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ของประชาชนต่อไป 

 

 

         เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

         ตุลาคม  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

                หน้ำ 

ส่วนที่  1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

1.  ด้านกายภาพ              1 

2.  ด้านการเมอืง / การปกครอง            4 

3.  ประชากร              7  

4.  สภาพทางสังคม              15 

5.  ระบบบริหารพืน้ฐาน       18 

6.  ระบบเศรษฐกิจ        19 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)   22 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม      27 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ       28 

ส่วนที่  2  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2557 - 2560) 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ      29 

     และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 - 2560  

2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 - 2560 36 

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  37 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 - 2560           

ส่วนที่  3  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค               40 

2.  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                    74 

3.  การวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น      94 

ส่วนที่  4  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ    

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน     110 

2.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น      111 

ส่วนที่  5  กำรติดตำมและประเมินผล 

1.  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                     386 

2.  การตดิตามและประเมินผลโครงการ                          387  

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                          388 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   389 

 

 
 

**************************** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 1 
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ส่วนที่ 1  

สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ด้ำนกำยภำพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรอืต ำบล 
 

 ชุมชนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง หา่งจากอ าเภอ

เมือง ไปทางทิศเหนอืตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร  และห่าง

จากที่วา่การอ าเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข ๑๐๗ ตามถนนชลประทานเขื่อนแมง่ัดสมบูรณ์ชล มีเขตการปกครองครอบคลุม  ๒ ต าบล  คือ 

ต าบลชอ่แล ๖ หมูบ่้าน และต าบลอินทขิล ๑๐ หมูบ่้าน ตั้งแต่หมู่ที่  ๑ –  หมูท่ี่ ๑๑ (ยกเว้นหมูท่ี่  ๙)  

จ านวนพืน้ที่รับผดิชอบทั้งหมด  ๒๔  ตารางกิโลเมตร (๑๕,๐๐๐ ไร่) 
 

อำณำเขต 

ทิศเหนอื   ติดตอ่กับ  ท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลอินทขิล  อ าเภอแม่แตง 

ทิศใต้  ติดตอ่กับ  ท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง 

ทิศตะวันออก   ติดตอ่กับ  ท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หอพระ                         

                                       และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ  ท้องที่เทศบาลต าบลอินทขิล 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ  ระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง  มีล าน้ า

ธรรมชาติ  ๒  สาย  คือ  ล าน้ าแม่ปิง  และน้ าแม่งัด  มีล าเหมืองสาธารณะที่รับน้ ามาจากฝายลูกล่างของ

ชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ ามาจากโครงการเขื่อนแมง่ัดสมบูรณ์ชล   
 

1.3  ลักษณะภูมิอำกำศโดยรวม 

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาค่อนข้างเย็นสบาย มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ตลอดปี  ๒๔  องศาเซลเซียล 
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แผนที่แสดงเขตเทศบำลเมอืงเมืองแกนพัฒนำ 
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1.4  ลักษณะของดิน 

 พืน้ที่เขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นลักษณะดินรว่น

เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์  มีการ

ใช้ประโยชน์จากที่ดนิ  คือ   

- ที่พักอาศัย     จ านวน  ๓,๓๗๗   ไร่    

- พืน้ที่พาณชิยกรรม     จ านวน  ๑๖๐    ไร่   

- พืน้ที่ตั้งหนว่ยงานของรัฐ    จ านวน  ๔๐    ไร่   

- สวนสาธารณะ/ นันทนาการ  จ านวน  ๓๓    ไร่   

- พืน้ที่ตั้งสถานศกึษา    จ านวน  ๒๕    ไร่    

- ที่เหลอืเป็นพืน้ที่ว่าง    จ านวน  ๑๓๘    ไร่ 

- พืน้ที่เกษตรกรรม     จ านน  ๕,๔๔๘.๒๐   ไร่   
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีพื้นที่ตดิต่อกับอุทยานแห่งชาติศรลีานนา จงึมีแหล่งน้ า

ที่ส าคัญคือ ล าน้ าแม่ปิง และล าน้ าที่ไหลมาจากเขื่อนแมง่ัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในพืน้ที่ของอุทยานแหง่ชาติ 

ศรลีานนา ได้แก่ ล าน้ าแม่งัด ซึ่งประชาชนได้น ามาใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร และเป็นแหล่งผลิต

ไฟฟ้าพลังน้ า นอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนาและมี

น้ าไหลผ่านตลอดปี 

-  จ านวนแมน่้ าที่ไหลผ่าน  จ านวน         ๒        สาย 

-  จ านวน ห้วย / หนอง / คลอง / บึง           ๕    แห่ง 

-  จ านวนคลองชลประทาน                         ๒         แห่ง 

-  จ านวนฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)    ๓  แห่ง 

-  จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ            ๙  แห่ง 

-  จ านวนบ่อน้ าตื้น                            ๒,๒๕๐  แห่ง 

-  จ านวนแหลง่น้ าอื่น ๆ (เขื่อน)             ๑          แห่ง 
 

1.6  ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

 ทางด้านทิศตะวันออก  ของเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา   มีพืน้ที่ตดิต่อกับอุทยานแหง่ชาติศรีลานนา 

ซึ่งมีลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังหรอืป่าแดง  ลักษณะเป็นป่าโป่งมีต้นมีขึ้นกระจัดกระจาย

อยู่หา่งๆ กัน ไม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง ไม้รัง และในพืน้ที่ของเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนาบางส่วน

ประมาณ  ๑๓๘  ไร่  ยังมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลอือยู่บ้างเล็กน้อยกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล  
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2.  ด้ำนกำรเมือง / กำรปกครอง 

2.1  เขตกำรปกครอง 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลเมืองแกน

พัฒนา  เป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๐  ซึ่งเดิมเทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา  ได้รับการจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก  สุขาภิบาลต าบลเมืองแกนพัฒนา  ตาม

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  

พ.ศ.๒๕๔๒  
 

โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มโีครงสร้างสว่นการบริหารของ

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีอยู่  ๑  ส านัก  ๕  กอง  ดังนี้ 
 

๑.  ส านักปลัดเทศบาล 

๒.  กองคลัง 

๓.  กองช่าง 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๕.  กองการศึกษา 

๖.  กองสวัสดิการสังคม 
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เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีรูปแบบการบริหารการปกครองแบบสภาเทศบาล  และผ ู้บริหารเทศบาล   

ประกอบด้วย   
 

 คณะผู้บริหำรเทศบำล 
  

๑.   นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๒.  นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา 

๓.  นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา 

๔.  นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 

สมำชิกสภำเทศบำล 
 

๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาลฯ 

๓.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๔.  นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๕.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๖.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๗.  นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๘.  นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๙.  นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๐.  นายทองอนิทร์ กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๑.  นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๒.  นายวิรัตน์ ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๓.  นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๔.  นายชนิวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๕.  นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๖.  นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๗.  นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๘.  นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
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2.2  กำรเลือกตั้ง 

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลอืกตั้งท้องถ่ิน  

 ๑. กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนำ (7  สิงหำคม  ๒๕๕4) 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง    ๑0,921  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง        7,863   คน   (๗2.00%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง          6,671  คน    (61.08%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน     543   บัตร  (6.91%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย         ๖49   บัตร  (8.25%) 

 ๒. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ (7  สิงหำคม  ๒๕๕4)  

 เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง       ๓,๖45  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง          ๒,596  คน  (๗1.22%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง          ๒,475  คน  (68.00%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน       ๔5  บัตร  (๑.73%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย           76  บัตร  (2.๙3%) 

 เขตเลือกตั้งที่  ๒ 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง      ๓,๔๙0  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง         ๒,566  คน   (๗3.52%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง         ๒,469   คน   (70.74%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน       3๐  บัตร  (๑.17%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย           67  บัตร  (2.61%) 

 เขตเลือกตั้งที่  ๓ 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง      ๓,786  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง         2,701  คน  (71.34%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง          ๒,605  คน   (๖8.81%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน        32  บัตร  (1.18%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย            64  บัตร  (๒.37%) 
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3.  ประชำกร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 

 จ านวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ์  ณ  ตุลาคม  ๒๕59  มีประชากรทั้งหมด   

