน้ํา ขนาด ø  0.60 ม. เปน ขนาด ø 0.80  ม.

ระยะทาง 20 ม.ตั้งแตตนซอย ถึงลําเหมือง

5. วางทอระบายน้ํา หมู 3 ขามถนนซอย 2 จุดเริ่มตนบาน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

นายกฐิน  ฉลาดการ

6. วางทอระบายน้ํา หมู 2 ขนาด Ø 1.00 ม. พรอมบอกัก 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ระยะทาง 200 ม. จุดเริ่มตนบานนายแหลง คํานาค จุดสิ้น

สุดนานายตุย มหาวรรณศรี

7. วางทอระบายน้ํา หมู 2 ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทาง 5 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ม. จุดเริ่มตนขางนานายตือ ปงเมือง

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

8. วางทอระบายน้ํา หมู 9 ขนาด Ø 0.60 ม. ขามถนน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

จําปาหวาย- แมกา 

9. วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล.หมู 13 ซอย 8 435,000      435,000      435,000      435,000      435,000      

ตรอก 6  ทอขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 100 ม. จุดเริ่มตน

ถนนลาดายางสายจําปาหวาย-แมต๋ําบุญโยง จุดสิ้นสุดนานาย

อุดร ใจแกว

10. วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล.หมู 13 ซอย 4 1,030,000   1,030,000   1,030,000   1,030,000   1,030,000   

ทอขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 350 ม. จุดเริ่มตนบานนาย

อนันต  ทวผีล จุดสิ้นสุดบานนายบุญสง มิ่งขวญั

 

8 โครงการซอมแซมรางระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 1.ซอมแซมรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด หมู 8 ซอย 12 134,300      134,300      134,300      รอยละของครัว  - ปญหาน้ําทวมขังไดรับการ กองชาง

ขัง ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 150 ม. พรอมฝาปด จุดเริ่มตนถนน เรือนที่มีการ แกไข

ลาดยางซอย 12 จุดสิ้นสุดบานนายเตา ภาระจํา ระบายน้ําอยาง

มีประสิทธิภาพ

9 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อเพิ่มชองทางคมนาคมในการสัญ  - กอสรางสะพานขามคลองชลประทาน หมู 10 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของครัว ประชาชนมีเสนทางในการคมนากองชาง

จรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนาวัดรองขุย    เรือนที่มีการ คมขนสงผลผลิตเพิ่มข้ึน

คมนาคมที่สะ

ดวก

10 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม เพื่อเพิ่มชองทางคมนาคมในการสัญ 1. กอสรางทอเหลี่ยม หมู 1 เชื่อมหมู 2 ซอยโรงกลึ 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของครัว ประชาชนมีเสนทางในการคมนากองชาง

จรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร ขนาดกวาง  6  ม. ยาว   6  ม.  เรือนที่มีการ คมขนสงผลผลิตเพิ่มข้ึน

คมนาคมที่สะ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

2.กอสรางทอเหลี่ยม หมู 7 ขามเหมืองเกา 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดกวาง 1.20 ม. สูง 1.50 ม. ตรงเหมืองเกาหนาฟารมไก

ผอ.ณรงคชัย

3.กอสรางทอเหลี่ยม หมู 12 ขามคลองรองครกเหนือ 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 7 ม. สูง 1.50 ม. บริเวณ

ท่ีนานางคําใส คําไชยวัง

4.กอสรางทอเหลี่ยม หมู 13 เชื่อม หมู 12  ขามคลอง 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

รองครก  ขนาดกวาง   4  ม. ยาว  7   ม. สูง  2 ม.

5.กอสรางทอเหลี่ยม หมู 3 จํานวน 3 จุด 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

จุดท่ี 1 นานายการุณ  มิ่งขวัญ

จุดท่ี 2 นานายชินลัย  ลําพูน

จุดท่ี 3 นานายชุม  วงศจุมปู

6.กอสรางทอเหลี่ยม หมู 2 ขามลําเหมืองวังครก 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 5 ม. สูง 2 ม. 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

        แนวทางการพัฒนาที่  1.2 พัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําเพื่อประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําประปาใช  - ปรับปรุงระบบประปา หมู 5 ปรับปรุงระบบประปา 734,000      734,000      734,000      734,000      734,000      รอยละของครัว  - ประชาชนมีน้ําประปาใชครบกองชาง

อยางทั่วถึงทุกครวัเรือน หมูบาน วางทอสงน้ําในพื้นที่ ทอขนาด Ø 3 " เรือนที่มีน้ํา ทุกครัวเรือน

ยาว 500 ม. และติดตั้งระบบแผงโซลาเซล ประปาใช

2 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปาใช 1.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 1 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของครัว  - ประชาชนมีน้ําประปาใชครบกองชาง

อยางทั่วถึงทุกครวัเรือน  เรือนที่มีน้ํา ทุกครัวเรือน

2.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 3 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ประปาใช

   - ตรอก 7 ระยะทาง 150 ม. จุดเริ่มตนถนน

จวป.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนางเอย ภาระจํา

   - ตรอก 8 ระยะทาง 100 ม. จุดเริ่มตนซอย 2

หมู 3 จุดสิ้นสุดบานนายประชิน มิ่งขวัญ

   - ตรอก 1 ระยะทาง 100 ม. จุดเริ่มตนถนน

จวป.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนางหนู ใฝใจ

   - ตรอก 9 ระยะทาง 250 ม. จุดเริ่มแยกซอย 4

หมู 3 จุดสิ้นสุดซอย 2 หมู 3

   - ตรอก 3 ระยะทาง 100 ม. จุดเริ่มตนถนน

จวป.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนางลัดดา มิ่งขวัญ

   - ตรอก 5 ระยะทาง 80 ม. จุดเริ่มตนถนน

จวป.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนายจอย  มิ่งขวัญ

   - ตรอก 2 ระยะทาง 100 ม. จุดเริ่มตนถนน

จวป.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนายวัฒนโชค

วงศบุตร

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

   - ตรอก 4 ระยะทาง 100 ม. จุดเริ่มตนถนน

จวป.-บานปาง จุดสิ้นสุดบานนายไสว  จอมภา

   - ตรอก 5 ระยะทาง 300 ม. จุดเริ่มตนซอย

ขางศูนย จุดสิ้นสุดบานายสมบูรณ จอมภา

   - ตรอก 7 ระยะทาง 200 ม. จุดเริ่มแยกซอย 4

หมู 3 จุดสิ้นสุด ซอย 2 หมู 3

3.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 6 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

  - ซอย 3 ระยะทาง 4,500 ม.จุดเริ่มตนบานนายรัตน

มหาวรรณศรี จุดสิ้นสุดหนาวัดรองเข็ม

  - ซอย 5 ระยะทาง 450 ม. จุดเริ่มตนบานางเหล็ง

ธิศรีใจ จุดสิ้นสุดบานนายสมาน  ศรีเมือง

 4. ขยายเขตประปา ฯ หมู 9 ตรอก 1,2,ซอย 2,3,4 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

 5. ขยายเขตประปา ฯ หมู 11 วัดพระธาตุดอยนอย 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดเริ่มตนมุมบาน รตท.สมอาจ ดวงใย จุดสิ้น

สุดซุมวัดพระธาตุดอยนอย ระยะทาง 2,000 ม.

 6. ขยายเขตประปา ฯ หมู 11  จํานวน 3 จุด 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดที่ 1 ซอยพอขุน 2 จุดเริ่มตนบานนายสุนทร

พันธก่ิง จุดสิ้นสุดมุมบานนายเกรียงไกร เทพวัง

ระยะทาง 60 ม.

จุดที่ 2 แยกบานนายอินสม เทพวัง จุดสิ้นสุด

บานนางอํานวย พันธก่ิง ระยะทาง 50 ม.

จุดที่ 3 จุดเริ่มตนมุมบานนายนิเวศ หวงศร

จุดสิ้นสุดมุมประปา ระยะทาง 40 ม.



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

 7. ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมู 12  100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ซอย 6 - ซอย 8

 8. ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมู 7 ซอย 7 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดเริ่มตนหนาบานนางยุพา เผาแกว จุดสิ้นสุด หมู 3

ระยะทาง 800 เมตร

 9. ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมู 5 จํานวน 3 จุด 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดที่ 1 ระยะทาง 1,000 ม. จุดเริ่มตนปากทางซอย 

16 ฝงตะวันออก จุดสิ้นสุดคลองจําปาหวายเชื่อมตอ

หมู 2

จุดที่ 2 ซอย 19 ระยะทาง 600 ม. จุดเริ่มตนบาน

นายรุง จอมภา จุดสิ้นสุดบานน.ส.จันทรแกว เรอืนอินทร

จุดที่ 3 ซอย 20 ระยะทางท 400 ม. จุดเริ่มตนบาน

นายชินสีห หวงศร ีจุดสิ้นสุดบานนายสงกรานต 

ทาทอง

10.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 6 ระยะทาง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

1,000 ม. จุดเริ่มตนบานนายสมาน ศรเีมือง จุดสิ้นสุด

บานนางเพ็ญ  ใจเสียง

11.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 13 ซอย 6 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

เชื่อมตอซอย 8 จุดเริ่มตนบานเลขที่ 9409 เชื่อมตอ

ประปาเดิม ซอย 4 จุดสิ้นสุด ซอย 6 ทิศตะวันตก

บานนางจิตร กาใจ  จุดสิ้นสุดซอย 6 ทิศตะวันออก 

บานนางฟองศรี ขวัญใจ เลขที่ 206 จุดสิ้นสุดซอย 8 

ทิศตะวันตก บานนางอําไพ ภาระจริง  จุดสิ้นสุดซอย

8 ทิศตะวันออก บานนางจันทร จอมภา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

12.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 13 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

 - ตรอก 1 จุดเริ่มตนบานนางฟองศรี ขวัญใจ จุดสิ้น

สุดบานนางบัวไข คําไชยวัง

 - ตรอก 4 จุดเริ่มตนบานนายรังสันต ขวัญใจ จุดสิ้น

สุดบานนางแบง จักจุม

 - ตรอก 3 จุดเริ่มตนบานนางคําใส คําไชยวัง จุดสิ้น

สุดบานนางทองสุข อินนาสืบ

 - ตรอก 13 จุดเริ่มตนบานนายสมศาสตร วงคหลา 

จุดสิ้นสุดบานนางอภินันท จัตุพร

 - ตรอก 7 จุดเริ่มตนบานนายเลื่อน  มูลอินตะ

จุดสิ้นสุดบานนางอุทุมพร จอมภา

 - ตรอก 6 จุดเริ่มตนบานนายพรอมพงษ  จอมภา

จุดสิ้นสุดบานนายวินัย ทองเชื้อ

 - ตรอก 8 จุดเริ่มตนบานนายพิพัฒน  เรือนอินทร

จุดสิ้นสุดบานนายเปลี่ยน  ภาระจํา

 - ตรอก 9 จุดเริ่มตนบานนางทองใบ  เฉพาะธรรม

จุดสิ้นสุดบานนายศิวกร  ไชยสาร

13.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 8 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

ซอย 11 ,12 , 13 ,14 , 15 ,16 , 17

14.ยายทอประปาสวนภูมิภาค หมู 12 ขางบานนาย 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

แกว  วรรณทอง

15.ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 12 ตรอก 1 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

ระยะทาง 200 ม. จุดเริ่มตนขางบานนายบุญเที่ยง

ทาทอง จุดสิ้นสุดบานนายศร ี เจริญ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

3 โครงการกอสรางประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําประปาใช  - กอสรางประปาผิวดิน หมูที่ 6 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   รอยละของครัว  - ประชาชนมีน้ําประปาใชครบกองชาง

อยางทั่วถึงทุกครวัเรือน เรือนท่ีมีน้ําใช ทุกครวัเรือน

4 โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือการ เพื่อใหเปนแหลงน้ําสําหรับใชในการ 1.โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของพ้ืน  - มีน้ําใชเพียงพอสําหรับการ กองชาง

เกษตร เกษตร และอุปโภคบริโภค หมูที่ 9  จํานวน  8 จุด ที่การเกษตรที่ เกษตร

มีน้ําใชอยาง

2. โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        เพียงพอ

หมู 10 จํานวน 1  จุด

3. โครงการเจาะบอบาดาล วัดพระธาตุดอย 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

นอย หมู 11

5 โครงการดาดลําเหมือง เพื่อเปนแหลงน้ํากักเก็บน้ําเพื่อใช 1.ดาดลําเหมือง หมู 1 สายลําเหมืองจํา 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของพ้ืน ประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคกองชาง

ในการเกษตร ขนาดปากกวาง 1.50   ม. กนกวาง 0.50   ม. ที่การเกษตรที่ บริโภค

ลึก 0.50 ม.หนา0.05 ม. ยาวรวม 220.00 ม. มีน้ําใชอยาง

จุดเริ่มตนนานายเบอร ขัตธ ิจุดสิ้นสุดเหมืองจํา เพียงพอ

2.ดาดลําเหมือง หมู 1 สายทุงปาขาว 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000       

ขนาดปากกวาง 2.00   ม. กนกวาง 0.50   ม.

ลึก 0.80 ม.หนา0.05 ม. ยาวรวม 800.00 ม.

จุดเริ่มตนนานางสุภาพร  ขัตธิ จุดสิ้นสุดเหมือง

จํา

3.ดาดลําเหมือง หมู 1 สายทุงหลวง 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000      

ขนาดปากกวาง 4.00   ม. กนกวาง 0.50   ม.

ลึก 0.80 ม.หนา0.05 ม. ยาวรวม 300.00 ม.

จุดเริ่มตนนานายเกษม ติ๊บคํา จุดสิ้นสุด...



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4.ดาดลําเหมือง หมู 1 ในหมูบาน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 3.00   ม. กนกวาง 0.50   ม.

ลึก 0.80 ม.หนา0.05 ม. ยาวรวม 100.00 ม.

 จุดเริ่มตน...จุดสิ้นสุด....

