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๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง  

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 

                     

                     

                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(มี 5 ยุทธ์) 

1.การสรางความม่ันคั่ง  

อย่างยั่งยืนตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.สรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

 ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนให ้

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 ๓.ดํารงความเปนฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง

แวดลอมและ พลังงาน

สะอาด 

 

 4.การสรางความ 

 ม่ันคงปลอดภัยและ 

ความสงบสุขของ 

ประชาชน 

 

 

5.การสรางประสิทธิภาพ  

ความโปรงใส เป็นประชาธิปไตย

และเปน ธรรมในการใหบริการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.  

ในเขตจังหวัดเชยีงใหม่ 

(มี 7 ยุทธ)์ 

 1.การพัฒนา 

โครงสร้างพืน้ฐาน 

 ท่ีเหมาะสม 

 2.การพัฒนา 

เศรษฐกิจและ  

การทองเท่ียว 

 3.การบริหาร จัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และ สิ่งแวดลอม 

 4.การอนุรักษฟนฟูและ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ  

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 5.การพัฒนา 

การศึกษา 

สาธารณสุข 

และคุณภาพ

ชีวิต 

 6.การปองกันบรรเทา 

 สาธารณภัยและการ 

รักษาความเปนระเบียบ 

เรียบรอยในชุมชน 

 7.การบริหาร 

จัดการ บานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อบต.น ้าบ่อหลวง 

 

1.การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนอย่างท่ัวถงึ 

 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

5.การพัฒนาการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

4.การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์  

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ

กีฬาและนันทนาการ 
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แนวทางที่ 1.๑ ๑) โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากจุดเชื่อมหมู่ที่ 2 ถงึบ้านโรงวัวเชื่อม หมู่ที่ 5 ตําบลสันกลาง ** (เสนอโดยชุมชนบ้านโรงวัว) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

2) โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  บริเวณหลังวัดโรงวัว ซ.7* (เสนอโดยชุมชนบ้านโรงวัว) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

3)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  ฝั่งตะวันออก ลําเหมืองศรีหมื่น ตอ่โครงการปี 2559 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านนํ้าบ่อหลวง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

4)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  จุดบ้านนายชัยวรรณถงึวัดนํ้าบ่อหลวง ** (เสนอโดยชุมชนบ้านนํ้าบ่อหลวง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

5)โครงการกอ่สร้างรางระบายนํ้า คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายนํ้าบ่อหลวง –หว้ยโท้ง  ตัง้แต่จุดเชื่อมหมู่ที่  2 – หมู่ที่ 10 * (เสนอโดยชุมชนบ้านแพะสันใหม่)  

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

6)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. ถนนสายนํ้าบ่อหลวง –หว้ยโท้ง  ตัง้แต่จุดเชื่อมหมู่ที่  2 – หมู่ที่ 10 * (เสนอโดยชุมชนบ้านแพะสันใหม่) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

7)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.2 ต่อจากโครงการในปี 2559 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านจอมแจง้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

8)โครงการกอ่สร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิดถนนสายนํ้าบ่อหลวง –หว้ยโท้ง  ช่วงหมู่ที่ 4 * (เสนอโดยชุมชนบ้านจอมแจง้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

9)โครงการกอ่สร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิด 2 ข้างทางถนนสายนํ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 – บ้านหว้ยโท้ง หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านหนองห้า * (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองห้า) 

(จากแผนชุมชน ปี 60) 

10)โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ (สําหรับเก็บของ) * (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองห้า) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

11)โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หอ้งประชุมหมู่บ้าน) * (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองห้า) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

12)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พรอ้มรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิด บริเวณหลังศาลา SML * (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองไหว) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

13)โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณฌาปณสถานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านหัวฝาย) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

14)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. ถนนสายนํ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 – บ้านหว้ยโท้ง หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านหว้ยโท้ง * (เสนอโดยชุมชนบ้านหว้ยโท้ง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

15)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. ถนนสายหลักเขา้หมู่บ้านตลอดทั้งสาย * (เสนอโดยชุมชนบ้านต้นแกว้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

16)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. ซ.5 * (เสนอโดยชุมชนบ้านสันเหนือ) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

หมายเหต ุ  *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ   

 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 1.๑ 17)โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากพืชผลทางการเกษตร บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านสันเหนือ) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

18)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. ซ.6,7 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านสันเหนือ) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

19)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. ซ. 4 , 5  ** (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองหวาย) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

20)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง คสล. ถนนสายนํ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 – บ้านหว้ยโท้ง หมู่ที่ 8 *** (เสนอโดยชุมชน หมู่ที่ 1-11) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