๑๓,105  คน  แบ่งเป็น  ชาย  6,256  คน  และหญิง  6,849  คน  ความหนาแนน่ของประชากรต่อ

พืน้ที่  ประมาณ  ๕50  คน/ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือน  ๕,495  ครัวเรือน  

(ที่มา : งานทะเบียนราษฎรเ์ทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรรำยต ำบล  แยกตำมครัวเรือน 

ต ำบล 
ข้อมูลตำมสถติิทะเบียนรำษฎร์ 

ณ  ตุลำคม  ๒๕๕9 

ช่อแล 8,667 

อินทขิล 4,438 

รวม ๑๓,105 

 

ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรแยกตำมเพศ  

 

อ ำเภอ/ต ำบล ชำย หญิง รวม 

ต าบลชอ่แล 2,083 ๒,๓55 ๔,438 

ต าบลอินทขิล ๔,173 ๔,494 ๘,667 

ท้องถ่ินเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ ๖,256 ๖,861 ๑๓,105 

 

ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรแยกตำมเกณฑ์อำยุ (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย) 

 ชำย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน ๔6 57 103 

เป็นบุคคลที่ตอ้งขึ้นทะเบียนทหาร 63 0 63 

เป็นบุคคลที่ตอ้งเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 95 0 95 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕ ปี 5,565 6,001 11,566 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๑๘  ปี 5,403 5,818 11,221 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๒๐  ปี 5,228 5,680 10,908 

 

(ข้อมูล  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  ณ  ตุลาคม  ๒๕๕9) 
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3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
   

  ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรแยกตำมเพศ และ ช่วงชั้นอำยุ  

แยกตำมช่วงอำยุ ( ปี )  เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย 

อำยุ ชำย หญิง รวม 

น้อยกว่า ๑ ปี 44 43 87 

๑ 58 44 102 

๒ 41 51 92 

๓ 56 54 110 

๔ 65 55 120 

๕ 32 64 96 

๖ 59 71 130 

๗ 49 65 114 

๘ 46 51 97 

๙ 44 53 97 

๑๐ 43 54 97 

๑๑ 45 53 98 

๑๒ 56 56 112 

๑๓ 42 48 90 

๑๔ 43 48 91 

๑๕ 49 41 90 

๑๖ 45 42 87 

๑๗ 44 47 91 

๑๘ 65 66 131 

๑๙ 75 78 153 

๒๐ 81 68 149 

๒๑ 85 57 152 

๒๒ 83 74 157 

๒๓ 88 74 162 

๒๔ 93 76 159 

๒๕ 122 106 228 

๒๖ 103 97 200 
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อำยุ ชำย หญิง รวม 

๒๗ 100 78 178 

๒๘ 92 75 157 

๒๙ 87 75 162 

๓๐ 90 114 204 

๓๑ 87 92 179 

๓๒ 84 80 164 

๓๓ 107 82 189 

๓๔ 95 74 169 

๓๕ 94 65 159 

๓๖ 84 82 166 

๓๗ 104 116 220 

๓๘ 101 87 188 

๓๙ 70 104 174 

๔๐ 64 88 152 

๔๑ 77 87 164 

๔๒ 71 85 156 

๔๓ 97 82 179 

๔๔ 77 78 155 

๔๕ 73 69 142 

๔๖ 72 78 150 

๔๗ 94 86 150 

๔๘ 65 91 156 

๔๙ 96 103 199 

๕๐ 74 135 209 

๕๑ 128 146 274 

๕๒ 114 119 233 

๕๓ 133 175 208 

๕๔ 103 149 252 

๕๕ 127 143 270 
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อำยุ ชำย หญิง รวม 

๕๖ 133 161 294 

๕๗ 139 163 302 

๕๘ 137 160 297 

๕๙ 135 156 291 

๖๐ 135 173 208 

๖๑ 126 161 287 

๖๒ 105 151 256 

๖๓ 107 125 232 

๖๔ 101 113 214 

๖๕ 74 75 149 

๖๖ 74 97 171 

๖๗ 74 77 151 

๖๘ 60 58 118 

๖๙ 43 70 113 

๗๐ 38 40 78 

๗๑ 25 21 46 

๗๒ 38 26 64 

๗๓ 31 49 80 

๗๔ 21 46 67 

๗๕ 42 48 90 

๗๖ 24 35 59 

๗๗ 34 37 71 

๗๘ 31 32 63 

๗๙ 25 38 63 

๘๐ 22 25 47 

๘๑ 25 23 48 

๘๒ 15 27 42 

๘๓ 15 27 42 

๘๔ 26 28 54 

๘๕ 25 20 45 
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อำยุ ชำย หญิง รวม 

๘๖ 16 12 28 

๘๗ 11 10 21 

๘๘ 5 14 19 

๘๙ 6 10 16 

๙๐ 3 6 9 

๙๑ 2 35 5 

๙๒ 2 1 7 

๙๓ 1 4 2 

๙๔ 1 2 5 

๙๕ 0 2 2 

๙๖ 0 1 2 

๙๗ 0 0 1 

๙๘ 1 0 1 

๙๙ 0 0 0 

๑๐๐ 0 0 0 

มากกว่า  ๑๐๐  ปี  0 0 0 

0เกิดปีไทย 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น ๖,214 ๖,816 ๑๓,030 

 

(ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑2 – 
 

จ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริง ณ วันส ำรวจแยกตำมชุมชน (ณ  ตุลำคม  2559) 

ชุมชน จ ำนวนเพศชำย(คน) จ ำนวนเพศหญิง (คน) จ ำนวนรวม(คน) 

ไม่ก าหนดชุมชน 59 64 123 

ป่าจี ้ 1 218 237 455 

ป่าจี ้ 2 232 244 476 

วังแดง  1 191 194 385 

วังแดง  2 166 198 364 

หัวดง 134 158 292 

ม่วงค า  1 226 227 453 

ม่วงค า  2 169 182 351 

ท่าต้นปยุ 136 193 329 

หางดง  1 130 148 278 

หางดง  2 142 143 285 

บ้านปง  1 418 423 841 

บ้านปง  2 312 276 688 

บ้านปง  3 267 286 553 

บ้านเด่น  1 141 146 287 

บ้านเด่น  2  204 216 420 

หนองออน  1 148 164 312 

หนองออน  2 145 136 281 

หนองออน  3 171 261 432 

สันป่าตองอินทขลิ 241 266 507 

บ้านหนองรวมใจ 323 232 555 

ช่อแล 923 1,106 2,029 

สันป่าสัก 309 333 642 

วังดิน 112 130 242 

ป่าไผ ่ 144 170 314 

รว่มใจบ้านใหม ่ 1 234 232 466 

บ้านใหม่รวมใจพัฒนา  2 162 208 370 

หนองบัว 199 176 375 

รวมท้ังหมด 6,256 6,849 13,105 

หมายเหตุ : จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 

(ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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- จ านวนประชากรที่พิการ  หรอืทุพพลภาพทั้งหมด     428     คน 

- จ านวนประชากรที่พิการ  หรอืทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ      393    คน 

- จ านวนผูสู้งอายุ (ทั้งหมด)     3,076     คน 

- จ านวนผูสู้งอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ     2,451     คน 

- จ านวนประชากรที่ตดิเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ทั้งหมด 81 คน 

- จ านวนประชากรที่ตดิเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ  

81  คน 

 

5.  สรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  พ.ศ. ๒๕๕8  
 

        ทม.เมอืงแกนพัฒนา(เขตเมือง)  อ าเภอแมแ่ตง  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ตัวชี้วัดข้อมลูควำมจ ำเป็นพื้นฐำน(จปฐ) 
จ ำนวนทีส่ ำรวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

  จ ำนวน         ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภำพดี (คนไทยมสีุขภำพและอนำมัยด)ี มี 

7 ตัวชี้วัด 

1. เด็กแรกเกดิมนี้ าหนักไมน่อ้ยกว่า  2,500 กรัม 

2. เด็กแรกเกดิถึง  12  ปี  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค   

    ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 

3. เด็กแรกเกดิได้กินนมแมอ่ย่างเดียวนอ้ย  6  เดอืนแรก 

    ตดิตอ่กัน 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  

5. คนในครัวเรือนมกีารใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการ 

    เจ็บป่วยเบือ้งต้นอย่างเหมาะสม 

6. คนอายุ 35 ปีขึน้ไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปเีพื่อ 

    คัดกรองความเสี่ยงฯ 

7. คนอายุ 60 ปีขึน้ไป ออกก าลังกายอย่างนอ้ยสัปดาห์ 3  

    วันๆ ละ 30 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49  คน 

968  คน 

 

46  คน 

 

4,009  คร. 