5.ดาดลําเหมือง หมู 3 สายทุงบุน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ขนาดปากกวาง 3.00 ม. กนกวาง 1 ม. ลึก 1.00

 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตนถนนอุบาลี จุดสิ้นสุด

รองข้ีนา

6.ดาดลําเหมือง หมู 3 สายเมืองเกาฝงตะวันตก 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ขนาดปากกวาง 3.00 ม. กนกวาง 1 ม. ลึก 1.00

 ม. ยาว 80 ม. จุดเริ่มตนนานายสวน  ซอมงาม

จุดสิ้นสุดนานายสวัสดิ์ สัตยสม

7.ดาดลําเหมือง หมู 3 สายเมืองเกาฝงตะวันออก 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ขนาดปากกวาง 3.00 ม. กนกวาง 1 ม. ลึก 1.00

 ม. ยาว 69 ม. จุดเริ่มตนบานนายสมบูรณ 

เปนเอก จุดสิ้นสุดลําเหมืองสาธารณะทุงบุน

8.ดาดลําเหมือง หมู 3 สายผักอีแหล 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดปากกวาง 2.00 ม. กนกวาง 1 ม. ลึก 1.50

 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตนศาลเจาพอขอนกลิ้ง

จุดสิ้นสุดนานายทิพยอนันต ทาทอง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

9.ดาดลําเหมือง หมู 3 สายทุงจํา 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 3 ม. กนกวาง 1.50 ม. ลึก 1.50

 ม. ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตนนานายณรงคชัย

ขัติธิ จุดสิ้นสุดลําเหมืองทุงบุน

10.ดาดลําเหมือง หมู 3 สายรองข้ีนา 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 3 ม. กนกวาง 1.00 ม. ลึก 1.50

 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตนลําเหมือง หมู 7 จุด

สิ้นสุดลําเหมืองทุงบุน

11.ดาดลําเหมือง หมู 3 สายทุงเหลา 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ขนาดปากกวาง 2 ม. กนกวาง 1.00 ม. ลึก 1.50

 ม. ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตนนานายจรัส สุทธะ

จุดสิ้นสุดนานายทิพยอนันท ทาทอง

12.ดาดลําเหมือง หมู 5 สายรองบึงหลวง จํานวน 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

 3 ชวง

ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 0.80 ม.

หมู 8

ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง 0.20 ม.

ยาว 400 ม. หมู 5

ชวงที่ 3 ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.30 ม.

ยาว 350 ม. หนา 0.10 ม. หมูที่ 8



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

13.ดาดลําเหมือง หมู 6 สายทุงนอย จํานวน 3 จุด 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

จุดที่ 1 ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 0.80 ม.

ลึก 1 ม. ยาว 200 ม. จุดเริ่มตนฝายน้ําลนหวยปาบง

จุดสิ้นสุดคลองชลประทาน

จุดที่ 2 ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 0.80 ม.

ลึก 1 ม. ยาว 100 ม. จุดเริ่มตนนานายถนอม นามจิต

จุดสิ้นสุดนานายนพดล วังมูล

จุดที่ 3 ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 0.80 ม.

ลึก 1 ม. ยาว 600 ม. จุดเริ่มตนนานายสนั่น  ทาทอง

จุดสิ้นสุดนานายปรเมศ ศรีไชยอินทร

14.ดาดลําเหมือง หมู 7 สายลําเหมืองจํา 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 1 ม. กนกวาง 0.30 ม. ลึก 0.60 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 368 ม. จุดเริ่มตนฝาย คสล.เดิม

จุดสิ้นสุดนานายมูล ปนโตน

15.ดาดลําเหมือง หมู 7 สายลําเหมืองจํา 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 1.30 ม. กนกวาง 0.30 ม. ลึก 0.60 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 688 ม. จุดเริ่มตนนานายณรงคชัย

ขัตธิ จุดสิ้นสุดนานายระเดน ธรรมวงศ

16.ดาดลําเหมือง หมู 8 สายทุงตนขอย 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 0.70 ม. ลึก 0.80 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน...จุดสิ้นสุด...



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

17.ดาดลําเหมือง หมู 8 สระหมูบาน จํานวน 8 ไร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

18.ดาดลําเหมือง หมู 9 สายสันตนเกล็ด สายที่ 1 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 1.30 ม. กนกวาง 0.30 ม. ลึก 1.50 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตนฝายน้ําลนรอง

กันกาว จุดสิ้นสุดนานายเมืองดี ปญญา

19.ดาดลําเหมือง หมู 9 สายสันตนเกล็ด สายที่ 2 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 2.50 ม. กนกวาง 0.30 ม. ลึก 1.50 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตนฝายน้ําลนรอง

กันกาว จุดสิ้นสุดนานายสมเกียรติ อุปเสน

20.ดาดลําเหมือง หมู 9 สายบวกหญาปลอง 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.30 ม. ลึก 1.00 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตนตอจากดาด

ลําเหมืองเดิม จุดสิ้นสุดนานายเตา 

21.ดาดลําเหมือง หมู 9 ลําเหมืองบวกตีนต่ัง 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม.

หนา 0.36 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตนสามแยก

ฝายน้ําลานนานายนพดล วงศขัติย จุดสิ้นสุด

นานายบุญเทียม ใฝใจ

22.ดาดลําเหมือง หมู 9 ลําเหมืองปาสัก 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม.

หนา 0.30 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตนแยกกางงา

หมู 6 จุดสิ้นสุดนานายชวย ลําพูน



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

23.ดาดลําเหมือง หมู 9 ลําเหมืองบวกหอย 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม.

หนา 0.30 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตนแยกนานาย

คมสันต อุปจันทร จุดสิ้นสุดนานางบัวผัด ศรีเมือง

24.ดาดลําเหมือง หมู 9 ลําเหมืองทุงเกาแก 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม.

หนา 0.30 ม. ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตนแยกนานาง

คํา ทะยศ จุดสิ้นสุดนานางมาลัย ลี

25.ดาดลําเหมือง หมู 11 ลําเหมืองสระหลวง 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ขนาดปากกวาง 1.80 ม. กนกวาง 0.40 ม. ลึก 0.70 ม.

ยาว 970 ม.

 

26.ดาดลําเหมือง หมู 12  สายเกาขวง 900,000      900,000      900,000      900,000      900,000      

ขนาดปากกวาง 1 ม. กนกวาง 0.20 ม. ลึก 0.50 ม.

ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตนหวยฝายอุยเมา

สัตยสม จุดสิ้นสุดนานายยรู วงศจุมปู

27.ดาดลําเหมือง หมู 12  สายผักอีแหลถึงดอน 900,000      900,000      900,000      900,000      900,000      

แมหมาย ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง

0.80 ม. ลึก 0.70 ม. ระยะทาง 1,100 ม.

จุดเริ่มตนลําเหมืองหัวฝาย ที่นานายอินหวัน

จอมภา จุดสิ้นสุดนานายศร ี เจริญ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

28.ดาดลําเหมือง หมู 12 สายเหมืองแขก 1,203,200   1,203,200   1,203,200   1,203,200   1,203,200   

จํานวน 3 ชวง

ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 2 ม. กนกวาง 0.60 ม.

ลึก 0.70 ม. ยาว 765 ม. 

ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 1 ม. กนกวาง 0.20 ม.

ลึก 0.50 ม. ยาว 178 ม. 

ชวงที่ 3 ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 0.30 ม.

ลึก 1 ม. ยาว 950 ม. จุดเริ่มตนนานายวิเชียร 

ใฝใจ จุดสิ้นสุดนานางมาใหม เพียงโคกกรวด

29.ดาดลําเหมือง หมู 13  ฝายนายเมา 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง 0.80 ม.

ระยะทาง 500 ม. จุดเริ่มตนฝายนายเมา จุดสิ้น

สุดนานางคําใส คําไชยวัง

30.ดาดลําเหมือง หมู 2  สายทุงจํา 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

ขนาดปากกวาง 2.00 ม. กนกวาง 0.50 ม.

ระยะทาง 2,000 ม. ลึก 1 ม. จุดเริ่มตนลําเหมืองจํา

จุดสิ้นสุดมุมบานนายพยุงศักดิ์ ปงเมือง

31.ดาดลําเหมือง พรอมวางทอ หมู 13 สายทุงดงพระ 172,000      172,000      172,000      172,000      172,000      

เจา ชวงที่ 1ขนาดปากกวาง 2.50 ม. กนกวาง 1.20

 ม. ระยะทาง 1.50 ม. ลึก 1 ม. จุดเริ่มตนคลองตนบึง

จุดสิ้นสุดถนนลาดยางอุบาลี

ฃวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 2.50 ม. กนกวาง 1.20 ม. 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      

ลึก 1.00 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตนโครงถนนลาด

ยางอุบาลี จุดสิ้นสุดทอขามเหมืองแขก



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

32.ดาดลําเหมือง หมู 13 ลําเหมืองแขก 1 345,000      345,000      345,000      345,000      345,000      

ขนาดปากกวาง 2.50 ม. กนกวาง 1.20 ม.

ระยะทาง 300 ม. ลึก 1 ม. จุดเริ่มตนถนนลาดยาง

อุบาลี จุดสิ้นสุดนานายฝาย บัวเทพ

33.ดาดลําเหมือง หมู 10  ทุงปงแก 345,000      345,000      345,000      345,000      345,000      

ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 1.20 ม.

ระยะทาง 200 ม. ลึก 1 ม. จุดเริ่มตนฝายนา

นายวรวฒิุ ถ่ินลําปาง จุดสิ้นสุดสวนนายศักด์ิ

ชัย ใฝจิต

34.ดาดลําเหมือง หมู 8  ทุงตะวันตก. 345,000      345,000      345,000      345,000      345,000      

ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 1.20 ม.

ระยะทาง 300 ม. ลึก 0.70 ม. จุดเริ่มตน

เชื่อมลําเหมืองเดิม จุดสิ้นสุดสระน้ําหมู 8

35.ดาดลําเหมือง หมู 1  เหมืองหวยลอง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนกวาง 0.80 ม.

ระยะทาง 1,500 ม. ลึก 0.80 ม. จุดเริ่มตนฝาย

เก็บน้ํา จุดสิ้นสุดนานายเจริญ ภาระจริง หมู 10

36.ดาดลําเหมือง หมู 12  สายสํานักสงฆใหมมงคล 900,000      900,000      900,000      900,000      900,000      

 จํานวน 2 ชวง

ชวงที่ 1  ขนาดปากกวาง 2.50 ม. กนกวาง 0.70 ม.

ยาว 460 ม. จุดเริ่มตนปากทางเขาสํานักสงฆฯ

จุดสิ้นสุดนานายอุดม  อินพิรุธ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

ชวงที่ 2  ขนาดปากกวาง 1.80 ม. กนกวาง 0.40 ม.

ยาว 445 ม. จุดเริ่มตนนานายอุดม  อินพิรุธ จุดสิ้น

สุดนานายทวน  จักจุม

37.ดาดลําเหมือง หมู 12  สายผักอีแหล 900,000      900,000      900,000      900,000      900,000      

 จํานวน 3 ชวง

ชวงที่ 1  ขนาดปากกวาง 2.00 ม. กนกวาง 0.60 ม.

ยาว 203 ม. จุดเริ่มตนนาน.ส.จรรยา วรรณทอง

จุดสิ้นสุดนานายอรุณเดช  มิ่งขวัญ

ชวงที่ 2  ขนาดปากกวาง 1.50 ม. กนกวาง 0.30 ม.

ยาว 180 ม. จุดเริ่มตนนานายอรุณเดช  มิ่งขวัญ จุด

สิ้นสุดนานายทิพอนันต  ทาทอง

ชวงที่ 3  ขนาดปากกวาง 1.80 ม. กนกวาง 0.40 ม.

ยาว 197 ม. และวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40  ม.

จํานวน 4 ทอน จุดเริ่มตนนานายอรุณเดช มิ่งขวัญ

จุดสิ้นสุดนาอาจารยพิมพา กาวิละ

6 โครงการขุดลอก เพื่อใหเปนแหลงน้ําสําหรับใชในการ  1.ขุดลอกลําเหมือง หมู 10 รองกันกาว 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของพ้ืน  - มีน้ําใชเพียงพอสําหรับการ กองชาง

เกษตร ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. ลึก 3.50 ม. จุดเริ่มตน ที่การเกษตรที่ เกษตร

ฝายน้ําลนนานายทองสุข ใฝใจ จุดสิ้นสุดฝายน้ําลน มีน้ําใชอยาง

รองกันกาว เพียงพอ

2.ขุดลอกลําเหมือง หมู 10 ลําน้ําแมรองขุย 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   เกินศักยภาพ

ขนาดกวาง 12.00  ม. ลึก 3 ม. ยาว  3,000   ม.



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

3.ขุดลอกลําเหมือง หมู 10 ลําน้ํารองไฮ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

ขนาดกวาง 7.00  ม. ลึก 2.5 ม. ยาว  600   ม.

จุดเริ่มตนคลองชลประทาน จุดสิ้นสุดนานาง

อรพิน  เมืองมา

4.ขุดลอกลําเหมือง หมู 10 สายโปงแก 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

ขนาดปากกวาง 1.50  ม.  กนกวาง 0.60 ม. ลึก 

0.60 ม. ยาว 2,000   ม.

 

5.ขุดลอกลําเหมือง หมู 10 สายสันตนเกล็ด 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   

ขนาดปากกวาง 1.50  ม.  กนกวาง 0.60 ม. ลึก 

0.60 ม. ยาว 2,000   ม.

6.ขุดลอกลําเหมือง หมู 3 สายรองข้ีนากลางปา 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

ขนาดกวาง 25  ม.  ลึก 3.50 ม. ยาว 1,500 ม. 

 

7.ขุดลอกลําเหมือง หมู 10 ขนาดกวาง 1.50 ม. 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      

ยาว 300 ม. จุดเริ่มตนคลองชลประทาน จุดสิ้นสุด

นานายเลื่อย ใฝจิต

8.ขุดลอกลําเหมือง หมู 10 สายหวยเนิ้ง 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

ขนาดกวาง 18  ม.  ลึก 1.50 ม. ยาว 1,500 ม. 