21)โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน 22 ซ้าย จุดบ้านนํ้าบ่อหลวง ม.2 เชื่อมบ้านป่าตัน ม.4 สันกลาง *** (เสนอโดยชุมชน 

หมู่ที่ 1-11) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

22)โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามลํานํ้าขาน หมู่ที่ 8 บ้านหว้ยโท้ง *** (เสนอโดยชุมชนบ้านหว้ยโท้ง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

23)โครงการกอ่สร้างศูนย์จําหน่ายผลติภัณฑ์ชุมชนตําบลนํ้าบ่อหลวง ภายในทีธ่รณีสงฆ์วัดโรงวัว หมู่ที่ 1 *** (เสนอโดยชุมชนบ้านโรงวัว) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

24)โครงการติดต้ังท่อก๊าซ  CBG สําหรับครัวเรอืนตําบลนํ้าบ่อหลวง * (เสนอโดยชุมชน หมู่ที่ 1-11) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

25)โครงสรา้งสะพานแขวนข้ามลํานํ้าขานเพื่อการท่องเที่ยว บ้านหว้ยโท้ง หมู่ที่ 8 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านหว้ยโท้ง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

แนวทางที่ 1.2 1)โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะลําเหมืองศรีหมื่น ** (เสนอโดยชุมชนบ้านนํ้าบ่อหลวง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

2)โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (หว้ยปู่วงศ)์ ** (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองไหว) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

3)โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน * (เสนอโดยชุมชนบ้านหัวฝาย) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

4)โครงการติดต้ังอุปกรณไ์ฟฟ้าสาธารณะ บ้านต้นแกว้  ** (เสนอโดยชุมชนบ้านต้นแกว้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

5)โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านต้นแกว้   *** (เสนอโดยชุมชนบ้านต้นแกว้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

หมายเหต ุ  *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ   

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 1.3 1)โครงการจัดซื้อ พรอ้มติดต้ังกระจกโคง้ (จํานวน 6 จุด ) ** (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองหวาย) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

แนวทางที่ 1.4 1)โครงการกอ่สร้างกําแพงกันดิน บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านต้นแกว้ หมู่ที่ 9 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านโรงวัว) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

2)โครงการกอ่สร้างถังเก็บน้ําใส แบบ คสล. * (เสนอโดยชุมชนบ้านแพะสันใหม่) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

3)โครงการเจาะบ่อนํ้าบาดาล บ้านจอมแจง้ หมู่ที่ 4 ** (เสนอโดยชุมชนบ้านจอมแจง้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

4)โครงการวางท่อจา่ยนํ้าประปาประจําหมู่บ้าน บ้านหว้ยโท้ง หมู่ที่ 8 *(เสนอโดยชุมชนบ้านหว้ยโท้ง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

5)โครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ําสาธารณะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 * (เสนอโดยชุมชนบ้านหัวฝาย) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

6)โครงการเจาะบ่อนํ้าบาดาล บ้านหว้ยโท้ง หมู่ที่ 8  *(เสนอโดยชุมชนบ้านหว้ยโท้ง) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

7)โครงการกอ่สร้างระบบกรองนํ้าประปา ประจําหมู่บ้าน และว่างท่อ พวีีซี เข้าฌาปณสถาน บ้านต้นแกว้ หมู่ที่ 9*(เสนอโดยชุมชนบ้านต้นแกว้) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

8)โครงการวางท่อจ่ายนํ้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11  ** (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองหวาย) (จากแผนชุมชน ปี 60) 

๙)โครงการจัดทําฝายชะลอนํ้า 

๑๐)โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

๑๑)โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่ขานเพื่อแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง 

๑๒)โครงการขุดลอกลําเหมืองเพื่อการเกษตร 

๑๓)โครงการขุดลอกอ่างนํ้าสาธารณะ และผันนํ้าเหมืองไม้ไร่ลอ บ้านแพะสันใหม่  หมู่ที่ 3 

แนวทางที่ 2.1 1)โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล  

2)โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

3)โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนํ้าบ่อหลวง 

4)โครงการคารวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน 

5)โครงการจา้งนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 

6)โครงการอบรมศีลธรรม จรยิธรรม นักเรียนในตําบล 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 2.1 7)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

๘)โครงการจัดสร้างโรงเรียนอนุบาล 

๙)โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐)โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สําหรับโรงเรียนอนุบาล 

๑1)โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑2)โครงการกอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑3)โครงการจัดซื้อที่ดินและถมที่ดินสําหรับก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