4,009  คร. 

 

7,518  คน 

 

10,306  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  คน 

1  คน  

 

1  คน 

 

938  คร. 

230  คน 

 

212  คน 

 

138  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04 

0.10 

 

2.17 

 

23.40 

5.74 

 

2.82 

 

1.34 
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หมวดที่ 2 มบี้ำนอำศัย (คนไทยมีบ้ำนอำศัยและ

สภำพแวดล้อมเหมำะสม) ม ี8 ตัวชี้วัด 

8. ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในท่ีอยูอ่าศัย และบ้านมีสภาพ 

    คงทนถาวร 

9. ครัวเรือนมนี้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพยีงพอ 

    ตลอดปี 

10. ครัวเรือนมนี้ าใชเ้พยีงพอตลอดปี 

11. ครัวเรือนมกีารจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย  

      สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

13. ครัวเรือนมกีารป้องกันอุบัตภิัยอย่างถูกวิธี 

14. ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

15. ครอบครัวมคีวามอบอุน่ 

 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่กำรศกึษำ (คนไทยมกีำรศึกษำที่

เหมำะสม) ม ี5 ตัวชี้วดั 

16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลีย้งดูเตรียมความ 

      พร้อมก่อนวันเรียน 

17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 

18. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรอืเทียบเท่า 

19. เด็กจบการศกึษาบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและยังไม่ม ี

      งานท า ได้รับการฝกึอบรมดา้นอาชีพ 

20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อา่น เขียนภาษาไทย และคิด 

      เลขอย่างง่ายได ้

หมวดที่ 4 รำยได้กำ้วหนำ้ (คนไทยมงีำนท ำและมี

รำยได้) มี 4 ตัวชี้วดั 

21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มอีาชพีและมรีายได ้

22. คนอายุมากกวา่ 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชพีและมรีายได้ 

23. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่าคนละ  

      30,000 บาทตอ่ปี 

24. ครัวเรือนมกีารเก็บออมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

4,009  คร. 

 

4,009  คร. 

 

4,009  คร. 

4,009  คร. 

 

4,009  คร. 

4,009  คร. 

4,009  คร. 

4,009  คร. 

 

 

 

 

 

275  คน 

 

722  คน 

27  คน 

-  คน 

 

6,654  คน 

 

 

 

6,582  คน 

2,457  คน 

4,009  คร. 

 

4,009  คร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  คร. 

 

9  คร. 

 

7  คร. 

9  คร. 

 

17  คร. 

1,061  

คร. 

13  คร. 

13  คร. 

 

 

 

 

-  คน 

 

-  คน 

-  คน 

-  คน 

 

47  คน 

 

 

 

284  คน 

170  คน 

-  คร. 

 

21  คร. 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

0.22 

 

0.17 

0.22 

 

0.42 

26.47 

0.32 

0.32 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

0.71 

 

 

 

4.31 

6.92 

- 

 

0.52 
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หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่ำนิยมไทย(คนไทยประพฤติดีและมี

คุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วดั  

25.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา(ยกเวน้การดื่มเป็นคร้ังคราวฯ) 

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี 

27. คนอายุ 6 ปีขึน้ไป ปฏบัิตกิิจกรรมทางศาสนาอยา่ง 

      นอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว หมู่บ้าน/ 

      ชุมชน หรทอภาครัฐ 

29. คนพกิาร ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว หมู่บ้าน/ 

      ชุมชน หรทอภาครัฐ 

30. คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ 

      ประโยชนข์องชุมชน 

 

 

 

 
 

10,699  คน 

10,699  คน 

10,306  คน 

 

2,546  คน 

 

189  คน 

 

4,009  คร. 

 

 
 

 

 

2,079คน 

619  คน 

354  คน 

 

1  คน 

 

- คน 

 

3  คร. 

 
 

 

 

19.43 

5.79 

3.43 

 

0.04 

 

- 

 

0.07 

 

4.  สภำพทำงสังคม 

 4.1  ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาลฯ) 

ล ำดับที่ โรงเรยีน จ ำนวนนักเรยีน (คน) 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร 120 

รวม 120 
       

      จ านวนสถานศกึษาที่อยู่ที่อยู่ในสังกัดเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

ล ำดับที่ โรงเรยีน จ ำนวนนักเรยีน (คน) 

๑. โรงเรียนอนุบาลสายสายใยรัก 

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 
357 

รวม 357 
 

      จ านวนสถานศกึษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ   

ล ำดับที่ โรงเรยีน จ ำนวนนักเรยีน (คน) 

๑. โรงเรียนป่าจี้วังแดงวทิยา 197 

   ๒. โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) 74 

   ๓. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 143 

   ๔. โรงเรียนวัดหนองออน 51 

รวม 465 

(ที่มา :  กองการศกึษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ณ วันที่  ณ  มิถุนายน  2559) 
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  4.2.  ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 

     เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีชุมชน  จ านวนทั้งสิ้น  ๒๗ ชุมชน  จ านวนครัวเรือน  

5,941  หลังคาเรือน  จ านวนประชากรในเขตเทศบาล ฯ จ านวนทั้งสิ้น  13,105  คน  (ที่มา : สถิติ

จากงานทะเบียนราษฏร์ เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา  ณ ตุลาคม  2559)  สภาพศูนย์กลางหน่วยงาน

ราชการและหนว่ยงานอื่นๆ  มีหน่วยงานราชการที่ส าคัญหลายแห่ง  อาทิ  สถานีอนามัย  การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคต าบลช่อแล  โรงเรียน  และเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามีพื้นที่ตดิต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อน

แม่งัดสมบูรณ์ชล  ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว  โบราณสถานที่ส าคัญ  เช่น  วัดวาอารามต่าง ๆ  และ

โบราณสถานแหล่งเตาอินทขิลเมอืงแกน  ซึ่งหนว่ยงานต่าง ๆ ดังกล่าวมานีล้้วนแล้วแตเ่ป็นสถานที่ส าคัญ

ในการอ านวยความสะดวกสบายแก่ประชาชน การช่วยเหลอืผูเ้จ็บป่วย  การส่งเสริมทางด้านการศกึษา  

และเป็นสถานที่ๆ ใหอ้นุชนรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนาธรรมล้านนาในอดีต 

  สถำนบริกำรสำธำรณสุข 

  ๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน   ๒  แห่ง 

       ๒.  คลินิกชุมชนเทศบาล   จ านวน     ๑ แห่ง 

  3.  ร้านขายยา     จ านวน  3 แห่ง 
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 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่สังกัดเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

               - พยาบาลวิชาชีพ       จ านวน  2    คน   

- นักบริหารงานสาธารณสุข     จ านวน  1   คน     

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน  2  คน                                                                                                               

- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จ านวน   ๓๖๘   คน 
 

 โรคที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำในท้องถิ่น เรยีงล ำดับจำกที่พบมำกที่สุด 

ล ำดับที่ สำเหตุกำรป่วย 

๑ โรคระบบกล้ามเนือ้และโครงรา่ง 

๒ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

๓ โรคระบบย่อยอาหาร 

๔ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด / โรคไม่ติดต่อ 

๕ โรคระบบผวิหนัง 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ  ตุลาคม  2559)   
 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา สามารถใช้บริการในด้านสังคมสงเคราะห์

และสวัสดิการเบือ้งตน้ได้จากเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนเป็นการเบือ้งตน้ไว้  และในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่อแล  

ต าบลอินทขิล กระทรวงสาธารณสุขได้มกีารจัดท าบัตรทอง  ๓๐  บาท   ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล

แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีโรงพยาบาลแม่แตงเป็นผูร้ับผดิชอบในการใหบ้ริการ 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
 