จุดเริ่มตนฝายแกอิ๊ด(ฝายสองสบ) จุดสิ้นสุดปายาง

โทกฝา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

9.ขุดลอกแกมลิง หมู 10 สายหวยเนิ้ง พื้นที่ 14 ไร 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

10.ขุดลอกลําเหมือง หมู 6 หวยรองเข็ม 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

ขนาดปากกวาง 1.50  ม.  กนกวาง 0.60 ม. ลึก 

0.60 ม. ยาว 1,000   ม.

7 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพ่ือใหเปนแหลงน้ําสําหรับใชในการ 1.กอสรางฝายน้ําลน หมู 6 บานรองเข็ม 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของพ้ืน  - มีน้ําใชเพียงพอสําหรับการ กองชาง

เกษตร หวยปาบง  จํานวน 2 จุด ที่การเกษตรที่ เกษตร

จุดที่ 1 ขนาดกวาง  0.20   ม. ยาว  4.00 ม. มีน้ําใชอยาง

สูง 2.00 ม. ที่นานายนวล  ใฝจิต เพียงพอ

จุดที่ 2 ขนาดกวาง  0.20   ม. ยาว  4.00 ม.

สูง 2.00 ม. ที่นานายนวล  ใฝจิต

2.กอสรางฝายน้ําลน หมู 7 เหมืองเกา 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ตามแบบมาตรฐาน มข.2527

3.กอสรางฝายน้ําลน หมู 7 สลาวัน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ตามแบบมาตรฐาน มข.2527

4.กอสรางฝายน้ําลน หมู 10 ลําน้ํารองขุย 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ตามแบบมาตรฐาน มข.2527

5.กอสรางฝายน้ําลน หมู 3 กนขนุนรองข้ีนา 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 จุดเริ่มตนนานาย

แกวมา  มิ่งขวัญ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

6.กอสรางฝายน้ําลน หมู 10 หวยเนิ้ง ขนาดกวา 18 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

 ม. ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 จุดเริ่มตนนาพอ

หลวงสุวรรณ นันตา 

7.กอสรางฝายน้ําลน หมู 6 หวยปาบง ตามแบบ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

มาตรฐาน มข.2527 

 

8 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําประปาใช 1.ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมู 1 269,500      269,500      269,500      26,900        26,900        รอยละของพ้ืน ประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคกองชาง

อยางทั่วถึงทุกครวัเรือน ติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ที่การเกษตรที่ บริโภค

ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1 ติดต้ังแผง มีน้ําใชอยาง

โซลาเซลล เพียงพอ

2.ปรับปรุงระบบประปาหมุบาน หมู 10 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

เปลี่ยนทอจาก Ø 2 " เปน ขนาด Ø 3"

ระยะทาง 600 ม. จุดเริ่มตนบานนายสวน ใฝจิต

9 กอสรางประตูปด - เปด น้ํา เพื่อใหเปนแหลงน้ําสําหรับใชในการ 1.กอสรางประดูปด - เปด ลําน้ํารองไฮ หมู 10 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของพ้ืน  - มีน้ําใชเพียงพอสําหรับการ กองชาง

เกษตร จํานวน 2 บาน ขนาดกวาง 1 ม. สูง 1 ม. ที่การเกษตรที่ เกษตร

มีน้ําใชอยาง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

        แนวทางการพัฒนาที่  1.3 พัฒนาสนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่พัก  - ปรับปรุงภูมิทัศนที่สาธารณะหมูบาน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของพ้ืน ตําบลมีสถานที่ทองเที่ยวพักผอนกองชาง

 ผอนหยอนใจในตําบล พรอมสวนสุขภาพ หมู 10 รอบอาคาร ที่สาธารณะใน หยอนใจเพิ่มข้ึน

เอนกประสงค ตําบล

 - ปรับปรุงภูมิทัศนวัดพระธาตุดอยนอย 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมู 11

 - ปรับปรุงภูมิทัศนหนองบึงเสือ หมู 13 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

1. (ถมที่สาธารณะดานทิศตะวันตก) 50,000        

2.กอสรางหองน้ําสาธารณะ ขนาดกวาง 4 240,000      240,000      240,000      240,000      240,000      

ม. ยาว 6 ม. สูง 4 ม.

3.ติดต้ังเครื่องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 3 ชุด 

 - ปรับปรุงภูมิทัศนที่สาธารณะหมูบาน 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

พรอมสวนสุขภาพ หมู 12 ติดต้ังเครื่องออก

กําลังกาน จํานวน 5 ตัว

2 โครงการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่พัก  - ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ําซับน้ํา 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   รอยละของพ้ืน ตําบลมีสถานที่ทองเที่ยวพักผอนเกินศักยภาพ

แหลงน้ําซับน้ําจํา  ผอนหยอนใจในตําบล จํา หมู 6 เปนแหลงทองเที่ยงเชิง ที่สาธารณะใน หยอนใจเพิ่มข้ึน และเพื่อพัฒนา

นิเวศน ตําบล เปนแหลงทองเที่ยวในระดับ

จังหวัดตอไป

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

        แนวทางการพัฒนาที่  1.4 การพัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมใหกลุมแมบานมีรายได  - กลุมทําน้ําพริก หมู 1    รอยละของ กลุมแมบาน หมู 1 - 13 มีอาชีพสํานักปลัด

เสรมิและอาชีพเสริม ชวยเหลือ  -  กลุมเย็บกระเปา   หมู 2 ครัวเรอืนที่มี เสรมิเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว

ครอบครัว  - กลุมจัดดอกไม,จักสาน,หอมแดง,เกษตร รายไดเพ่ิมข้ึน

กรทํานา,ผูใชน้ํา , เลี้ยงไก , เลี้ยงปลา,

อสม. หมู 3

 - กลุมแมบาน หมู 4

 - กลุมกลวยฉาบ,เลี้ยงปลา,จักสาน หมู 5

 - กลุมเลี้ยงปลา , น้ํายาลางจาน หมู 6

 -  กลุมหนอไมดอง ,ทําน้ําพริก , เพาะเห็ด 130,000      130,000      130,000      130,000      130,000      

 หมู 7

 - กลุมดอกไมแหง , ทําน้ําปู ,เลี้ยงปลา

เลี้ยงไกไขพื้นเมือง  หมู 8

 - กลุมทําน้ําพริก , ผลิตน้ําดื่ม หมู 9

  - กลุมทําน้ําพริกและขาวกลอง และ

 - กลุมผูสูงอาย,ุจักสาน,ทําขนม,เลี้ยงไก

เลี้ยงสัตว กลุมแมบาน น้ําพรกิ เยบ็ผาฯ

หมู 10

กลุมดอกไมประดิษฐ ,เลี้ยงไกเมือง หมู 12

 - กลุมผูเลี้ยงจิ้งหรีด กลุมขาวกลอง

น้ําพรกิ , ผูสูงอายุ หม 12

 - กลุมขาวแตน ,เลี้ยงไก,เลี้ยงกบ,น้ําดื่ม

    หมู 13

งบประมาณและที่มา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

2 โครงการรณรงคปองกันและกําจัด เพื่อรณรงคใหเกษตรกรรูจัดการ ผูนําเกษตรกรเขารวมโครงการ 41,200        41,200        41,200        41,200        41,200        รอยละของ ผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน เกษตรกรมสีํานักปลัด

 โรคพืช ปองกันและกําจัดโรคขาวและ จํานวน 13 หมูบาน ๆ ละ 5 คน การแพรระบาด รายไดเพิ่มข้ึน 15 % /คน/ป

ศัตรูขาว โรคพืช

3 โครงการกอสรางลานตากผลผลิต เพื่อใหเกษตรกรมีสถานที่ในการรวบ  - กอสรางลานตากผลผลิต หมูที่ 8 ขนาดกวาง 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000      รอยละของครัว เกษตรกรมีสถานที่รวบรวมผลกองชาง

รวมผลผลิตของกลุมตาง ๆ เปนสวน 30 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.20  ม. เรือนท่ีมีรายได ผลิตของกลุมตาง ๆ เปนสวนรวม

รวม  - กอสรางลานตากผลผลิต หมูที่ 12 ขนาดกวาง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      เพิ่มขึ้น

8 ม. ยาว 12 ม. หนา 0.10  ม.

 - กอสรางลานตากผลผลิต หมูที่ 13 ขนาดกวาง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

10 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.10  ม. ที่สาธารณะ

หนองบึงเสือ

4 โครงการอบรมทักษะอาชีพเสริม เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแก อบรมอาชีพการสานตะกราและกระเปา 10,800        10,800        12,960        12,960        12,960        รอยละของ กลุมแมบาน หมู 1 - 13 มีอาชีพสํานักปลัด

การสานตะกราและกระเปาจากเสน ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได จากเสนพลาสติก จํานวน 1 รุน จํานวน 60 ครัวเรอืนที่มี เสรมิเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว

พลาสติก  คน รายไดเพิ่มข้ึน

5 โครงการสงเสริมอาชีพขาวปลอด เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแก สงเสริมอาชีพขาวปลอดสารพิษ จํานวน 1 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนมีอาชีพและรายได สํานักปลัด

สารพิษ ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได รุน จํานวน 100 คน ครัวเรือนที่มี เพิ่มมากขึ้น

รายไดเพิ่มข้ึน

6 โครงการไถกลบตอซังขาว เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ิม เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการ  20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนมีอาชีพและรายได สํานักปลัด

ศักยภาพในการปลูกขาว ลดการใช จํานวน 100 คน ครัวเรือนที่มี เพิ่มมากขึ้น

สารเคมี รายไดเพ่ิมข้ึน

7 โครงการปลูกพืชปุยพืชสด เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ิม เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการ  20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนมีอาชีพและรายได สํานักปลัด

ศักยภาพในการปลูกขาว ลดการใช จํานวน 100 คน ครัวเรือนที่มี เพิ่มมากขึ้น

สารเคมี รายไดเพ่ิมข้ึน



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

8 โครงการอบรมอาชีพดัดลวด,เหล็ก เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแก อบรมอาชีพดัดลวด,เหล็ก 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนมีอาชีพและรายได สํานักปลัด

ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ครัวเรือนที่มี เพ่ิมมากข้ึน

รายไดเพิ่มข้ึน

10 กอสรางโรงเก็บผลผลิต เพื่อใหเกษตรกรมีสถานที่ในการรวบ 1.กอสรางโรงเก็บผลผลิต หมู 8 ขนาด 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      รอยละของครัว เกษตรกรมีสถานที่รวบรวมผลกองชาง

รวมผลผลิตของกลุมตาง ๆ เปนสวน กวาง  50    ม. ยาว  80    ม. สูง   8   ม. เรือนท่ีมีรายได ผลิตของกลุมตาง ๆ เปนสวนรวม

รวม เพิ่มขึ้น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

        แนวทางการพัฒนาที่  2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการใหความรูดานเกษตรอินทรีย เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิตพืช อบรมใหความรูแกเกษตรกร หมู 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของการ เกษตรกรลดการใชปุยเคมีและสํานักปลัด

ชีวภาพ อินทรีย และชวยลดการใชปุยเคมี ที่ 1 - 13 จํานวน 130 คน ใชสารเคมี ใชปุยอินทรียเพ่ิมข้ึน

 

2 โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครวั เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใช ประชาชนเขารวมโครงการ 11,650        11,650        11,650        11,650        11,650        รอยละของครัว ประชาชนมีความเขาใจใน สํานักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จํานวน 13 หมูบาน เรือนที่เขารวม หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

พอเพียงโดยการปลูกพืชผัก กิจกรรม นําไปใชในชีวิตประจําวัน

สวนครวัในบาน

3 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการฝกอบ สนับสนุนงบประมาณในการฝก 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ กลุมเปาหมายสามารถนําความสํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง รมอาชีพเสริมแกประชาชน อบรมใหกับประชาชนทั่วไป จํานวน ปชช.ที่เขารวม รูที่ไดไปใชประโยชนในการ

20 คน /รุน กิจกรรม ดํารงชีวิต

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4 โครงการแปลงสาธิตวิถีพอเพียง เพื่อสงเสริมใหประชาชนใช ประชาชนเขารวมโครงการ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของครัว ประชาชนมีความเขาใจใน สํานักปลัด

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จํานวน 13 หมูบาน เรือนที่เขารวม หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

พอเพียงโดยการปลูกพืชผัก กิจกรรม นําไปใชในชีวิตประจําวัน

สวนครวัในบาน

        แนวทางการพัฒนาที่  2.2 การอนุรกัษและสงเสริมวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมและประเพณี  เพื่อสงเสริมกิจกรรมและประเพณี สนับสนุนงบประมาณในการจัด 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        รอยละของ อนุรกัษวัฒนธรรมประเพณี สํานักปลัด

ทองถ่ิน อันดีงามในทองถ่ิน กิจกรรมและประเพณีในตําบล ปชช.ที่เขารวม อันดีงามของทองถ่ินใหคงอยู

กิจกรรม ตอไป

2 สงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามใน สนับสนุนงบประมาณในการจัด 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ อนุรกัษวัฒนธรรมประเพณี สํานักปลัด

นอย ทองถ่ิน งานสรงน้ําพระธาตุดอยนอย 1 ครั้ง/ป ปชช.ที่เขารวม อันดีงามของทองถ่ินใหคงอยู

กิจกรรม ตอไป

3 โครงการสงเสริมและอนุรกัษประเพณี เพื่อสืบสานประเพณอีันดีงามใน จัดกิจกรรมอนุรกัษประเพณียี่เปง 80,000        80,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ อนุรกัษวัฒนธรรมประเพณี สํานักปลัด

ยี่เปง(งานประเพณีลอยกระทง) ทองถ่ิน ประเพณีลอยกระทงตําบล ปชช.ที่เขารวม อันดีงามของทองถ่ินใหคง

กิจกรรม อยูตอไป

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก เพื่อดําเนินกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จัดสรรงบประมาณในการจัดงาน 22,500        22,500        18,800        18,800        18,800        รอยละของเด็ก เพื่อใหเด็กเยาวชนในตําบล สํานักปลัด