14)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านการศึกษา 

15)โครงการส่งเสริมสถานศึกษาในตําบลนํ้าบ่อหลวง 

แนวทางที่ 2.2 1)โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2)โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น 

3)โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

4)โครงการจัดวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสาธารณสุข 

5)โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน 

6)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

7)โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของประชาชน 

8)โครงการหว่งใยใส่ใจสุขภาพผูพ้กิาร 

9)โครงการใหค้วามรู้เรื่องโภชนาการอาหารปลอดภัย 

10)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํ้าในการดูแลด้านสุขภาพ  

11)โครงการหว่งใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ 

12)อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 1 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 2.2 13) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

14)อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 3 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

15) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 4 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

16)อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 5 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

17) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 6 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

18)อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 7 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

19) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 8 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

20) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 9 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

21)อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 10 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

22) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 11 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

23)โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สําหรับใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

24)โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 

25)โครงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุ 

๒6)ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง  

แนวทางที่ 2.3 1)โครงการสงเคราะหผ์ู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 

2)โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

๓)โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

๔)โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการในชุมชน 

5)โครงการเพื่อบูรณาการด้านการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน 

หมายเหต ุ  *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ   

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 2.4 1)โครงการจัดทําแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

2)โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

4)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

5)โครงการสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติ 

6)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง (ฝ่ายความม่ันคง)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   

7)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง (ฝ่ายความม่ันคง)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

๘)โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง 

๙)โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยหนาว 

๑๐)โครงการป้องกันและแกไ้ขอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม 

11)โครงการขยายการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตําบลนํ้าบ่อหลวง 

แนวทางที่ 2.5 1)โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรอืน 

2)โครงการจา้งเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยและกําจัดในเขตพื้นที่ อบต.นํ้าบ่อหลวง 

3)โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง 

4)โครงการปลูกจติสํานึกรักผนืป่าในสถานศึกษา 

5)โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแกไ้ขปัญหาหมอกควัน 

6)โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 

7)โครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดขยะมูลฝอย 

8)โครงการประดิษฐ์วัสดุเพื่อใช้ในครัวเรอืน 

 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 2.๖ 1)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

4)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

6)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

7)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

8)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

9)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

10)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

11)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

๑๒)โครงการป้องกันการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

แนวทางที่ 2.7 1)โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการคุม้ครองสิทธิ  ความเสมอภาค และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิทธิของสตรี และกลุ่มสตรีแมบ่้าน 

๒)โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการคุม้ครองสิทธิ  ความเสมอภาค และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิทธิของประชาชน 

3)โครงการบูรณาการภารกจิของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 3.1 1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลน  าบ่อหลวง 

2)โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดําริ 

๓)โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพของผู้สูงอายุ 

๔)โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพของผู้พิการ 

๕)โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพของประชาชน 

๖)โครงการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพของสตรี 

๗)โครงการจัดทําแผนด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

แนวทางที่ 3.2 ๑)โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลติภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็นสากล  

๒)โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุม่อาชีพในตําบลนํ้าบ่อหลวง  

แนวทางที่ 3.3 1)โครงการอบรมการผลติลําไยนอกฤดู 

2)โครงการอบรมลดต้นทุนการทํานา 

3)โครงการจัดงานวันข้าวเหนียวสันป่าตอง 

๔)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืตําบลนํ้าบ่อหลวง 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 3.4 1)อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันป่าตองโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจําหน่ายสินคา้ OTOP  ในงานฤดูหนาว 

และงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ 

2)อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสนับสนุนจัดแสดงและจําหน่ายสินคา้ OTOP ใน

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ 

3)อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ   

4)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตองโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่    

๕)โครงการปั่นจักรยานเส้นทางวัฒนธรรมและเส้นทางธรรมชาติตําบลนํ้าบ่อหลวง 

6)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวตําบลในชุมชนโดยจัดทําข้อมูลของดีและเอกลักษณ์ตําบลนํ้าบ่อหลวง 

แบบ ยท. ๐๑ 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   

อ ้าเ ภอ สันป ่าตอ ง  จังหวัดเช ียง ใ หม่ 
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แนวทางที่ 4.1 1)อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง   โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเวียงท่ากาน 

2)อุดหนุนวัดนํ้าบ่อหลวง โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุและกูอ่ัฐคิรูบาอินทจักรรักษา 