  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเอง  ซึ่งมีปริมาณขยะมูล

ฝอย  ๑๐ ตัน / วัน   มีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาดความจุ  ๘  ลบ.หลา  4  คัน  และขนาดความจุ  

๑๐  ลบ.หลา  ๑  คัน  มีรถสามล้อเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย  จ านวน  ๑  คัน  มีถังใบใหญ่รองรับขยะ

มูลฝอย  จ านวน  ๗๘๐  ใบ  ถังใบเล็กอยู่ในบ้าน(ชุมชนปลอดถัง)  จ านวน 12  ชุมชน  พนักงานเก็บ  ขน 

และกวาดขยะมูลฝอย  ๒3  คน  มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย  ๖  ไร่  มีรถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล  

ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จ านวน 1 คัน อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย ครัวเรือน  ๑๕ 

บาท/เดือน  ร้านค้า ๒๐  บาท/เดือน/ร้าน  ตลาดสด ๘๐ บาท/เดือน/แห่ง   ค่ายนเรศวรมหาราช  6,000  

บาท/6 เดือน  อุทยานศรีล้านนา  250  บาท/ปี รา้นสะดวดซือ้(เซเว่นอิเลฟเว่น)  และอัตราค่าธรรมเนียม

เก็บขนสิ่งปฎิกูล ทีล่ะ 200 บาท  

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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 4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 

- จ านวนประชากรที่พิการ  หรอืทุพพลภาพทั้งหมด     428     คน 

- จ านวนประชากรที่พิการ  หรอืทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ      393    คน 

- จ านวนผูสู้งอายุ (ทั้งหมด)     2,743     คน 

- จ านวนผูสู้งอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ     2,451     คน 

- จ านวนประชากรที่ตดิเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ทั้งหมด 81 คน 

- จ านวนประชากรที่ตดิเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ  

81  คน 

  

5.  ระบบบรกิำรพื้นฐำน 

 5.1  กำรคมนำคมขนส่ง 

 1.  ถนน 

-  ถนนลูกรัง  ๒๓   สาย   ประมาณการความยาว     ๘      ก.ม. 

-  ถนนลาดยาง    ๘   สาย       ประมาณการความยาว     ๒๙     ก.ม. 

-  ถนนคอนกรีต ๑๖๗   สาย   ประมาณการความยาว     ๖๕      ก.ม. 
 

 2.  สะพำน 

-  สะพานคอนกรีต   ๒๕    แห่ง 

 

5.2  กำรไฟฟ้ำ 

ชุมชนในเขตเทศบาล  ๒๗  ชุมชน  

- มีไฟฟ้าใช้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    จ านวน  ๔,๐๕๐  หลังคาเรือน   

- ถนนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะ    จ านวน  ๑๒  สาย 

- ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ     จ านวน  ๒  สาย 

 

5.3  กำรประปำ 

-   การประปาส่วนภูมิภาค         จ านวน  ๑  แหง่   

- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน  924  ครัวเรอืน   

-  ประปาหมูบ่้าน            จ านวน  ๖  แห่ง   
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5.4  โทรศัพท์ 

-  จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์            ๘๔๔      หลังคาเรือน 

-  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ            ๒1      แห่ง 

-  สถานที่บริการอินเตอร์(เอกชน)           ๑3      แห่ง 

-  สถานีวทิยุ /วิทยุชุมชน            ๒    แห่ง 

 

5.5  ไปรษณีย์หรอืกำรสื่อสำรหรอืกำรขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

-  จ านวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพืน้ที่     ๖  แห่ง  ดังนี้ 

  -  บ้านชอ่แล         ต าบลชอ่แล 

  -  บ้านวังดิน         ต าบลชอ่แล 

  -  บ้านหนองบัว     ต าบลชอ่แล 

  -  บ้านท่าต้นปุย    ต าบลอินทขิล 

  -  บ้านหางดง       ต าบลอินทขิล 

  -  บ้านเด่น           ต าบลอินทขิล 

-  เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   ๑๖    แหง่  (ครบทุกหมู่บ้าน) 

 (ที่มา :  กองช่างเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  กำรเกษตร 

 กำรประกอบอำชีพ 

- รายได้เฉลี่ยต่อหัว  ต่อปี  60,000.-   บาท  (ข้อมูล  จปฐ.  ปี  2558) 

 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทาง 

การเกษตรประมาณ  ๑,350  ครัวเรือน  เนื่องจากพื้นที่สว่นใหญ่มคีวามเหมาะสมในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์  รองลงมาจะประกอบอาชีพ  ค้าขาย  

ธุรกิจส่วนตัว  ในบางพื้นที่  เชน่  หมู่  ๑ ,  หมู่  ๒  ต าบลชอ่แล  หมู่  ๑  และหมู่  ๑๐  ต าบลอินทขิล  

เป็นศูนย์กลางการค้าเป็นที่ตั้งของตลาด  และย่านการค้าซึ่งมีปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) หลายแห่ง

โดยตลอดสองขา้งถนน  มีบ้านเรือนปลูกสร้างกันอยู่อย่างหนาแน่น  ส่วนการประกอบอาชีพอื่น  เช่น   

รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรับจ้างในภาครัฐและเอกชนรับมีเพียงเล็กน้อย   
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         6.2  กำรบริกำร 

    สถานประกอบการด้านพาณชิยกรรม  ประกอบด้วย   

- สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน  3    แหง่   

- สถานีบริการน้ ามัน(ปั้มหลอด)   จ านวน   35   แหง่   

- ตลาดสด      จ านวน   8   แห่ง   

- สถานที่จ าหนา่ยอาหารตามพรบ.สาธารณสุข  จ านวน  58   แหง่   

- ธนาคาร      จ านวน  1   แหง่   

- ร้านค้าทั่วไป    จ านวน   350  แหง่  

 
 

  สถำนประกอบกำรเทศพำณชิย์และสถำนประกอบกำรด้ำนบริกำร 

   ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามี 

- โรงฆ่าสัตว์     จ านวน   -   แหง่   

- ตลาดสด      จ านวน  8   แห่ง  

- สถานที่จ าหนา่ยอาหาร ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข   58   แห่ง  

- ร้านอาหาร     จ านวน  35   แห่ง  

- สถานที่ผลติอาหาร    จ านวน  7   แห่ง  

- สถานที่สะสมอาหาร    จ านวน  16 แห่ง  

- แผงจ าหนา่ยอาหาร    จ านวน  ๗๐   แห่ง   

 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 – 

 

 6.3  กำรท่องเที่ยว 
 

ล าดับที ่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง จ านวนนักท่องเที่ยว / ปี 

1 พระบรมราชานุสาวรยี์พระเจา้สามฝ่ังแกน ต าบลอินทขิล 50,000  คน 

2 พิพิธภัณฑแ์หลง่เตาอินทขิลเมอืงแกน ต าบลอินทขิล 40,000  คน 

3 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต าบลชอ่แล 90,000  คน 

4 วัดหางดง ต าบลอินทขิล 10,000  คน 

5 ส านักสงฆ์ศรีระมิงค์ ต าบลอินทขิล 5,000  คน 

6 วัดอรัญวิเวก ต าบลอินทขิล 50,000  คน 

7 วัดบ้านปง ต าบลอินทขิล 50,000  คน 

8 วัดเด่นสะหลีศรีเมอืงแกน ต าบลอินทขิล 80,000  คน 

9 วัดอินทขิล ต าบลอินทขิล 5,000  คน 

10 วัดป่าจี้ ต าบลอินทขิล 3,000  คน 

11 วัดวังแดง ต าบลอินทขิล 2,000  คน 

12 วัดม่วงค า ต าบลอินทขิล 6,000  คน 

13 วัดหนองออน ต าบลอินทขิล 5,000  คน 

14 วัดชอ่แลพระงาม ต าบลชอ่แล 5,000  คน 

15 วัดป่าจติตาราม ต าบลชอ่แล 2,000  คน 

16 วัดศรีภูมินทร์ ต าบลชอ่แล 2,000  คน 

17 วัดป่าไผ่ ต าบลชอ่แล 2,000  คน 

18 วัดหนองบัว ต าบลชอ่แล 3,000  คน 

(ที่มา : งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

 7.1  พื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรอืชุมชน 

  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรประมาณ  ๑,350  ครัวเรือน  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์  รองลงมาจะประกอบอาชีพ  

ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  ในบางพื้นที่  เช่น  หมู่  ๑ ,  หมู่  ๒  ต าบลช่อแล  หมู ่ ๑  และหมู่  ๑๐  ต าบลอิน

ทขิล  เป็นศูนย์กลางการค้าเป็นที่ตั้งของตลาด  และย่านการค้าซึ่งมปีั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) หลาย

แห่งโดยตลอดสองข้างถนน  มีบ้านเรือนปลูกสร้างกันอยู่อย่างหนาแน่น  ส่วนการประกอบอาชีพอื่น  เช่น  

รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรับจา้งในภาครัฐและเอกชนรับมีเพียงเล็กน้อย   

 

 7.2  ด้ำนกำรเกษตร 

 พืน้ที่ทั้งหมด  จ านวน  15,000  ไร่  พืน้ที่การเกษตร  จ านวน  10,528  ไร่  พืน้ที่

การเกษตรคิดเป็นรอ้ยละ  71  ของพื้นที่ทั้งหมด  พื้นที่พาณิชยกรรม  ๑๖๐  ไร่  พืน้ที่ตั้งหนว่ยงานของ

รัฐ  ๔๐  ไร่  สวนสาธารณะ/ นันทนาการ  ๓๓  ไร่  พื้นที่ตั้งสถานศกึษา  ๒๕  ไร่   และที่เหลอืเป็นพืน้ที่

ว่าง  ๑๓๘  ไร่  พืน้ที่ส่วนใหญ่มคีวามเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้าน

น้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์   

 

 7.3  ด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 

 ปริมาณน้ าฝน     ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ 

  แหลง่น้ าธรรมชาติ 

  1.  แมน่้ าปิง  เกษตรกรใช้จ านวน  17  ฃุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  67.94  ของพื้นที่

ท าการเกษตร 

 2.  หว้ย  เกษตรกรใช้จ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  70  ของพื้นที่ท าการ

เกษตรกรในชุมชน 

  3.  คลองสง่น้ า  เกษตรกรใช้จ านวน  17  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  100  ของพื้นที่

ท าการเกษตร 

 4.  หนองน้ า / บึง  เกษตรกรใช้จ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  78.86  ของ

พืน้ที่ท าการเกษตรในชุมชน 

  5.  บ่อบาดาล  เกษตรใช้จ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  20  ของพืน้ที่ท า

การเกษตรในชุมชน 

 6.  คลองปริมาณน้ าเพียงพอ  และทั่วถึงคิดเป็นรอ้ยละ  80  ของพื้นที่เกษตร 
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            7.3  แหล่งน้ ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น 

  1.  อ่างเก็บน้ า  เกษตรกรใช้จ านวน  8  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  88.75  ของพื้นที่

ท าการเกษตร 

  2.  ฝายน้ าล้น  เกษตรกรใช้จ านวน  10  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  84  ของพืน้ที่ท า

การเกษตรกร 

  3.  สระน้ า  เกษตรกรใช้จ านวน  6  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  80  ของพืน้ที่ท า

การเกษตรในชุมชน 

  4.  คลองชลประทาน  เกษตรกรใช้จ านวน  27  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  80.55  

ของพื้นที่ท าการเกษตรในชุมชน 

 

             7.4  ด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ 

  เชน่  น้ ากินน้ าใช้จากแหล่งใด  ปริมาณน้ าเพียงพอหรือไม่  ในพืน้ที่หมูบ่้านใดที่ไม่มีระบบ

ประปา  ฯลฯ 

 แหล่งน้ ำอุปโภคในพื้นที่มำจำก 

 1.  บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าเพียงพอคิดเป็นรอ้ยละ  60  

ของจ านวนครัวเรือนในชุมชน  

  2.  ประปาหมู่บ้าน  (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  จ านวน  15  ชุมชน  ปริมาณน้ า

เพียงพอคิดเป็นรอ้ยละ  70  ของจ านวนครัวเรือน 

  3.  ระบบประปา  (การประปาส่วนภูมิภาค)  จ านวน  20  ชุมชน  ปริมาณน้ าเพียงพอ

คิดเป็นรอ้ยละ  44  ของจ านวนครัวเรือน 

  4.  บ่อน้ าตื้นสว่นบุคคล  จ านวน  17  ชุมชน  ปริมาณน้ าเพียงพอคิดเป็นร้อยละ  

49.41  ของจ านวนครัวเรือน 

 

  แหล่งน้ ำ 

-  จ านวนแมน่้ าที่ไหลผ่าน  จ านวน         ๒        สาย 

-  จ านวน ห้วย / หนอง / คลอง / บึง           ๕    แห่ง 

-  จ านวนคลองชลประทาน                         ๒         แห่ง 

-  จ านวนฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)    ๓  แห่ง 

-  จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ            ๙  แห่ง 

-  จ านวนบ่อน้ าตื้น                            ๒,๒๕๐  แห่ง 

-  จ านวนแหลง่น้ าอื่น ๆ (เขื่อน)             ๑          แห่ง 
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กำรปศุสัตว์ 

     ต ำบลอินทขลิ 

 

หมู่บ้ำน 
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงอื่นๆ 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ป่ำจ้ี 55 7 0 0 10 2 7 2 1,630 77 76 7 198 103 131 49 1 1 

วังแดง 18 3 0 0 1 1 20 1 795 27 0 0 71 31 12 11 0 0 

หัวดง 0 0 0 0 0 0 30 1 288 13 17 2 25 13 37 11 0 0 

ม่วงค ำ 0 0 0 0 0 0 2 1 1,568 46 17 2 162 58 26 11 22 3 

ท่ำตน้ปุย 2 1 0 0 0 0 0 0 412 28 45 3 60 42 15 11 0 0 

หำงดง 8 2 0 0 0 0 22 3 1,077 67 230 4 114 63 35 23 0 0 

บ้ำนปง 44 11 0 0 7 1 40 2 9,899 98 116 6 299 109 121 52 10 2 

บ้ำนเด่น 36 7 0 0 0 0 39 5 2,031 39 190 2 103 44 29 17 1 1 

หนองออน 10 3 0 0 0 0 0 0 1,278 54 48 2 65 41 27 19 2 1 

สันปำ่ตอง 37 6 0 0 7 1 2 1 3,070 59 0 0 71 26 32 18 0 0 

รวม 210 40 0 0 25 5 162 16 22,048 508 739 28 1,168 530 465 222 36 8 
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ต ำบลช่อแล 

 

หมู่บ้ำน 
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงอื่นๆ 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ช่อแล 26 7 0 0 4 1 7 1 2,726 137 95 3 285 181 118 71 55 11 

สันปำ่สัก 54 2 0 0 0 0 0 0 913 31 30 1 60 39 25 17 2 1 

วังดิน 2 1 0 0 0 0 0 0 54 7 27 1 58 28 54 16 6 3 

ป่ำไผ ่ 2 1 0 0 0 0 20 1 418 15 74 1 38 26 17 9 7 1 

บ้ำนใหม ่ 77 9 0 0 26 1 0 0 1,877 60 28 4 134 80 67 14 0 0 

หนองบวั 3 1 0 0 0 0 0 0 124 10 20 4 87 43 30 21 2 1 

รวม 164 21 0 0 30 2 27 2 6,112 260 274 14 662 397 311 148 72 17 

 
 

(ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแมแ่ตง) 
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 7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

  แหล่งน้ ำ 

-  จ านวนแมน่้ าที่ไหลผ่าน  จ านวน         ๒        สาย 

-  จ านวน ห้วย / หนอง / คลอง / บึง           ๕    แห่ง 

-  จ านวนคลองชลประทาน                         ๒         แห่ง 

-  จ านวนฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)    ๓  แห่ง 

-  จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ            ๙  แห่ง 

-  จ านวนบ่อน้ าตื้น                            ๒,๒๕๐  แห่ง 

-  จ านวนแหลง่น้ าอื่น ๆ (เขื่อน)             ๑          แห่ง 

 

7.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน  น้ ำใช้ (หรอืน้ ำเพื่อกำรอุปโภค  บริโภค) 

 กำรประปำ  

การประปาสว่นภูมิภาคจ านวน  ๑  แหง่  ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาจากการประปา

ส่วนภูมิภาค  จ านวน  924  ครัวเรือน  และประปาหมู่บ้าน  ๖  แหง่   

 

 แหล่งน้ ำ 

-  จ านวนแมน่้ าที่ไหลผ่าน  จ านวน         ๒        สาย 

-  จ านวน ห้วย / หนอง / คลอง / บึง           ๕    แห่ง 

-  จ านวนคลองชลประทาน                         ๒         แห่ง 

-  จ านวนฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)    ๓  แห่ง 

-  จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ            ๙  แห่ง 

-  จ านวนบ่อน้ าตื้น                            ๒,๒๕๐  แห่ง 

-  จ านวนแหลง่น้ าอื่น ๆ (เขื่อน)             ๑          แห่ง 
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8.  ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 8.1  กำรนับถือศำสนำ 

 ข้อมูลผู้นับถือศำสนำ 

  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  ๙๕  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มวีัด

จ านวน  ๑๕  วัด นับถือศาสนาครสิต์  ร้อยละ  ๕  ของจ านวนประชากรทั้งหมด  มีโบสถ์คริสต์ จ านวน  

๑  แหง่  ส านักสงฆ์  ๑  แห่ง   

  ข้อมูลด้ำนศำสนสถำน 

   -  วัด    16 แห่ง 

 -  โบสถ์ 1  แห่ง 

 -  สุสาน 11 แห่ง 

 -  เมรุเผาศพ 12   แห่ง 

(ที่มา : กองการศกึษาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 

  

 8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี 

       วัฒนธรรม , ประเพณี ท้องถิ่นที่ส าคัญ 

1. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป เป็นประเพณีขึน้ปีใหม่ของ

ไทย มีการท าบุญและเยี่ยมเยือนผู้มพีระคุณโดยการรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน 

2. ประเพณีสลากภัตร์ (ก๋วยสลาก) ประมาณเดือน สิงหาคม , กันยายน กิจกรรมสังเขป 

เป็นประเพณีท าบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งท าบุญให้กับตนเองและญาติพี่น้อง  ซึ่ง

ถวายสังฆทาน ตามจ านวนที่ต้องการ ให้พระสงฆ์วัดต่าง ๆ มารับไทยทาน โดยการจับฉลาก  จึงเรียกว่า

สลากภัตร ์

3. ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ กิจกรรมสังเขป เป็นการเฉลิมฉลองการ

จัดสร้างถาวรวัตถุของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ , โบสถ์ , วิหาร ฯลฯ โดยมีการท าบุญในตอนเช้าและใน

เวลากลางคนืจะมีมหรสพ จะมีหมู่บ้านต่าง ๆ ร่วมท าบุญด้วย  

4. ประเพณีลอยกระทง , ยี่เป็ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป จัดท าลอย

กระทงในเวลากลางคืน เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ เผาเทียน

เล่นไฟ ในวันพระจันทร์เต็มดวง และจัดท าซุ้มประตูป่า ฟังเทศนม์หาชาติ 

5. ประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมสังเขป ท าบุญเลี้ยงผีฝายเพื่อ

ขอบคุณแมน่้ าให้ท าผลผลติทางการเกษตรได้ผล มกีารจุดบั้งไฟ และการแข่งขันเรือพาย 

6. เข้าโสภณกรรม ประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ กิจกรรมสังเขป พิธีอุทิศส่วนบุญ 

ส่วนกุศลใหก้ับผูต้าย โดยพระสงฆ์ได้รว่มปฏิบัติพธิีกรรมทางศาสนาในบริเวณสุสานประจ าหมู่บ้าน  
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9.  ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 9.1  น้ ำ 

 เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  จึงมี

แหล่งน้ าที่ส าคัญคือ ล าน้ าแม่ปิง และล าน้ าที่ไหลมาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยาน

แห่งชาติ ศรีลานนา ได้แก่ ล าน้ าแม่งัด ซึ่งประชาชนได้น ามาใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร และเป็น

แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ า นอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนาและมีน้ าไหลผา่นตลอดปี 

 

9.2  ป่ำไม้ 

 ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา มีพืน้ที่ตดิต่อกับอุทยานแหง่ชาติศรีลานนา ซึ่งมี

ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังหรอืป่าแดง ลักษณะเป็นป่าโป่งมีต้นมีขึน้กระจัดกระจายอยู่หา่ง 

ๆ กัน ไม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง ไม้รัง และในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบางส่วนประมาณ  

๑๓๘  ไร่ ยังมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลอือยู่บ้างเล็กน้อยกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล  
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สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 (พ.ศ.2557 - 2560) 
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สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดร้ับ และการเบกิจ่ายงบประมาณ  

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

สถานการณ์การพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพืน้ที่  

โดยด าเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  

การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  สาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่ ง

สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการการพัฒนาของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ  ซึ่ง

ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาและความต้องการของประชาชนอีกหลากหลาย

ปัญหาที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ต้องแก้ไขต่อไป เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและ

น้ าเพื่อการเกษตร  ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ปัญหาการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้ าน                              

การส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  เป็นต้น 
 

จุดแข็ง 

1. เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพืน้ที่ในความรับผดิชอบ  24  ตารางกิโลเมตร  มคีวาม

พร้อมดา้นบริการ  และมีขดีความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2. ประชาชน  ชุมชน  ให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของ

เทศบาลฯ 

3. ชุมชน  มีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวติและภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง 

4. มีวัด  โบราณสถานทางศาสนา  และศลิปวัฒนธรรม 

5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเป็นเมืองนา่อยู่  น่าอาศัยและน่าท่องเที่ยว 

6. มีแหล่งผลติสินค้าเกษตรกรรมที่มคีุณภาพ 

จุดอ่อน 

1. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  ท าให้ศกึษาไม่ทัน  ขาด

ความชัดเจนในการด าเนินงาน 

2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 

3. ภารกิจหนา้ที่เพิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
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โอกาส 

1. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีอ านาจหนา้ที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่นโดยที่หน่วยงาน

ราชการส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค  ส่งเสริม  และ  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ

ให้แก่เทศบาล 

3. รัฐบาลใหค้วามส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  สิ่งแวดล้อม   

ยาเสพติด  ความสงบเรียบร้อยในสังคม  การป้องกันสาธารณะภัยและสร้างความรัก 

ความสามัคคีและความสมานฉันท์ภายในชาติ 

4. รัฐบาลส่งเสรมินโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนไทยที่เน้นการมสี่วนรว่มใน

การบริหารจัดการท้องถิ่น 

อุปสรรค 

1. ขาดการวางผังเมืองที่ดีเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

3. ขาดการบริการด้านการขนส่งมวลชน 

4. ไม่มตีลาดกลาง  หรอืศูนย์รวมในการจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรกรรม 

5. มีอัตราการใชส้ารเคมีในภาคการเกษตรสูง 
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การตั้งงบประมาณ  พ.ศ.2557 - 2560 
 

รายจ่าย 
ประมาณการ 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2558 

ประมาณการ 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

งบกลาง 4,849,600.00 4,752,600.00 4,569,900.00 33,060,300.00 

งบบุคลากร 

(หมวดเงินเดอืน ค่าจ้าง

ประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 

22,592,900.00 27,889,700.00 30,999,700.00 35,281,860.00 

งบด าเนนิงาน 

(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย

และวัสดุ และหมวดค่า

สาธารณูปโภค) 

27,794,500.00 30,313,400.00 31,357,900.00 28,651,340.00 

งบลงทุน 

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิ

และสิ่งกอ่สร้าง) 

8,534,000.00 6,350,800.00 7,671,600.00 11,000,000.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 

(หมวดรายจ่ายอ่ืน) 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

งบเงินอุดหนุน 

(หมวดเงินอุดหนุน) 
2,728,000.00 2,365,000.00 1,988,500.00 1,966,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 66,539,000.00 71,711,500.00 76,627,600.00 110,000,000.00 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ  พ.ศ.2557 - 2560 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2557 

รายจ่ายจริง 

ปี 2558 

รายจ่ายจริง 

ปี 2559 

รายจ่ายจริง 

ปี 2560 

งบกลาง 3,178,913.01 4,544,526.73 4,258,834.45 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