แหงชาติ วันเด็กแหงชาติตําบล 1 ครั้ง/ป ที่เขารวมกิจ ไดรวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

กรรม

5 โครงสืบสานประเพณีสงกรานต เพื่อสืบสานประเพณอีันดีงามใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 10,000        10,000        12,450        12,450        12,450        รอยละของ อนุรกัษวัฒนธรรมประเพณี สํานักปลัด

 ทองถ่ิน งาน ปชช.ที่เขารวม อันดีงามของทองถ่ินใหคง

กิจกรรม อยูตอไป

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

6 โครงการอุดดหนุนกิจกรรมสภา เพื่อสงเสริมกิจกรรมของสภาวัฒน- จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ อนุรกัษวัฒนะรรมประเพณีอันสํานักปลัด

วัฒนธรรมตําบล ธรรมอันดีงามในทองถ่ิน ปชช.ที่เขารวม ดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป

กิจกรรม

7 สงเสริมประเพณีสลากภัตต เพื่อสงเสริมกิจกรรมของสภาวัฒน- สนับสนุนงบประมาณในการจัด 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ อนุรกัษวัฒนะรรมประเพณีอันสํานักปลัด

ธรรมอันดีงามในทองถ่ิน งานประเพณีสลากภัตต 1 ครั้ง/ป ปชช.ที่เขารวม ดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป

กิจกรรม

8 สงเสริมประเพณีบวงสรวงพญาเฮียวคํา เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของสภาวัฒน- สนับสนุนงบประมาณในการจัด 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ อนุรกัษวัฒนะรรมประเพณีอันสํานักปลัด

ธรรมอันดีงามในทองถ่ิน งานบวงสรวงพญาเฮียวคํา 1 ครั้ง/ป ปชช.ที่เขารวม ดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป

กิจกรรม

9 โครงการสงเสริมประเพณวีนัเขาพรรษา เพื่อสงเสริมประเพณีอันดีงามของ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจ 8,400          8,400          8,400          8,400          8,400          รอยละของ อนุรกัษวัฒนะรรมประเพณีอันสํานักปลัด

ทองถ่ิน กรรมวนัเขาพรรษา จํานวน 1 ครั้ง/ป ปชช.ที่เขารวม ดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป

 กิจกรรม

10 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับศาสน เพื่อสงเสริมประเพณอีันดีงามของ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจ 5,610          5,610          5,610          5,610          5,610          รอยละของ อนุรกัษวัฒนะรรมประเพณีอันสํานักปลัด

พิธีและมารยาทไทยเบ้ืองตน กิจจม จํานวน 1 ครั้ง/ป ปชช.ที่เขารวม ดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป

กิจกรรม

        แนวทางการพัฒนาที่  2.3 การสงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพในวัน อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนใหมสีนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรม 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        รอยละของ  - ผูนําชุมชนไดรับความรูและสาธารณสุข

 ความรูความสามารถในดานการ และแลกเปลี่ยนเรียนู จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเจ็บ สามารถปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขมากยิ่งข้ัน ปวย สาธารณสุขเพิ่มข้ึน

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

2 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 15,000        15,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของสตรี กลุมสตรีไดรับความรูความ สาธารณสุข

สตรีตําบล(วันสตรีสากล) สตรีตําบลใหมีความรอบรู ของกลุมสตรีตําบล จํานวน 1 ครั้ง/ป ที่เขารวมกิจ สามารถนํามาพัฒนาหมูบาน

มากยิ่งข้ึน กรรม และชุมชน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําองคกร เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตผูนําองคกรใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        รอยละของ ผูนําองคกรชุมชนมีสุขภาพจิตดสีาธารณสุข

ชุมชน ชุมชนและการทํางานแบบมีสวนรวม การ (ผูนําองคกรชุมชน 13 หมูบาน) ผูนําชุมชนท่ี สามารถปรับตัวในการทํางาน

เขารวมกิจกรรม รวมกันในชุมชนไดอยางมีความ

สุข

        แนวทางการพัฒนาที่  2.4 สงเสริมการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและทองถ่ิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อใหนักเรยีนในพื้นที่ไดรับ นักเรยีนรร.บานจําปาหวาย , 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของนร.  - นักเรยีน จํานวน 600 คนไดสํานักปลัด

ประทานอาหารเสริม(นม)ครบ ดาวเรืองและศุนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดรับอาหาร รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน 

ถวน  จํานวน 600 คน เสริม(นม)

2 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหนักเรยีนไดมีอาหารกลาง นักเรียนรร.บานจําปาหวาย , 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   รอยละของนร.  - นักเรยีนจํานวน 600 คนไดสํานักปลัด

วันทานครบทุกคน ดาวเรืองและศุนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดรับอาหาร ทานอาหารกลางวันครบทุกคน  

จํานวน 600 คน กลางวัน

 

3 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณสื่อ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนวัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลจําปา 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ  - ศพด.และ กศน.มีสื่อการเรียนสํานักปลัด

การเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณในการพัฒนาการเรียนรู หวายและ ศูนยการเรียนรูประจํา พัฒนาการเดก็ การสอนที่เพียงพอ

, ศูนยการเรียนรูชุมชน ของเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไป ตําบล ทั้ง 4 ดาน

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจตอตน จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ เด็กมีความภาคภูมใจในตนเองสํานักปลัด

 เองและสถานศึกษา , สรางความ การ พัฒนาการดาน และสถานศึกษา ผูปกครองมีสวน(ศพด.)

สัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง สังคม รวมกับกิจกรรม

และชุมชน

5 โครงการแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณจาก จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          รอยละของ เด็กไดรับประสบการณจากการสํานักปลัด

การออกไปเรียนรูนอกหองเรียน ได การ (เด็กเล็ก จํานวน 150 คน) พัฒนาการดาน เรยีนรูนอกหองเรียนที่หลาก (ศพด.)

เรียนรูบทเรียนที่หลากหลาย สังคม หลาย

6 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณลักษณะที่ดี จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          รอยละของ เด็กเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติสํานักปลัด

ใหกับเด็ก และสรางจิตสํานึกที่ดีภาย การ (เด็กเล็ก จํานวน 150 คน)  พัฒนาการดาน ตนตอครอบครวัและผูอื่น (ศพด.)

ใตคําสอนของพระพุทธศาสนา สังคม

7 โครงการพัฒนาศูนยเรยีนรูผูสูงอายุ เพื่อใหเยาวชนประชาชนมีแหลงเรียนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ เยาวชน/ประชาชนมีแหลงเรียนรูสาธารณสุข

รูและศึกษาในตําบลเพิ่มข้ึน ปชช.ที่มาใช เพิ่มข้ึน

บริการ

8 โครงการกีฬาสีสัมพันธ เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายจัดกิจกรรมกีฬาสีสําหรับเด็กและผูปก 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        รอยละของ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย สํานักปลัด

อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญาโดยครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล พัฒนาการดาน อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญา

การเรียนรูดวยประสบการณตรง สังคม โดยการเรียนรูดวยประสบการณ

ตรง

9 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันใน เพื่อใหนักเรยีนมีโภชนาการที่ดีสุขภาพสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 20,000        รอยละของนัก เด็กนักเรยีนไดรับสารอาหารทีส่ํานักปลัด

โรงเรียน แข็งแรง มีความรูและทักษะทั้งดาน เรียนที่เขารวม เปนประโยชนตอรางกายและมี

วิชาการและการพัฒนาอาชีพตามหลัก กิจกรรม ทักษะและความรูการพัฒนาอาชีพ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

11 โครงการเปดบานวชิาการ เพื่อใหเดก็และผูปกครองไดรวมกันสงเด็กนักเรยีนและผูปกครอง จํานวน 5,000          5,000          5,680          5,680          5,680          รอยละของ เด็กและผูปกครองมีสวนรวมในสํานักปลัด

เสรมิคุณลักษณะที่ดีแกเด็ก เชน การ 150 คน พัฒนาการเด็ก การสงเสริมและพัฒนการที่ดีแก 

อาน การคิด และทักษะการจัดหาหนัง ทั้ง 4 ดาน เด็ก 

สือและสื่อการเรียนตาง ๆ

12 โครงการอบรมใหความรูดานไอซีที เพื่อสงเสริมใหความรูดานไอซีทีแก อบรมใหความรูดานไอซีที ผูเขารวม 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนเยาวชนสามารถนํา สํานักปลัด

 ประชาชน เยาวชน ในตําบล อบรม จํานวน 100 คน ผูเขารวมอบรม ความรูที่ไดรับมาปรับใชในชีวิต

  .  ประจําวัน

13 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาคา เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาแกเด็ก สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ เด็กนักเรยีนมีหนังสือประกอบการสํานักปลัด

หนังสือเรียน อายุ 3-5 ป กอนวยัเรียน และแบงเบาภาระผูปก พัฒนาการเด็ก เรียนรูอยางเหมาะสม

ครอง ทั้ง 4 ดาน

14 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาแกเด็ก สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ เด็กนักเรยีนมีอุปกรณประกอบการสํานักปลัด

คาอุปกรณการเรียน กอนวัยเรียน และแบงเบาภาระผูปก พัฒนาการเดก็ เรียนรูอยางเหมาะสม

ครอง ทั้ง 4 ดาน

15 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาแกเด็ก สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ เด็กนักเรยีนมีเครื่องแบบนักเรียนสํานักปลัด

เครื่องแบบนักเรียน กอนวัยเรียน และแบงเบาภาระผูปก พัฒนาการเด็ก ที่เหมาะสม

ครอง ทั้ง 4 ดาน

16 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาแกเด็ก สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ เด็กนักเรยีนมีความรูพ้ืนฐานที่จําสํานักปลัด

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน กอนวยัเรียน พัฒนาการเด็ก เปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน

 ทั้ง 4 ดาน



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

17 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณจาก จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 4,740          4,740          4,740          4,740          4,740          รอยละของ เด็กไดรับประสบการณจากการสํานักปลัด

การออกไปเรียนรูนอกหองเรียน ได การ (เด็กเล็ก จํานวน 50 คน) พัฒนาการดาน เรยีนรูนอกหองเรียนที่หลาก (ศพด.)

เรียนรูบทเรียนที่หลากหลาย สังคม หลาย

18 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเดก็มีความหวงแหนและเห็นคุณจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 3,240          3,240          3,240          3,240          3,240          รอยละของ ใ สํานักปลัด

สําหรับเด็กปฐมวัย คาของภูมิปญญาทองถ่ิน (เด็กเล็ก จํานวน 50 คน) พัฒนาการดาน ของภูมิปญญาทองถ่ิน (ศพด.)

สังคม  

        แนวทางการพัฒนาที่  2.5 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสผูพิการผูสูงจัดสรรงบประมาณเบ้ียยงัชีพผู 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   รอยละของผู ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการและ สํานักปลัด

ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส อายุและผูติดเชื้อเอดสในพื้นที่ ยากไร ผูพิการ และผูติดเชื้อ ที่ไดรับความ ผูติดเชื้อเอดสไดรับความชวย

ตําบลจําปาหวาย เอดส จํานวน 13 หมูบาน ชวยเหลือ เหลือดานสวสัดิการ

2 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบล เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณในการจัด 18,160        18,160        18,160        18,160        18,160        รอยละของผู ผูสูงอายุในตําบลทั้ง 13 หมูบานสํานักปลัด

จําปาหวาย เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนยการ กิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ จํานวน สูงอายุสุขภาพ ไดเขารวมกิจกรรม

เรียนรูผูสูงอายุ 1 ครั้ง/ป ดี

3 โครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนเขา เพื่อสงเสิรมใหประชาชนผูมีอายุ 55-สนับสนุนงบประมาณในการ 9,560          9,560          9,560          9,560          9,560          รอยละของ ผูสูงอายุในตาํบลทั้ง 13 หมูบาน

สูวัยผูสูงอายุ มีความเขาใจในเรื่องการเตรียมความ ดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง/ป ประชาชนที่ ไดเขารวมกิจกรรม

พรอมเขาสูวยัผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมกิจกรรม

 

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4 โครงการเยาวชนวัยใสใสใจเอดส เพ่ือสงเสริมความรูและทักษะในการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        รอยละของ เยาวชนมีความรูและทักษะ สาธารณสุข

 ปองกันโรคเอดสและความเขาใจ แกนนําเยาวชน จํานวน 52 คน การแพรระบาด สามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง

เรื่องเพศแกเยาวชน ของโรค เหมาะสมและปลอดภัยจากเอดส

และปญหาดานเพศ

5 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคติด เพื่อสงเสริมใหความรูแกประชาชนในจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรม 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนไดรับความรูจาก สาธารณสุข

ตอ การปองกันโรคติดตอ ลดอัตราการ อัตราการเจ็บ แกนนําอยางเขาใจและสามารถ

เจ็บปวยดวยโรคติดตอและโรคอ่ืนๆ ปวย ดูแลสุขภาพได

6 โครงการมหกรรมกีฬาพื้นบานตําบล เพื่อใหเกิดความสามัคคีและสนับ จัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน (กีฬาประชาชน) 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของ  - ประชาชนไดใชเวลาวางให สํานักปลัด

 สนุนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  1 ครั้ง / ป ปชช.ที่รวมกิจ เกิดประโยชนและเกิดความสามัคคี

กรรม

7 โครงการสมทบการพัฒนาระบบสาธารณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใหมี สนับสนุนงบประมาณในการ 195,000      195,000      195,000      195,000      195,000      รอยละของ  - อสม.สามารถปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

สุขมูลฐาน ความรูความสามารถในดานการ ดําเนินการ  อัตราการเจ็บ สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน

สาธารณสุขมากยิ่งข้ัน ปวย

8 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือด เพ่ือเปนการปองกัน การแพรระบาด จัดซื้อสารกําจัดลูกน้ํายุงลายและสารเคมี 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละการ สามารถควบคุมปองกันโรคไข

ออก ของแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย พนหมอกควันเพื่อปองกันการแพรระบาด แพรระบาด เลือดออกและการแพรพันธุของ