3)อุดหนุนวัดโรงวัวโครงการประเพณีสรงน  าพระบรมธาตุวัดโรงวัว 

4)อุดหนุนวัดทุ่งฟา้ฮา่มโครงการประเพณีสรงน  าพระบรมธาตุวัดทุ่งฟา้ฮา่ม  

5)อุดหนุนวัดบ้านสันโครงการประเพณีสรงน  าพระบรมธาตุวัดบ้านสัน  

6)อุดหนุนวัดจอมแจ้งโครงการประเพณีสรงน  าพระบรมธาตุวัดจอมแจ้ง 

7)อุดหนุนวัดศรีอุดมโครงการประเพณีสรงน  าพระบรมธาตุวัดศรีอุดม 

8)อุดหนุนวัดดอยตุ๊โก๋โครงการประเพณีสรงน  าพระบรมธาตุวัดดอยตุ๊โก๋ 

9)อุดหนุนวัดหัวฝายโครงการประเพณีสรงน  าพระบรมธาตุวัดหัวฝาย 

10)อุดหนุนวัดหว้ยโท้งโครงการประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุวัดหว้ยโท้ง 

11)อุดหนุนวัดต้นแกว้โครงการประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุวัดต้นแกว้ 

12)อุดหนุนวัดหว้ยพระเจา้โครงการประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุวัดหว้ยพระเจา้ 

13)อุดหนุนวัดหนองหวายโครงการประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุวัดหนองหวาย 

14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

หมายเหต ุ  *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ   

แบบ ยท. ๐๑ 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) 

-112- 

 

แนวทางที่ 4.1 20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

22) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

23) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

24) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11โครงการสืบสานประเพณีแหไ่ม้คํ้าโพธิ์ 

25)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสันป่าตอง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม 
26)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น             

27)โครงการสืบฮตี  สานฮอยประเพณียี่เป็งน้ําบ่อหลวง 

28)โครงการแสงธรรมส่องใจสร้างสายใยชุมชนตําบลนํ้าบ่อหลวง 

๒๙)โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตองโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอสันป่าตอง    
แนวทางที่ 4.2 1)โครงการแข่งขันกฬีาท้องถิ่นรวมใจต้านยาเสพติด อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

2)โครงการแข่งขันกฬีาตําบลนํ้าบ่อหลวงรวมใจต้านยาเสพติด 

๓)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้าน 

หมายเหต ุ  *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ   

 

 

 

แบบ ยท. ๐๑ 
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แนวทางที่ 5.1 ๑)โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 

๒)โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาตําบลนํ้าบ่อหลวง 

๓)โครงการ อบต.นํ้าบ่อหลวง รับฟังปัญหาและใหบ้ริการประชาชนในพื้นที่ 

๔)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครอืข่ายธรรมาภิบาลชุมชน 

๕)โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้านในด้านการปฏิบัตหิน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจา้ง 

6)โครงการประชุมชีแ้จงการปฏิบัตงิานและรายงานผลการดําเนินงานของ อบต .นํ้าบ่อหลวง 

7)โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในการปฏิบัตงิาน 

8)โครงการเสริมสร้างความรู้และป้องกันการเกดิผลประโยชนท์ับซ้อนในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

แนวทางที่ 5.2 

 

1)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของเจา้หน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง 

3)โครงการจัดซื้อที่ดินใช้ในราชการ อบต.นํ้าบ่อหลวง 

4)โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถสําหรับของ อบต.และบริการประชาชน 

5)โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

6)โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

7)จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเชล) 

8)โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 

9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังและเผยแพรคุ่ณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบัตงิานของ อบต . 

10)โครงการจัดประชุมบูรณาการแกไ้ขปัญหาและความต้องการของประชาชนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

11)โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

12)โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารหอ้งประชุม 

แบบ ยท. ๐๑ 



 

อ งค์การบ ริหารส่วนต้าบ ลน ้าบ ่อหลวง   
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แนวทางที่ 5.2 13)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องคก์ารบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 

14)โครงการประชุมประจําเดือนเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการ อบต .นํ้าบ่อหลวง 

15)โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร อบต.นํ้าบ่อหลวง 

16)โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 

17)โครงการกอ่สร้างอาคารสําหรับจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 

แนวทางที่ 5.3 

 

1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์และการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนของ อบต .นํ้าบ่อหลวง 

2)โครงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ อบต .นํ้าบ่อหลวง 

๓)โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 

หมายเหต ุ  *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ   

 

แบบ ยท. ๐๑ 