งบบุคลากร 

(หมวดเงินเดอืน ค่าจ้าง

ประจ า และคา่จ้าง

ชั่วคราว) 

23,580,359.00 26,912,366.68 29,429,217.78 - 

งบด าเนนิงาน 

(หมวดค่าตอบแทน ใช้

สอยและวัสดุ และ

หมวดค่า

สาธารณูปโภค) 

31,318,901.83 31,601,745.48 31,114,551.86 - 

งบลงทุน 

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิ

และสิ่งกอ่สร้าง) 

6,299,384.64 7,037,401.30 7,496,170.07 - 

งบรายจ่ายอ่ืน 

(หมวดรายจ่ายอ่ืน) 
34,925.00 1,890,197.00 20,000.00 - 

งบเงินอุดหนุน 

(หมวดเงินอุดหนุน) 
2,962,753.42 2,723,518.52 1,986,500.00 - 

รวมจ่ายจาก

งบประมาณ 
67,375,236.90 74,709,755.71 74,305,274.16 - 
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    1.2  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 เชิงปริมาณ วัดจากการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยดูจากจ านวนถนนคสล. , 

ถนนลาดยาง , ถนนลูกรัง , ระบบประปา พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเมื่อปี  พ.ศ.2557 - 2560  

ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
จ านวน 

ทั้งหมด 

ด าเนินการ

จริงปี 2557 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

2. ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

4. ด้านการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6. ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมือใน 

    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

82 

27 

41 

21 

16 

13 

 

72 

53 

10 

3 

5 

13 

9 

 

63 

64.63 

37.04 

7.32 

23.81 

81.25 

69.23 

 

87.50 

รวม 272 156 57.35 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
จ านวน 

ทั้งหมด 

ด าเนินการ

จริงปี 2558 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

2. ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

4. ด้านการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6. ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมือใน 

    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

69 

6 

11 

4 

16 

11 

 

66 

59 

3 

11 

3 

12 

10 

 

66 

85.51 

50.00 

100.00 

75.00 

75.00 

90.91 

 

100.00 

รวม 183 164 89.62 
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ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
จ านวน 

ทั้งหมด 

ด าเนินการ

จริงปี 2559 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

4. ด้านการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6. ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมือใน 

    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

38 

10 

10 

6 

11 

8 

 

58 

37 

6 

9 

4 

11 

7 

 

58 

97.00 

60.00 

90.00 

67.00 

100.00 

88.00 

 

100.00 

รวม 141 132 94.00 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
จ านวน 

ทั้งหมด 

ด าเนินการ

จริงปี 2560 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

2. ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

4. ด้านการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6. ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมือใน 

    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

38 

10 

95 

12 

12 

9 

 

48 

ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

- 

รวม 224 - - 
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1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงเชิงคุณภาพ 

  1. ดา้นการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชวีิต    

       ยุทธศาสตร์ด้านนี้มีหลายแนวทางและโครงการพัฒนา โดยรวมไปถึงการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ  เช่นการส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  การให้สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ   การ

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาด้านสาธารณสุข   การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและการออก

ก าลังกาย ซึ่งผลจากการพัฒนาด้านนี้ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะ

ผูสู้งอายุและเด็กปฐมวัย 

  2. ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

      ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านนี้ ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร  

สมควรที่จะต้องพิจารณาจัดท าโครงการและน าไปปฏิบัติให้มากขึ้น   

3. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  

-  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า  ก่อสร้าง

ถนนใหก้ารสัญจรไปมาสะดวกและการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึน้ 

  -  จัดการระบบการระบายน้ าให้ถูกสุขลักษณะเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง ถนนลูกรัง  พร้อมทั้งด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับ

ชุมชน  เพื่อแก้ไขปัญหาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานให้กับประชาชน 

 -   พัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุด

ลอกสระน้ าที่ตื้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้ าให้ ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน 

สามารถใหป้ระชาชนได้ใช้ประโยชนม์ากขึ้น   

  4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

      การด าเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านนี้   เช่น  การปลูกต้นไม้บริเวณสอง

ข้างทางถนน  ชุมชนร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ  การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ทางการเกษตร   

เป็นต้น   สมควรที่จะพิจารณาน าโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติให้มากขึ้น 

  5. ด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น    

      การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านนี้  เช่น การร่วมถวายเทียนพรรษา  การสืบ

สานประเพณีบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน  ประเพณีเลี้ยงผีฝาย  ประเพณีสงกรานต์  และในการจัดงาน

ประเพณีประจ าปี   เป็นต้น   ซึ่งในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชาวบ้าน   

สังเกตได้จากมีผู้มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
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  6. ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย   

     จากการด าเนิน โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านนี้    เช่นการจัดตั้ งศูนย์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่  เพื่อให้บริการแก่ประชาชน  ยามเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน  ปัญหาไฟไหม้  ปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ  ท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกมีความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินมากขึ้น 

  7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี  

       การด าเนินงานด้านนี้รวมถึงการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน  ทั้งการบริหารงานบุคคล  

การสาธารณูปโภค การจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างในส านักงาน  ในแต่ละปีจงึใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง 

 

2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

๓.  ประชาชนมถีนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 

๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพืน้ที่   

5.  เด็กๆ ได้รับการศกึษาทุกคน 

6.  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบีย้ยังชีพทุกคน 

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 

8. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 

๑0.  ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

๑1. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 

๑2. มีเครื่องไม้เครื่องมอืส าหรับใช้บริการประชาชนในพื้นที่ เชน่  รถยนต์

ดับเพลิง  เครื่องพ่นหมอกควันชนิดละอองฝอย   

 2.2  ผลกระทบ 

   - 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ด้าน สภาพปัญหา แนวทางแกไ้ข 

1) ด้านส่งเสรมิ

คุณภาพชวีิต 

 

1.ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ต่ า 

โดยเฉพาะอาชีพ ท านาและ

การเกษตรอื่น เนื่องจากพืน้ที่ท า

การเกษตรมจี ากัด 

2.ประชาชนมสีวัสดิการสังคมยังไม่

ทั่วถึง 

3.ขาดสถานที่ออกก าลังกายภายใน

หมูบ่้านและชุมชน 

4. บุคลากรผูใ้ห้บริการด้าน

สาธารณสุขไม่เพียงพอ 

5.ประชาชนไม่ใหค้วามส าคัญกับการ

ดูแลสุขภาพของตนเองเท่าที่ควร 

 

1.  การได้รับความช่วยเหลือยามเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

2.  จัดให้มกีารฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่

ประชาชน 

3.  หาตลาดรองรับสินคา้ทางเกษตร 

4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศกึษาและในชุมชน 

5.  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6.  สนับสนุนการด าเนินงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กให้มคีุณภาพ 

7.  จัดให้มกีารฝกึอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

และเทคโนโลยีดา้นการเกษตร 

 

2) ด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.สินคา้ที่ผลิตในชุมชนไม่มีตลาด

รองรับ 

2. ขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบ

อาชีพ 

การส่งเสริม/สนับสนุนผลติภัณฑ์ในชุมชน 
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ด้าน สภาพปัญหา แนวทางแกไ้ข 

3) ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1. ปัญหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค -

บริโภค  ระบบประปามีไมท่ั่วถึง 

2. ดาดล าเหมอืงส่งน้ าเพื่อการเกษตร

มีไมท่ั่วถึง 

3. ขาดแหลง่น้ าส าหรับกักเก็บไว้ใช้

เพื่อการเกษตรแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมตืน้

เขิน 

4. การขยายเขตไฟฟ้า และการตดิตั้ง

ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้า ยังไม่ทั่วถึง 

 

1. ขยายระบบประปาหมูบ่้านให้ทั่วถึง  

2. ซ่อม / สร้างฝายน้ าล้น , สระเก็บน้ า ,  

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะและล าเหมอืง,  

ก่อสร้างดาดล าเหมอืงสร้างแนวป้องกัน

ตลิ่ง 

3. ก่อสร้างถนน  สะพานและรางระบายน้ า

ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนให้ทั่วถึง

และได้มาตรฐาน 

4. การติดตั้งเสียงตามสายให้ทั่วถึง 

5. การปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่

การเกษตร  

6. ขยายแนวเขตไฟฟ้า,  ติดตั้งไฟกิ่งให้ทั่ว

ทั้งทุกชุมชน 
 

4) ด้านการ

บริหารจัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. แหล่งน้ าตื้นเขิน ขาดการ