จํานวน 13 หมูบาน ของโรค ลูกน้ํายุงลายในพื้นตําบล

  

9 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อใหเยาวชน ประชาชน ใชเวลาวางจัดซื้ออุปกรณกีฬา 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ  - ประชาชนไดใชเวลาวางให สํานักปลัด

ใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพ  ปชช.ที่รวมกิจ เกิดประโยชนและเกิดความ

ติด สามัคคี

 

10 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับใช  - จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          รอยละของน้ํา  - ประชาชนไดใชน้ําที่เหมาะ สาธารณสุข

ในการอุปโภคบริโภคตามมาตรฐาน การ  จํานวน 3 ครั้ง/ป ท่ีผานมาตรฐาน สําหรับอุปโภคบริโภค



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

11 โครงการชวยเหลือผูยากไร เพื่อชวยเหลือประชาชนผูยากไรใน จัดสรรงบประมาณในปรับปรุง/ซอมแซม 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของ ผูยากไรไดรับการชวยเหลือปรับ

 ตําบลที่ประสบปญหาดานที่อยูอาศัย บานผูยากไร จํานวนผูยาก ปรุงและซอมแซมบานที่อยูอาศัย

ไรที่ไดรับการ

ชวยเหลือ

12 โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ เพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ ผูพิการไดรับการสงเสริมอาชีพสํานักปลัด

ในตําบลใหสามารถมีรายได ชวยเหลือ ผูพิการที่มี มีรายได

ตนเองได อาชีพ

13 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผูดู สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ผูพิการและผูดูแลคนพิการมี สํานักปลัด

ผูดูแลคนพิการ แลคนพิการใหสามารถชวยเหลือและ ผูพิการที่ชวย ศักยภาพในการชวยเหลือและ

ดูแลคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ เหลือตนเองได ดูแลไดอยงมีประสิทธิภาพ

14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอย สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุสํานักปลัด

โอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก โอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก ผูดอยโอกาส สตรีและเด็กที่ประสบปญหา

ในตําบลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูพิการ ผูสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

อายุ สตรีและ

เด็กที่ตองการ

ความชวยเหลือ

ลดลง

15 โครงการอบรมใหความรูเรื่องเอดสและ เพื่อสงเสรมิความรูและทักษะในการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        รอยละของ เยาวชนมีความรูและทักษะ สาธารณสุข

เพศศึกษา ปองกันโรคเอดสและความเขาใจ แกนนําเยาวชน จํานวน 52 คน การแพรระบาด สามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง

เรื่องเพศแกเยาวชน ของโรค เหมาะสมและปลอดภัยจากเอดส

และปญหาดานเพศ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

16 โครงการสายใยครอบครวัชุมชน เพื่อเสรมิสรางความเขาในของคนใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 8,900          8,900          8,900          8,900          89,000        รอยละของ สถาบันครอบครวัมีความเขมแข็งสํานักปลัด

 ครอบครัวใหเปนครอบครัวที่อบอุน ครอบครัว  จํานวน  65 ครัวเรอืน ปชช.ที่รวมกิจ

และเขมแข็ง กรรม

17 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายแก จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 300,000      รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ในการออกสาธารณสุข

แจง ประชาชนในตําบล  อัตราการเจ็บ กําลังกายในพื้นที่มากขึ้น

ปวย

18 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจาก เพื่อควบคมุและปองกันการระบาด ปองกันการแพรระบาดของโรคพิษ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา ตามปณธิาน ศจ.ดร.สมเด็จ ของโรคพิษสุนัขบาในตําบล สุนัขบา  จํานวน หมา แมว จํานวน  อัตราการแพร พิษสุนัขบาในตําบล

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  2,000 ตัว ระบาดของโรค

อัครราชกุมารี

19 โครงการจัดทําปายถนน-ซอยในหมูบาน เพ่ือจัดระเบียบชุมชนใหเปนสัดสวน จัดทําปายถนน-ซอยในหมูบาน หมู 1-13 100,000      รอยละของ ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอยสาธารณสุข

ชัดเจน หมูบานในตําบล

20 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ เพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็งเตานม จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยา ตานภัยโรคมะเร็งเตานม หมู 6 สําหรับสตรีในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค มะเร็งเตานมของสตรีในหมูบาน

 

21 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดโรค จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการเกิดโรคขาดสารไอโอสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ขาดสารไอโอดีนในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค ดีนของประชาชนในหมูบาน

บรมราชกุมารี หมู 6

22 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,680          6,900          6,900          6,900          6,900          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยาเสพตดิ To be number one หมู 6 ในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร ยาเสพติดในหมูบาน

ระบาดของโรค



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

23 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ เพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็งเตานม จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,900          6,500          6,500          6,500          6,500          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยา ตานภัยโรคมะเร็งเตานม หมู 7 สําหรับสตรีในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร มะเร็งเตานมของสตรีในหมูบาน

ระบาดของโรค

24 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดโรค จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 5,850          5,850          5,850          5,850          5,850          รอยละของ ปองกันการเกิดโรคขาดสารไอโอสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ขาดสารไอโอดีนในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค ดีนของประชาชนในหมูบาน

บรมราชกุมารี หมู 7

25 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 7,250          5,850          5,850          5,850          5,850          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยาเสพตดิ To be number one หมู 7 ในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร ยาเสพติดในหมูบาน

ระบาดของโรค

26 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,180          6,180          6,180          6,180          6,180          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยาเสพตดิ To be number one หมู 8 ในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร ยาเสพติดในหมูบาน

ระบาดของโรค

27 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ เพื่อปองกันการเกิดโรคระบาดในพื้นทีจ่ัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 7,160          7,160          7,160          7,160          7,160          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม หมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร หนอนพยาธิในหมูบาน

ราชกุมารี หมู 8 ระบาดของโรค

28 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดโรค จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการเกิดโรคขาดสารไอโอสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ขาดสารไอโอดีนในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค ดีนของประชาชนในหมูบาน

บรมราชกุมารี หมู 8

29 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ เพื่อปองกันการเกิดโรคระบาดในพื้นทีจ่ัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม หมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร หนอนพยาธิในหมูบาน

ราชกุมารี หมู 9 ระบาดของโรค



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

30 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดโรค จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการเกิดโรคขาดสารไอโอสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ขาดสารไอโอดีนในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค ดีนของประชาชนในหมูบาน

บรมราชกุมารี หมู 9

31 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,680          6,680          6,680          6,680          6,680          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยาเสพตดิ To be number one หมู 9 ในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร ยาเสพติดในหมูบาน

32 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,180          6,160          6,160          6,160          6,160          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยาเสพตดิ To be number one หมู 10 ในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร ยาเสพติดในหมูบาน

ระบาดของโรค

33 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ เพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็งเตานม จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 7,160          7,160          7,160          7,160          7,160          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยา ตานภัยโรคมะเร็งเตานม หมู 10 สําหรับสตรีในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร มะเร็งเตานมของสตรีในหมูบาน

ระบาดของโรค

34 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 13,330        13,330        13,330        13,330        13,330        รอยละของ ระบบสุขาภิบาลชุมชนในหมูบานสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม หมูบานใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเจ็บปวยมีประสิทธิภาพ

บรมราชกุมารี หมู 10

35 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดโรค จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,670          6,670          13,330        13,330        13,330        รอยละของ ปองกันการเกิดโรคขาดสารไอโอสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ขาดสารไอโอดีนในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค ดีนของประชาชนในหมูบาน

บรมราชกุมารี หมู 11

36 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยาเสพตดิ To be number one หมู 11 ในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร ยาเสพติดในหมูบาน

ระบาดของโรค



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

37 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,670          6,670          6,670          6,670          6,670          รอยละของ ระบบสุขาภิบาลชุมชนในหมูบานสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม หมูบานใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเจ็บปวยมีประสิทธิภาพ

บรมราชกุมารี หมู 11

38 โครงการรณรงคและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,160          6,160          6,160          6,160          6,160          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยาเสพตดิ To be number one หมู 12 ในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร ยาเสพติดในหมูบาน

ระบาดของโรค

39 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ เพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็งเตานม จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 7,180          7,180          7,180          7,180          7,180          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

ยา ตานภัยโรคมะเร็งเตานม หมู 12 สําหรับสตรีในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร มะเร็งเตานมของสตรีในหมูบาน

ระบาดของโรค

40 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ เพื่อปองกันการเกิดโรคระบาดในพื้นทีจ่ัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการแพรระบาดของโรคสาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม หมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการแพร หนอนพยาธิในหมูบาน

ราชกุมารี หมู 12 ระบาดของโรค

41 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดโรค จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ปองกันการเกิดโรคขาดสารไอโอสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ขาดสารไอโอดีนในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค ดีนของประชาชนในหมูบาน

บรมราชกุมารี หมู 13

42 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช เพ่ืออบรมใหความรูแกผูนําชุมชนให จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,680          6,680          6,680          6,680          6,680          รอยละของ ผูนําชุมชนมีความรูและสามารถนําสาธารณสุข

ประสงค หมู 13 สามารถนําความรูเก่ียวกับสุขภาพไป จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเจ็บปวยไปเผยแพร

เผยแพรแกประชาชนในหมูบาน

43 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 6,660          6,660          6,660          6,660          6,660          รอยละของ ระบบสุขาภิบาลชุมชนในหมูบานสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม หมูบานใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเจ็บปวยมีประสิทธิภาพ

บรมราชกุมารี หมู 13



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

44 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 13,100        13,100        13,100        13,100        รอยละของ ระบบสุขาภิบาลชุมชนในหมูบานสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม หมูบานใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเจ็บปวยมีประสิทธิภาพ

บรมราชกุมารี หมู 7

45 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดโรค จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ  6,670          6,670          6,670          6,670          รอยละของ ปองกันการเกิดโรคขาดสารไอโอสาธารณสุข

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ขาดสารไอโอดีนในหมูบาน จํานวน 1 ครั้ง/ป อัตราการเกิดโรค ดีนของประชาชนในหมูบาน

บรมราชกุมารี หมู 10

46 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อดําเนินการสนองพระราชดําริดานจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 260,000      260,000      260,000      260,000      260,000      รอยละของ ประชาชนในตําบลมีสุขภาพพลานาสาธารณสุข

 - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ การสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตใหกับหมูบาน หมูที่  1 - 13 จํานวน 1 ครั้ง อัตราการเกิดโรค มัยที่ดี ลดการเกิดโรคแพรระบาด

ติด To be number one ทูลกระหมอมหญิง นราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตอป

อุบลรัตราชกัลยา ศิริวัฒนาพรรณวดี

 - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภัยมะเรง็เตานม

 - โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี

 - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค

 - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี

 - โครงการควบคุมโรคขนาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

        แนวทางการพัฒนาที่  2.6 สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุมเปาหมายเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพื่อใหประชาชนในตําบลมีการรวม สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของ ประชาชนในตําบลไดรับสวสัดิสํานักปลัด

ชุมชนตําบล กลุมเพ่ือจัดสวัสดิการในแตละหมู การของกองทุน หมู 1 - 13 ประชาชนที่ได การทุกดานอยางเทาเทียมกัน

บาน รบัสวัสดิการ

2 โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของ ประชาชนในตําบลไดรับสวสัดิสํานักปลัด

สุขภาพแหงชาติระดับทองถ่ิน แหงชาติ ประชาชนในตําบลไดรับ การอุดหนุน ประชาชนที่ได การดานสุขภาพอยางเทาเทียมกัน

สวัสดิการดานสุขภาพอยางเทาเทียม รับบริการ

กัน

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        แนวทางการพัฒนาที่  3.1 อนุรกัษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยนื

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาเครือขายอนุรักษ เพื่อใหประชาชนมีความรูและเกิด จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนมีความรูความเขาใจสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ จิตสํานึกในการอนุรกัษทรัพยากร การ จํานวน 2 ครั้ง พื้นที่ปาใน และเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณและที่มาณ

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

2 โครงการรณรงคลดมลภาวะโลกรอน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของการ ประชาชนมีความรูความเขาใจสาธารณสุข

และหมอกควัน การลดมลภาวะโลกรอนและ การ  จํานวน 3 ครั้ง เผาปาในพื้นที่ เกิดจิตสํานึกในการลดมลภาวะ

หมอกควัน โลกรอนและหมอกควัน

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 13,550        13,550        13,550        13,550        13,550        รอยละของพ้ืนที่ ประชาชนมีความรูเร่ืองพืช และสาธารณสุข

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา งานตามโครงการ ปาในตําบล เกิดการอนุรักษและใชประโยชน

เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ อยางยั่งยนื

        แนวทางการพัฒนาที่  3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและการจัดการดานมลภาวะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมใหความรูในการจัดการ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการ  - จัดกิจกรรมสงเสริมดานการ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ ประชาชนหมูที่ 1 - 13 มีการคัดสาธารณสุข

ขยะมูลฝอย บริหารจัดการขยะมูลฝอยอยาง บริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู 1 - 13 ปริมาณขยะ แยกขยะในครัวเรอืน และการนํา

ถูกสุขลักษณะ  - จัดโครงการศึกษาดูงานดานการจัดการ ในตําบล ขยะมารีไซเคิล

ขยะแบบองครวม

 - หนวยงานราชการในทองถ่ิน ,โรงเรียน , รพ.สต.

2 โครงการจัดซื้อรถขนขยะ เพื่อบรรทุกและจัดเก็บขยะในตําบล จัดซื้อรถขนขยะ  จํานวน  1  คัน 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   รอยละของ ตําบลมีรถขนขยะเพื่อไปยังสถานสาธารณสุข

ไปยังสถานที่กําจัด ปริมาณขยะ ที่กําจัด

ในตําบล

3 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะตําบล เพื่อจัดหาที่ทิ้งขยะของตําบลที่หาง จัดหาสถานที่ทิ้งขยะของตําบล 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   รอยละของ มีสถานที่ทิ้งขยะที่หางไกลและไมสาธารณสุข

ไกลและไมกอใหเกิดปญหาดานมลพิษ ปริมาณขยะ กอใหเกิดมลภาวะ

แกประชาชน ในตําบล

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีการ  - จัดกิจกรรมสงเสริมดานการ 71,750        71,750        18,825        18,825        18,825        รอยละของ ประชาชนหมูที่ 1 - 13 มีการสาธารณสุข

ชุมชนแบบยั่งยนื บริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยนื บริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู 1 - 13 ปริมาณขยะ บริหารจัดการขยะแบบยั่งยนื

ครบวงจร หนวยงานราชการในตําบล ในตําบล ครบวงจร

 - กิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน ม.1 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        

ถึง ม.13

5 จัดซิ้อเตาเผาขยะ เพื่อใหประชาชนมีการบริหารจัดการ 1.จัดซื้อเตาเผาขยะ 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   รอยละของ ประชาชนหมูที่ 1 - 13 มีการสาธารณสุข

ขยะในหมูบานอยางมีประสิทธิภาพ 2.สรางที่เก็บขยะประจําหมูบาน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ปริมาณขยะ บริหารจัดการขยะแบบยั่งยนื

3.กอสรางเตาเผาขยะ หมูบาน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ในตําบล ครบวงจร

6 โครงการบานนาอยูนามอง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 1.จัดกิจกรรมประกวดบานนาอยูนานมอง 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของ ประชาชนหมูที่ 1 - 13 มีการสาธารณสุข

ในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน หมู 13 ปริมาณขยะ จัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน

 ในตําบล  

7 กอสรางอาคารติดต้ังเตาเผาขยะ เพื่อบริหารจัดการจัดการขยะในตําบลกอสรางอาคาร ขนาดกวาง 6 ม.ยาว 15 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของ ประชาชนหมูที่ 1 - 13 มีการกองชาง

อยางมีประสิทธิภาพ ม. ปริมาณขยะ บริหารจัดการขยะแบบยั่งยนื

ในตําบล ครบวงจร

8 กอสรางอาคารที่พักคนงานจัดเก็บขยะ เพื่อบริหารจัดการจัดการขยะในตําบลกอสรางอาคาร ขนาดกวาง 6 ม.ยาว 6 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      รอยละของ ประชาชนหมูที่ 1 - 13 มีการกองชาง

อยางมีประสิทธิภาพ ม. ปริมาณขยะ บริหารจัดการขยะแบบยั่งยนื

ในตําบล ครบวงจร

 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

        แนวทางการพัฒนาที่  4.1 ปกปองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันพอ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ จัดสรรงบประมาณในการจัด 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ เพื่อเปนการรวมแสดงความ สํานักปลัด

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรม 5 ธันวาคม ประชาชนที่ จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ

 เนื่องในวันพระราชสมภพ 5 เขารวมกิจกรรม พระเจาอยูหัวของประชาชน

ธันวาคมของทุกป ชาวไทย

2 โครงการจัดงานวันแม เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ เพื่อเปนการรวมแสดงความ สํานักปลัด

บาทสมเด็จพระนางเจาพระ งานวนัแม ประชาชนที่ จงรักภักดีตอสมเด็จพระนาง

บรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เขารวมกิจกรรม เจาพระบรมราชินีนาถ
พระราชสมภาพ 12สิงหา ของทุกป

3 โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบรมจัดหาวัสดุในการโฆษณาประชา 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ เพื่อเปนการรวมแสดงความ สํานักปลัด

พระมหากษัตริย วงศานุวงศราชวงศจักรีเนื่องในวโร- สัมพันธเฉลิมพระเกียรติสถาบัน ประชาชนที่ จงรักภักดีตอสถาบันพระมหา

กาสตาง ๆ พระมหากษัตย เขารวมกิจกรรม กษัตรยิ

4 โครงการวันคลายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทจัดสรรงบประมาณในการจัด 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ เพื่อเปนการรวมแสดงความ สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 กิจกรรม ประชาชนที่ จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ

ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม เขารวมกิจกรรม พระเจาอยูหัวรชักาลที่ 9

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เพื่อแสดงความจงรกัภักดีตอชาติ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 5,170          5,170          5,170          5,170          5,170          รอยละของ เพื่อเปนการรวมแสดงความ สํานักปลัด

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร พิทักษรักษาไวซึ่งความมั่นคงของ กิจกรรม ประชาชนที่ จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ

เทพยวรางกูร สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เขารวมกิจกรรม พระเจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

        แนวทางการพัฒนาที่  4.2  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด เพื่อใหเยาวชนรูถึงโทษภัยของยา สนับสนุนงบประมาณในการจัด 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของ เยาวชน 13 หมูบานเขารวมฝกสาธารณสุข

เสพติด อบรมตานยาเสพติดใหกับกลุม เยาวชนที่ติด อบรมและทราบถึงโทษภัยของ

เยาวชน หมู 1  - 13 ยาเสพตดิ ยาเสพติด

2 โครงการเขาคายพุทธบุตรเพ่ือปองกัน เพ่ือสงเสริมการมีจิตสํานึกในดาน สนับสนุนงบประมาณในการ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของ  - เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจรยิสํานักปลัด

และแกไขปญหายาเสพตดิ คุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรยีน ดําเนินการใหกับ รร.บานจําปาหวาย เยาวชนที่ติด ธรรมแกนักเรียน ป.4 - 6 จํานวน

และ รร.บานดาวเรือง ยาเสพติด  134 คน และชั้น ม.1 - 3 จํานวน

 117 คน  รวม 251 คน

3 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ เพ่ือใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิด จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ  - เยาวชนมีโอกาสแสดงออกซึ่งสํานักปลัด

แขงขันในโอกาสตาง ๆ ประโยชนและหางไกลยาเสพติด ในโอกาสตาง ๆ ประชาชนที่เขา ความสามารถและทักษะใน

รวมกิจกรรม ดานกีฬาและใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนหางไกลยาเสพติด

4 โครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด เพื่อใหเกิดความสามัคคีและสนับ จัดการแขงขันมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของ  - ประชาชนไดใชเวลาวางให สํานักปลัด

สนุนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  2 ครั้ง / ป (เยาวชน) ประชาชนที่ เกิดประโยชนและเกิดความ

และหางไกลยาเสพติด เขารวมกิจกรรม สามัคคีและหางไกลยาเสพติด

5 โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครอง เพื่อใหเกิดความสามัคคีและสนับ จัดการแขงขันกีฬา อปท.คัพ สําหรับ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของ  - พนักงานสวนตําบลไดใชเวลาวางใหสํานักปลัด

สวนทองถ่ินคัพ สนุนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อปท.ในเขตอําเภอเมืองพะเยา  14 แหง   อปท.ท่ี เกิดประโยชนและเกิดความ

ของพนักงานสวนตําบลในพื้นที่อําเภอ เขารวมกิจกรรม สามัคคีและหางไกลยาเสพติด

เมืองพะเยา

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

6 ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิด 1.ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบาน หมู 6 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของ  - ประชาชนไดใชเวลาวางให สํานักปลัด

ประโยชนและหางไกลยาเสพติด บานรองเข็ม  ขนาดกวาง 100.00 ม. ยาว ประชาชนที่ เกิดประโยชนและเกิดความ

200.00 เมตร เขารวมกิจกรรม สามัคคีและหางไกลยาเสพติด

7 ปรับปรุงสนามกีฬาตําบล เพื่อใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิด 1.ปรับปรุงสนามกีฬาตําบล หมู 8 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของ  - ประชาชนไดใชเวลาวางให สํานักปลัด

ประโยชนและหางไกลยาเสพติด ขนาดกวาง        ม. ยาว            ม. ประชาชนที่ เกิดประโยชนและเกิดความ

เขารวมกิจกรรม สามัคคีและหางไกลยาเสพติด

8 กอสรางสนามกีฬาบาสเกตบอล เพ่ือใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิด 1.กอสรางสนามกีฬาบาสเกตบอล 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของ  - ประชาชนไดใชเวลาวางให สํานักปลัด

ประโยชนและหางไกลยาเสพติด ขนาดกวาง             ม. ยาว            ม. ประชาชนที่ เกิดประโยชนและเกิดความ

หนา             ม. เขารวมกิจกรรม สามัคคีและหางไกลยาเสพติด

        แนวทางการพัฒนาที่  4.3 การพัฒนาศักภาพดานความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาและไฟฟา เพื่อความปลอดภยัในการ 1.ติดต้ังไฟฟาสองสวางในหมูบาน หมู 1 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของ  - การคมนาคมในเวลากลางคืนกองชาง

สองสวางสาธารณะ คมนาคมชวงเวลากลางคืน ซอย 1 เชื่อมซอย 5 , ซอย 7 เชื่อมซอย 8 ครัวเรอืนที่มี มีความปลอดภยัขึ้น

,ซอย3 เชื่อมซอย 5 ,ซอย 4 เชื่อมซอย 9 , ไฟฟาใช

ตรอก 1,2,3,4

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

2. ติดต้ังไฟฟาสองสวาง หมู 5 จํานวน 4 จุด 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

3.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 9 ตรอก 1 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดเริ่มตนบานนายกองคํา เมืองดี จุดสิ้นสุด

อบต.จําปาหวาย

4.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 9 ตรอก 9 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดเริ่มตนบานนายเอกพล  ละเอียด จุดสิ้น

สุดบานนายมังกร หมีกุล

5.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 10 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

 

6.ขยายเขตไฟฟา หมู 11  ระยะทาง 800 ม. 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดเริ่มตนบาน รตท.สมอาจ  ดวงใย จุดสิ้น

สุดแยกสันปาหนาด (ไฟฟาสองสวาง)

 

7.ขยายเขตไฟฟา หมู 11   จุดเริ่มตนบาน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

นายจํารัส เมืองมา จุดสิ้นสุดมุมรั้วบานนาย

เกรียงไกร เทพวัง

8.ขยายเขตไฟฟา หมู 11   จุดเริ่มตนสามแยก 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ถนนโรงโมหิน  จุดสิ้นสุดสวน ร.ต.อ.สมอาด  

ดวงใย

9.ขยายเขตไฟฟา หมู 12 ภายในหมูบาน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

10.ขยายเขตไฟฟา หมู 13 ซอย 6 จุดเริ่ม 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ตนบานนางอนงค  คําไชยวัง จุดสิ้นสุด

วัดใหมมงคล

11.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 3  ซอย 3,4,5 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ถนนภายในพื้นที่หมู 3  จํานวน 7 จุด

 

12.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 4  จํานวน 2 จุด 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

 จุดที่ 1 นครดีเซล    จุดที่ 2 สนามกอลฟ

13.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง , พลังงานแสงอาทิตย   100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมู 2

14.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 6  จํานวน 2 จุด 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

จุดที่ 1 จุดเริ่มตนบานนางออน จักจุม จุดสิ้นสุด

บานนายอินทรสม บุญธิวงศ 

จุดที่ 2 บานนายนพดล นามวงค จุดสิ้นสุดบาน

นายสนั่น

15.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 6 ถนนสายจําปา 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

หวาย - แมกา 

16.ขยายเขตไฟฟาสองสวาง หมู 13  100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

 - ซอย 6 พรอมตรอก จํานวน 13 จุด

 - ซอย 8 พรอมตรอก จํานวน 13 จุด

 - ซอย 4 พรอมตรอก จํานวน 8 จุด



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

2 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการ เพื่อความปลอดภยัในการ 1.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของ  - การคมนาคมในเวลากลางคืนกองชาง

เกษตร คมนาคมชวงเวลากลางคืน หมูที่ 1  จํานวน 8 สาย ครัวเรือนที่มี มีความปลอดภัยข้ึน

  - สายทุงจํา ระยะทาง 200 เมตร ไฟฟาใช

 - สายทุงกลาง ระยะทาง 350 ม.

 - สายทุงดง ระยะทาง 2,000 ม.

 - สายทุงเกาตุม ระยะทาง 1,500 ม.

 - สายบวกหอย ระยะทาง 1,500 ม.

 - สายสันปาสัก ระยะทาง 2,000 ม. 

 - สายทุงหวยลอง จํานวน 2 ชวง ร

   ชวงที่ 1 ระยะทาง 500 ม.

   ชวงที่ 2 ระยะทาง 500 ม.

 - สายทุงจํา ระยะทาง 2,000 ม.

2.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 8  สายสันปาแดง

3.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 9 ซอย 4 จุดเริ่มตนนานายไสว ใฝใจ

จุดสิ้นุดนานายคมสันต อุปจันทร

4.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 9 ซอย 4 จุดเริ่มตนนานายทน ทาทอง

จุดสิ้นุดเชื่อมตอถนนอุบาลี หมู 8

5.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 9 ซอย 2 จุดเริ่มตนนานายดนุพล  

หลาอินเชื้อ จุดสิ้นสุดนานางมิตร ภาระจริง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

6.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 12 

7.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 3 สายทุงเหมือง จํานวน 9 จุด

จุดเริ่มตนบานนายชิน จุมปูเครอื จุดสิ้นสุดบาน

นางศรีวรรณ 

8.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 2 

9.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 6 

10.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 8 สายทุงตะวันตก จุดเริ่มตนบานนาย

เหมันต จันทรยศ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนอุบาลี

11.ติดต้ังไฟฟาสองสวางถนนเพื่อการเกษตร 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

หมูที่ 1  1. สายทุงหลวง  2. สายทุงจํา

2 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดสถานที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกสถานที่  - จัดหาและติดตั้งกลองวงจรปดภายใน 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   รอยละของ สถานที่ราชการในตําบลมีความกองชาง

ราชการตําบล ราชการในตําบล ตําบล หมู 1 - 13 ความปลอดภยั ปลอดภัย

 - ติดต้ังกลองวงจรปดภายในหมูบาน หมู 5 50,000        50,000        50,000        50,000        500,000      ในทรัพยสิน

  จํานวน 2 จุด ของทางราชการ

 - ติดต้ังกลองวงจรปดภายในหมูบาน หมู 7 120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      

  จํานวน 14 จุด



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

 - ติดต้ังกลองวงจรปดภายในหมูบาน หมู 13 36,000        36,000        36,000        36,000        36,000        

  จํานวน 6 จุด

จุดที่ 1 ซอย 6 เชื่อมตอถนน จปว.บานปาง

จุดที่ 2 ซอย 8 เชื่อมตอถนนซอย 6

จุดที่ 3 ซอย 4 เชื่อมตอถนน จปว.-บานปาง

จุดที่ 4 สี่แยกซอย 8

จุดที่ 5 ซอย 4 เชื่อตอซอย 2 หมู 12

จุดที่ 6 ซอย 4 เชื่อมตอ หมู 3

 - ติดต้ังกลองวงจรปดภายในหมูบาน หมู 12 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        

  จํานวน 5 จุด

4 โครงการแกไขปญหาจุดเสี่ยงภัยทางถนน เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ  - ติดต้ังกระจกนูนทางแยกในหมูบาน หมู 5 6,000          6,000          6,000          6,000          6,000          รอยละของ ประชาชนผูสัญจรไปมาไดรับ กองชาง

ทรัพยสินใหแกประชาชนผูสัญจรไป   จํานวน 3 จุด ความปลอดภยั ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย

มา ในทรพัยสิน สิน

 - ติดต้ังกระจกนูนทางแยกในหมูบาน หมู 3 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ของประชาชน

  จํานวน 7 จุด

 - ติดต้ังกระจกนูนทางแยกในหมูบาน หมู 12 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        

  จํานวน 8 จุด

 - ติดต้ังกระจกนูนทางแยกในหมูบาน หมู 2 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        

  จํานวน 3 จุด

 - ติดต้ังกระจกนูนทางแยกในหมูบาน หมู 12 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        

  จํานวน 5 จุด



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

5 โครงการราวก้ันปองกันอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ  - ราวก้ันปองกันอุบัติเหตุ หมู 8 ซอย 13 35,500        35,500        35,500        35,500        35,500        รอยละของ ประชาชนผูสัญจรไปมาไดรับ กองชาง

ทรัพยสินใหแกประชาชนผูสัญจรไป สูง 0.90 ม. ยาวรวม 60.00 ม. . ความปลอดภยั ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

มา ในทรพัยสิน สิน

 - ราวปองกันอุบัติเหตุ หมู 5 ตรอก 1 สูง 1.5 ม. 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        ของประชาชน

ยาว 70 ม. จุดเริ่มตนหนานายพิสิฐ ยาปะปนท

จุดสิ้นสุดหนาบานนางหนิม ชัยวฒิุ

7 โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อความปลอดภยัในการ 1.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 1 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของ  - การคมนาคมในเวลากลางคืนกองชาง

คมนาคมชวงเวลากลางคืน จํานวน 10 จุด ครัวเรือนที่มี มีความปลอดภยัข้ึน

จุดที่ 1 ซอย 4 สามแยก อบต. ไฟฟาใช

จุดที่ 2 ซอย 7 สามแยกหัวโทก

จุดที่ 3 ซอย 6 สี่แยกน้ําจํา

จุดที่ 4 ซอย 6

จุดที่ 5 ซอย 3

จุดที่ 6 ซอย 1

จุดที่ 7 ซอย 8

จุดที่ 8 ตรอก 4

จุดที่ 9 ซอย 4

จุดที่ 10 ซอย 7

2.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 2 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 ซอยพอขุน บานนายจีรพันธ วิรัตนเกษม

จุดที่ 2 ซอยพอขุน บานนายสวาง บุญเรือง

จุดที่ 3 ซอยรวมมิตร บานนางทองเหรียญ หวงศร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

จุดที่ 4 ซอยรวมมิตรทางเขาศูนยหลังวัดดอนมูล

จุดที่ 5 ซอยมหาวรรณ บานนายมืด กาใจ

จุดที่ 6 ซอยมหาวรรณ บานนายอานนท กุมพีเกาะ

จุดที่ 7 บานนายนิยม  วงศขัติย

จุดที่ 8 สี่แยกคลองชลประทาน

จุดที่ 9 ทางเขาหมูบานชนเผามง

จุดที่ 10 โรงเก็บหอมแดงและลานตากพืชผล ฯ 

3.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 3 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 ซอย 4 บานนายบุญมี เครือวัลย

จุดที่ 2 ซอย 4 บานนายสมเจต ยาคํา

จุดที่ 3 ตรอก 9 บานนายไพศาล สัจจะพจน

จุดที่ 4 ซอย 2 บานนายวิเชียร ใฝใจ

จุดที่ 5 บานนายประดิษฐ มิ่งขวัญ

จุดที่ 6 บานนางกาบจันทร ภาระจํา

จุดที่ 7 ซอย 3 บานนายจรัส สุทธะ

จุดที่ 8 ซอย 3 บานนายชาญ ขวัญใจ

จุดที่ 9 ซอย 5 บานนายประยันต วงศจุมปู

จุดที่ 10 ซอย 5 บานนายเสาร อินปนตา

4.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 4 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 สี่แยกบานนายเต็ง ภูจินาพันธ

จุดที่ 2 สี่แยกอูชางลอย

จุดที่ 3 สี่แยกครสูุวิทย พยัคฆกุล



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

จุดที่ 4 ขางบานนายออนจันทร จันทรวงศ

จุดที่ 5 หนาบานนายมอม ตาวฮอง

จุดที่ 6 หนาบานนางบัวจีน ตื้อคํา

จุดที่ 7 ฉางขาวหมูบาน

จุดที่ 8 หลังวัดสันดอนงาม

จุดที่ 9 หนาบานลูกนายประสิทธิ์ ปญญา

จุดที่ 10 หนาบานนายชาญชัย  จุมป

1.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 5 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 หนาบานนายเสงี่ยม  จอมภา

จุดที่ 2 ตรอก 1 บานนางหนิม ชัยวฒิุ

จุดที่ 3 ตรอก 7 หนาบานนายไล พรมสิทธิ์

จุดที่ 4 ซอย 20 หนาบานนายปรีชา สุขใจ

จุดที่ 5 ซอย 20 หนาบานนายหนานายศรีวรรณ ปนใจ

จุดที่ 6 โคงหนาบานนายประยูร จอมภา

จุดที่ 7 ซอย 19 หนาบานนางจันทรเปง จอมภา

จุดที่ 8 ซอย 19 หนาบานนายกิตติพงษ ขัตธิ

จุดที่ 9 ซอย 18 หนาบานนายเปลี่ยน เครือวัลย

จุดที่ 10 ซอย 18 หนาบานนายเรือน หลาอินเชื้อ

6.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 6 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 ซอย 3 หนาบานนายพิชัย  บุญญา

จุดที่ 2 โคงบานนายอุดม ออนหนองหวา

จุดที่ 3 หนาบานนายยนต บุญธิวงศ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

จุดที่ 4 ซอย 9 หนาบานนายประสิทธิ์ พากเพียร

จุดที่ 5 หนาบานนายนิรันดร ถ่ินลําปาง

จุดที่ 6  หนาบานเสารแกว คําอาน

จุดที่ 7 หนาบานนางยุพา  เทียมปาก

จุดที่ 8 หนาบานนางแสงเพียร  วงศขัติย

จุดที่ 9 น้ําจํา

จุดที่ 10 น้ําจํา

7.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 7 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 ซอย 9

จุดที่ 2 ซอย 11

จุดที่ 3 หนาบานนายแทน คณา

จุดที่ 4 หนาบานนายโชคชัย ภาระจํา

จุดที่ 5 หนาบานนายชัชชัย  เจริญ

จุดที่ 6 หนาบานนายบุญสืบ  ปนตาเครอื

จุดที่ 7 หนาบานนายซน  ขัตธิ

จุดที่ 8 หนาบานนางต๊ิบ  สัตยสม

จุดที่ 9 หนาบาน ร.ต.แฝง ภาระจํา

จุดที่ 10 หนาวัดบุญเรือง

8.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 8 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 ซอย 16 บานนายชัยวิทย ทาทอง

จุดที่ 2 ซอย 16 บานนายเชิดชัย ปญญานันท

จุดที่ 3 สามแยกหลังอาคารเอนกประสงค หมู 8



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

จุดที่ 4 แยกทายซอย 14 บานนายศักด์ิ จันทรยศ

จุดที่ 5 หนาประตู 2 สนามกีฬา บานนายปกรณ

จุดที่ 6 ซอย 17 บานนายปกรณ ทาทอง

จุดที่ 7 สามแยกหลัง รร.ขยายโอกาส

จุดที่ 8 สามแยกปาชา

จุดที่ 9 สามแยกหนาสวน ร.ต.กิตติพงษ ภาระจํา

จุดที่ 10 สระหนา หมู 8 ขางบานนายทวนศักด์ิ

9.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 9 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 บานนายกองคํา เมืองดี

จุดที่ 2 บานนายสมบูรณ ภาระจริง

จุดที่ 3 บานนายหนอคํา เปนเอก

จุดที่ 4 บานนายทิน ตาปลา

จุดที่ 5 บานนางจันทรสม ของคา

จุดที่ 6 บานนายคมกริช  พลูคํา

จุดที่ 7 บานนายนิคม ปญญา

จุดที่ 8 นายวิสูตร ศรีชัยอินทร

จุดที่ 9 นายสมศักด์ิ  พลูคํา

จุดที่ 10 บานนายพิพัฒน  ทองอินทร

10.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 10 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 บานนายนอย เสมอเชื้อ

จุดที่ 2 บานนางจรรยา  อองคํา

จุดที่ 3 บานนางพัชรินทร สุทธะ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

จุดที่ 4 บานนางสุข  มีวงศ

จุดที่ 5 บานนางมาลี  แสนศรี

จุดที่ 6 หนาศาลาเอนกประสงค หมู 10

จุดที่ 7 บานนายบุญรอด  ใฝจิตร

จุดที่ 8 บานนางสุพัตรา  ใฝจิตร

จุดที่ 9 บานนางอารีรัตน ชัยเขียว

จุดที่ 10 หนาวัดรองขุย

11.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 11 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 วัดพระธาตุดอยนอย 1

จุดที่ 2 วัดพระธาตุดอยนอย 2

จุดที่ 3 วัดพระธาตุดอยนอย 3

จุดที่ 4 สี่แยกบานนายรัตน  พันธุก่ิง

จุดที่ 5 แยกซอยศรีสวัสด์ิ มุมบานครดูวงนภา 

จุดที่ 6 ซอยรตัติยา หลังบานนายทวน ฟูแสง

จุดที่ 7 ประปาหมูบาน

จุดที่ 8 หนาบานนายณรงค  หวงศร

จุดที่ 9 สามแยกมุมบานนายยันต เทพวัง

จุดที่ 10 บานนายสมจิต  มหาวรรณศรี

12.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 12 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 บานนายอรุณเดช  มิ่งขวัญ

จุดที่ 2 ขางบานนายดํารงค  วงศหลา

จุดที่ 3 หนาบานนายสวน  ซอมงาม



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

จุดที่ 4 ปาทางซอยตรีเพชร

จุดที่ 5 ขางบานนายอนุชิต  มิ่งขวัญ

จุดที่ 6 หนาบานนางตระกูลศรี  มิ่งขวัญ

จุดที่ 7 หนาบานนายสิทธพิงษ  ปงเมือง

จุดที่ 8 หนาศาลเจาพอขอนกลิ้ง

จุดที่ 9 หนาศูนย หมู 12

จุดที่ 10 ศูนย หมู 12(ขางบานนายศรีเดช สุริยา)

13.ติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู 13 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

จํานวน 10 จุด

จุดที่ 1 ซอย 6 บานนางเรอืนมูล  จอมภา

จุดที่ 2 ซอย 6 บานนางวงเดือน ใจเที่ยง

จุดที่ 3 ซอย 6 บานนายนวล  ขวัญใจ

จุดที่ 4 ซอย 4 บานน.ส.สุรันดา  หลาอินเชื้อ

จุดที่ 5 ซอย 4 บานนางอนงค  บัวเทศ

จุดที่ 6 ซอย 4 บานนายบุญสง  มิ่งขวัญ

จุดที่ 7 บานนางจันทร  จอมภา

จุดที่ 8 บานนายพิพัฒน  เรือนอินทร

จุดที่ 9 ซอย 3 บานน.ส.กมลรตัน  จอมภา

จุดที่ 10 บานนางหอม  จอมภา

8 โครงการรักษาความปลอดภัยในตําบล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ 1.จัดสรรงปบระมาณในการต้ังจุดบริการ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของ ประชาชนผูสัญจรไปมาไดรับ สํานักปลัด

ทรัพยสินใหแกประชาชนในชวง ประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ ความปลอดภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย

เทศกาลสําคัญตางๆ ในทรัพยสิน สิน

ของประชาชน



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

9 โครงการกอสรางผนังก้ันตลิ่ง สระบึงนอย เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในชีวิตและ ขนาดยาว 135 ม. สูง 2 ม. หนา 0.15 ม. จุดเริ่มตน 510,000      510,000      510,000      510,000      510,000      รอยละของ ประชาชนผูสัญจรไปมาไดรับ สํานักปลัด

หมู 5 ทรัพยสินใหแกประชาชน อาคารเอนกประสงค หมู 5 จุดสิ้นสุดบานนาย ความปลอดภยั ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย

เรือน หลาอินเชื้อ ในทรัพยสิน สิน

ของประชาชน

        แนวทางการพัฒนาที่  4.4 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรบัปญหาภัยธรรมชาติ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเพิ่มศักยาภาพอาสาสมัคร เพื่อให อปพร.ทบทวนความรู ดําเนินการฝกอบรมทบทวน 29,790        29,790        29,790        29,790        29,790        รอยละของ อปพร.ไดทบทวนความรูใน สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน ในดานปองกันและบรรเทาสาธารณ อปพร. จํานวน 1 ครั้ง/ป (30 คน) . อปพร.ที่เขา ดานปองกันและบรรเทา

ภัยประจําป รวม สาธารณภัยเปนประจําทุกป

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ เพื่อสงเสริมการฝกซอมตาม ดําเนินการฝกซอมการดําเนินการ 17,590        17,590        17,590        17,590        17,590        รอยละของ อปพร.ไดดําเนินการตามแผน สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย แผนปองกันและบรรเทา ตามแผน จํานวน 1 ครั้ง/ป อปพร.ที่เขา ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัยของจังหวัด รวม เปนประจํา

3 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรม เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ จัดสรรงบประมาณในการชวย 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของ ประชาชนไดรับความชวยเหลือสํานักปลัด

ชาติและสาธารณภัย และสาธารณภัย เหลือ 13 หมูบาน ปชช.ที่ไดรับ เบ้ืองตนอยางทันทวงทีและ

การชวยเหลือ รวดเร็ว

4 โครงการจัดซื้อุปกรณและวัสดุไฟฟาและ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของ ศูนยปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

วิทยุ ของศูนยปองกันและบรรเทา การ อัตราการชวย สาธารณภยัมีวัสดุอุปกรณในการ

สาธารณภัย เหลือ ดาํเนินการที่ทันสมัยและเพียงพอ

5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณวทิยาศาสตร เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        รอยละของ ศูนยปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

และการแพทย ของศูนยปองกันและบรรเทา การ อัตราการชวย สาธารณภยัมีวัสดุอุปกรณในการ

สาธารณภัย เหลือ ดาํเนินการที่ทันสมัยและเพียงพอ

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณดับเพลิง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละของ ศูนยปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

 ของศูนยปองกันและบรรเทา การ อัตราการชวย สาธารณภยัมีวัสดุอุปกรณในการ

สาธารณภัย เหลือ ดาํเนินการที่ทันสมัยและเพียงพอ

7 โครงการจัดซื้ออุปกรณอํานวยความ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ ศูนยปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

สะดวกดานจราจร ของศูนยปองกันและบรรเทา  อัตราการชวย สาธารณภยัมีวัสดุอุปกรณในการ

สาธารณภัย เหลือ ดาํเนินการที่ทันสมัยและเพียงพอ

8 โครงการจัดซื้อครภุณัฑดับเพลิง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 55,000        55,000        55,000        55,000        55,000        รอยละของ ศูนยปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

 ของศูนยปองกันและบรรเทา การ อัตราการชวย สาธารณภยัมีวัสดุอุปกรณในการ

สาธารณภัย เหลือ ดาํเนินการที่ทันสมัยและเพียงพอ

9 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณกูภัยทางน้ํา เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        รอยละของ ศูนยปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

ของศูนยปองกันและบรรเทา  อัตราการชวย สาธารณภยัมีวัสดุอุปกรณในการ

สาธารณภัย เหลือ ดาํเนินการที่ทันสมัยและเพียงพอ

10 โครงการวัน อปพร. เพื่อใหสมาชิก อปพร.ไดพบปะ ดําเนินกิจกรรมวัน อปพร. 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ สมาชิก อปพร.ไดรวมกันทํา สํานักปลัด

และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อปพร.ที่เขา กิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู

 รวม

11 โครงการฝกอบรมเยาวชนกูภัยจําปาหวาย เพื่อใหเยาวชนสามารถชวยเหลือผูปวยฝกอบรมเยาวชนในพื้นที่ตาํบลจํา 21,950        21,950        21,950        21,950        21,950        รอยละของเยาว เยาวชนที่ผานการอบรมมีความสํานักปลัด

บาดเจ็บฉุกเฉินไดอยางถูกตองตาม นวน 40 คน ขนที่เขารับการ สามารถชวยเหลือไดอยางถูกตอง

หลักวิชการมีความสามัคคีปลุกจิต อบรม

อาสาและเสียสละ

12 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย เพื่อใหอบรมใหความรูชุดปฏิบัติการ ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        รอยละของ ประชาชนมีสวนรวมในปฏิบัติ สํานักปลัด

พิบัติ จิตอาสาภัยพิบัติประจําตําบล จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปก . ประชาชนที่เขา การจิตอาสาภัยพิบัติประจําตําบล

 ครองสวนทองถ่ิน อบรม  



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

13 โครงการอบรมเยาวชนปองกันภัย เพื่ออบรมใหความรูเก่ียวกับการปอง ดําเนินการฝกอบรมเยาวชนในการปอง 21,950        21,950        21,950        21,950        21,950        รอยละของ เยาวชนมีสวนรวมในปฏิบัติ สํานักปลัด

(ภัยทางถนน) กันภยัทางถนน กันภยัทางถนนที่จะเกิดขึ้นแกเยาวชน เยาวชนที่เขา การในการปองกันภัยทาง

จํานวน 13 หมูบาน อบรม ถนน

14 โครงการความปลอดภัยทางถนนตําบล เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับการปอง ดําเนินการฝกอบรมประชาชนในการ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ ประชาชนมีสวนรวมในปฏิบัติ สํานักปลัด

จําปาหวาย กันภัยทางถนน ปองกันและเพิ่มความปลอดภยัทาง ประชาชนที่เขา การในการปองกันภัยทาง

ถนน อบรม ถนน

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรสงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

        แนวทางการพัฒนาที่  5.1 การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกในสํานักปลัด

รวมในการชวยเหลือประชาชนของ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เหลือประชาชนขององคกรปกครอง ประชาชนที่ การติดตอระสานงานกับทาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ สวนกลางศูนยรวบรวมขอมูลปญหา สวนทองถ่ินอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มารับบริการ ราชการ

เมือง จังหวัดพะเยา ความเดือดรอนของประชาชน

2 โครงการจัดทําแนวเขตรั้วโดยไม เพื่อจัดทํารั้วแสดงแนวเขตที่ทําการ สรางรั้วบริเวณโดยรอบที่ทําการ อบต. 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      รอยละของ ที่ทําการอบต.มีแนวเขตที่ชัดเจนกองชาง

ธรรมชาติที่ทําการ อบต.จําปาหวาย อบต.จําปาหวาย โดยใชไมธรรมชาติ ปชช.ที่มารับ
 บริการ

3 โครงการจัดทําจดหมายขาวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชา จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 12,280        12,280        12,280        12,280        12,280        รอยละของ ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร สํานักปลัด

อปท. สัมพันธขอมูลขาวสารของทาง เรื่องรองเรียน ของทางราชการอยางทั่วถึง

ราชการ

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บพัฒนาระบบแผนที่ภาษี 100,000      100,000      148,800      148,800      148,800      รอยละของ การจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีระกองคลัง

และทะเบียนทรพัยสิน รายไดใหเปนระบบสามารถตรวจ รายได อบต. บบที่ทันสมัยรวดเร็วถูกตอง

สอบได

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายออกบริการจัดเก็บรายไดนอกพื้นที่ 4,400          4,400          3,900          3,900          3,900          รอยละของ การจัดเก็บรายไดของ อปท.มี กองคลัง

จัดเก็บรายได ไดของ อปท.ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ปชช.ที่มารับ ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

บริการ

6 โครงการจัดทําแนวเขตปาชุมชน เพื่อจัดทําแนวเขตปาชุมชนปาแมรองกอสรางถนนรอบปาแมรองขุย 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   รอยละของ การบุกรุกปาของประชาชนลดลงกองชาง

ปาแมรองขุย ขุยใหเปนสัดสวนชัดเจนตามระเบียบ เรื่องรองเรียน

กฎหมาย

7 โครงการจัดทําหลักแนวเขตที่ เพื่อจัดทําแนวเขตที่สาธารณะของ ที่สาธารณะในตําบล หมู 1  - 13 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะของหมูกองชาง

สาธารณะ หมูบานในตําบลใหเปนสัดสวนชัดเจน เรื่องรองเรียน บานลดลง

ถูกตอง

8 จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ1.รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ 2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   รอยละของ ประชาชนพึงพอใจในการให กองชาง

ขนสง งานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 1 คัน (ตามราคามาตรฐาน ผูรบับริการ บริการขององคกรปกครองสวน

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ครุภัณฑ) ทองถ่ิน

9 โครงการจัดทําผังเมืองรวม เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกในกองชาง

 ประเมินผลผังเมืองรวมเมืองพะเยาในตามโครงการ ปชช.ที่รับ การติดตอประสานงาน

 ดานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน บริการ

ที่ดิน ความหนาแนนของประชากรฯ

10 โครงการกอสรางหองน้ําอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนกอสรางหองนํ้า จํานวน 8 หอง ขนากวาง 3 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกในกองชาง

สโมสร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวน ม. ยาว 10 ม. ปชช.ที่รับ การติดตอประสานงาน



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

กลางศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความ  บริการ

เดือดรอนของประชาชนการประสาน

งานกับหนวยงานตาง ๆ

11 โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนปรับปรุงอาคารกองชาง ขนาดกวาง 8 ม. 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกในกองชาง

 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวน ยาว 16 ม. ปชช.ที่รับ การติดตอประสานงาน

กลางศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความ บริการ

เดือดรอนของประชาชนการประสาน

งานกับหนวยงานตาง ๆ

        แนวทางการพัฒนาที่  5.2 การสงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูภาคประชาสังคมและการมีสวนรวมของ อปท.และทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา ฯ(ประชา เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน จัดสรรงบประมาณในการจัดการ 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

คมหมูบาน/ตําบล) การวางแผนและการแกไข ประชุมประชาคมระดับตําบล หมูบานที่เขา วางแผนการดําเนินการเพื่อ

ปญหาระดับตําบลของทั้ง 13  รวมประชุม พัฒนาตําบล

หมูบาน

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาจัดสรรงบประมาณในการอบรมใหความรู 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ ประชาชนมีสวนรวมในการปองสํานักปลัด

ประชาชนในการปองกันและปราบปราม ชนในการปองกันและปราบปรามการแกประชาชน ผูเขารวมอบรม กันและปราบปรามการทุจริต

การทุจรติ ทุจริตในทุกระดับชั้น

3 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน จัดสรรงบประมาณในการจัดการ 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

บาน การวางแผนและการแกไข อบรมพัฒนาศักยภาพของกรรมการ หมูบานที่เขา วางแผนการดําเนินการเพื่อ

ปญหาระดับหมูบานพรอมสูกระบวน หมูบาน รวมประชุม พัฒนาตําบล

การจัดทําแผนตําบล

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน จัดสรรงบประมาณในการจัดการ 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละของ ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

จัดทําแผนอยางเปนระบบ การวางแผนและการแกไข ประชุมประชาคมระดับตําบล หมูบานที่เขา วางแผนการดําเนินการเพื่อ

ปญหาระดับตําบลของทั้ง 13  รวมประชุม พัฒนาตําบล

หมูบาน

        แนวทางการพัฒนาที่  5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิถภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  หลัก

1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและวิสัย จัดสงพนักงานเขารับการฝกอบมใน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละของ บุคลากรสามารถนําความรู สํานักปลัด

ภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทัศนในการปฏิบัติงานแกบุคลากร หลักสูตรตาง ๆ พนักงานที่เขา มาใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

(คาธรรมเนียมและลงทะเบียน) และบุคลากรทางการศึกษา อบรม มีประสิทธิภาพ

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะผู เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมความรู 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      รอยละของ กลุมเปาหมายไดรับความรู สํานักปลัด

บริหารและสมาชิก อบต. ทักษะ และสามารถนําความรูมาใช และทักษะในการบริหารงานการศึกษา สมาชิก ที่เขา ความสามารถ ทักษะ เพื่อนํา

 ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ ดูงาน อบรม มาใชในการปฏิบัติงานได

ภาพ  อยางมีประสิทธิภาพ

 

3 โครงการเสริมสรางความรูกฎระเบียบ เพ่ือใหการบริหารงานมีความสุจริต อบรมใหความรู แกผูบริหาร สมาชิก และ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ กลุมเปาหมายไดรับความรู สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลขององคกร  เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ปฏิบัติงานอยางโปรงใส เรื่องรองเรียน และสามารถนําไปใชในการ

ถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรดานทักษะภาษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมความรู 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        รอยละของ กลุมเปาหมายไดรับความรู สํานักปลัด

สูอาเซียน ทักษะ และสามารถนําความรูมาใช และทักษะดานภาษาใหแกพนักงาน พนักงานที่เขา ความสามารถ ทักษะ เพื่อนํา

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ  รับการอบรม มาใชในการปฏิบัติงานได

ภาพ  อยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนาที่  1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการลงทุน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  (KPI) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลป ( พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณและที่มา

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็ก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 15 คน 8,000          8,000          8,000          8,000          8,000          รอยละของ ผูเขาอบรมไดรับความรู ทักษะสํานักปลัด

ปฐมวัยสูมาตรฐานการศึกษา ของครผููดูแลเด็กในการปฏิบัติงาน ครู ผดด.ที่เขา สามารถนําไปใชในการปฏิบัติ

 ใหมีประสิทธิภาพ อบรม งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

6 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ เพื่อสงเสรมิความรูเก่ียวกับ พรบ. อบรมพนักงานและประชาชน จํานวน 60 7,000          7,000          7,000          7,000          7,000          รอยละของ พนักงานและประชาชนมีความรูสํานักปลัด

พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. คน ปชช.และ พนง. ความเขาใจเก่ียวกับ พรบ.ขอมูล

พ.ศ. 2540 2540 แกพนักงานและประชาชน ที่เขาอบรม ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.

 2540

 

7 โครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองค เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูเก่ียว อบรมใหความรู แกผูบริหาร สมาชิก 10,880        10,880        10,140        10,140        10,140        รอยละของ กลุมเปาหมายไดรับความรู กองคลัง

ความรูเก่ียวการปฏิบัติงานดานการเงิน กับการปฏิบัติดานการเงินการคลัง ขาราชการและพนักงาน ผูเขารวมกิจ และสามารถนําไปใชในการ

การคลัง และการพัสดุ และพัสดุ ขององคกรปกครองสวน กรรม ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ทองถ่ินแกผูบริหาร สมาชิกสภา

 ขาราชการและพนักงานขององคกร

 ปกครองสวนทองถ่ิน