บ ารุงรักษา 

2. ปัญหาน้ ากัดเซาะตลิ่งตามแมน่้ า 

ล าคลอง 

3. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 

4. ปัญหาการใชส้ารเคมีทาง

การเกษตรของเกษตรกรท าให้

ทรัพยากรดินและน้ าเสื่อมโทรม 

 

1.  การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 

2.  พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและสถานที่

สาธารณะต่างๆ 

3.  การปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ด้าน สภาพปัญหา แนวทางแกไ้ข 

5) ด้านการ

อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและ 

ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

 

1.  ขาดการส่งเสริม รณรงค์ การ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่าที่ควร 

2.  ปัญหาขาดภูมิคุม้กันกระแสสังคม

บริโภคนยิม วัตถุนิยม ท าให้ผูค้นเห็น

แก่ตัวมากขั้น ขาดคุณธรรม 

จรยิธรรม 

1.  ส่งเสริมให้มกีารอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ขนมธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

2.  จัดอบรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่

เยาวชน 

6) ด้านการจัด

ระเบียบภายใน

ชุมชนและการ

สร้างความ

ร่วมมือในการ

รักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

1.  ประชาชนไม่มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

ในสิทธิ หนา้ที่ของตนตามกฎหมาย 

2.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลอื

จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ ไม่

ทันท่วงที 

3.  การด าเนินงานด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวติ แก่ เด็ก เยาวชน 

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ยังไม่ครอบคลุม

เท่าที่ควร 

 

1.  จัดสายตรวจของฝา่ยปกครอง  ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อตรวจตราความสงบ

เรียบร้อยภายในพืน้ที่ 

2.  การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.  ฝกึอบรมส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริม

ความสามัคคีแก่ชุมชน 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศกึษา  เชน่  

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน

การสอน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

7)  ด้านการ

บริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

 

1.  บุคลากรมีน้อย ปฏิบัติงานใน

หนา้ที่หลายต าแหน่ง อาจก่อให้เกิด

ความลา่ช้า และผดิพลาดได้ 

2.  บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้

ในส านักงานมไีม่เพียงพอ 

3.  ขาดการตดิต่อประสานงาน

ระหว่างภายในองค์กรส่วนราชการ

ภายเท่าที่ควร 

 

1.  ด าเนินการสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและรองรับ

ภารกิจที่ส่วนกลางจะถ่ายโอนเพิ่มให้ 

2.  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ใน

ส านักงานใหเ้พียงพอและทันสมัย 

3.  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน

ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสว่นร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในระบบ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

5.  จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส่วนที่ 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  (พ.ศ.2561 – 2564)  

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ  ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน  1  (พ.ศ.2561 – 2564)  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  

และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561 – 2564)  รวม

ตลอดถึงนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กลไกประชารัฐ  

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน  Thailand  4.0  และนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกน

พัฒนา  โดยค านึงถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกระดับ  เพื่อการพัฒนาประเทศ

ไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  โดยมีรายละเอียดของ

แผนพัฒนาระดับมหภาค  ดังต่อไปนี้ 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี  (พ.ศ.2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2560 – 2579)  เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา

ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals  :  SDGs)  รวมทั้งการ

ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  4.0  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้น

ได้ให้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค  

และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์

และทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพื่อมุ่งสู่  

“ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในและ

ภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน

เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง  และเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ  ให้เข้มแข็งควบคู่กันไปกับการพัฒนา

คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์ จากการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  และความคิด

สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต  และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีการก าหนด

วิสัยทัศนป์ระเทศ  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์  :  “ ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว   

   ด้วยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ  ประเทศมีความมั่นคง

ในเอกราชและอธิปไตย  มสีถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของประชาชน  มีรบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไลที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส

ตามหลักธรรมภิบาล  สังคมมีความปรองดองและสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  และความปลอดภัย

ในทรัพย์สิน  และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมคีวามมั่นคงของอาหาร  พลังงานและน้ า 

ความมั่งคั่ง  คือ  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  เศรษฐกิจ

มีความสามารถในการแข่งขันสูง  ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง   

ยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  การผลิตและการบริโภค

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ

และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทย  ปี  พ.ศ.2579  ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่  

เศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  สังคมไทยที่เป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ าน้อย  ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาด

เล็ก  มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  รับผดิชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนรว่ม  ประเทศ

ไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมภิาคและระดับโลก  ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า  บนฐานการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ  การบริหารคุณภาพ  การค้า

ปลีก  และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น  และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์สมบูรณ์  เป็นพลเมืองที่

สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง  เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็น

พลเมืองไทย  พลเมืองอาเซียน  และพลเมืองโลก  และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  น าไปสู่การพัฒนาให้

คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมีความ

มั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  จึงได้ก าหนด

ยุทธศาสตรไ์ว้  6  ด้าน  ดังนี้ 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

(1) เสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบั นหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด

คอร์รัปชั่น  สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่ างประเทศ

มหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ

มากขึ้น 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้าการลงทุน  พัฒนาสู่ชาติ

การค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  

และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

ยกระดับผลติภาพแรงงานและพัฒนา  SMEs  สู่สากล 

(4) การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน  และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและ

พลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิจัย  และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุน้ส่วน 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(4) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

(5) การสรา้งความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

(1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1)  จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู  และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(6) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1)  การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้ันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



“มั่งคั่ง” 

 

“มั่นคง” “ยั่งยืน” 

“มั่งคั่ง” 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ  

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  

สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม   

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

2 

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 
4 

การสร้างโอกาส

ความเสมอภาค

และเทา่เทยีมกัน

ทางสังคม 

 

1 

ความมั่นคง 3 

การพัฒนาและ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

6 

การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

5 

การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมติรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์    “ ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ดว้ยการพัฒนา  

                   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

คติพจน์ประจ าชาติ      “ มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน ” 
 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  สังคมไทยมีความเป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ าน้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  รับผดิชอบโปร่งใส   

     ตรวจสอบได้และประชาชนมสี่วนรว่ม 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ป ี
 

แผนงบประมาณเชงิบูรณาการ 

 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาต ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

แผนแม่บทยทุธศาสตรเ์ฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัต ิ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/จังหวดั 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560–2564) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในวันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2559  โดยมีกระบวนการประชุมระดมความ

คิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  ของภาคีการพัฒนาทุกภาค

ส่วนทั้งระดับภาคทั้ง  4  ภาค  และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus  Group)  เช่น  กลุ่ม

ภาคเอกชน  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  ที่ชัดเจน  เป็นที่

ยอมรับ  สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  ในระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทย

ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไม่มี

เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การก่อการร้ายข้ามชาติ  และภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายๆ  ด้าน  ทั้งปัญหา

คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมผลิตภาพการผลิตต่ า  

และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น  การพัฒนาประเทศในช่วง

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ  อย่างเหมาะสมมากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐาน

ของประเทศในระยะยาวทั้งในด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการที่ดี 

ทั้งนี้  ประเทศไทยในปัจจุบัน  อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ  

“มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้

ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาใน

ระยะใกล้เพียงอย่างเดียว  หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก  20  ปีข้างหน้า  ดังนั้น  

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  และ

ต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ  ไป  จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง  5  ปี  

ของการประกาศใช้แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ

แผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด  20  ปี  ตามกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579)  ซึ่งประกอบด้วย  10  ยุทธศาสตรส์ าคัญ  ได้แก่ 
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ประกอบด้วย  10  ยุทธศาสตร์ส าคัญ  ได้แก่  

  ยุทธศาสตรท์ี่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  ยุทธศาสตรท์ี่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่  4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่  

                                            ความมั่นคงและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ 

                                           ชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตรท์ี่  7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตรท์ี่  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  10  ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จะมุ่งบรรลุ

เป้าหมายในระยะ  5  ปีที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  โดยมีหลักการส าคัญ

ของแผนฯ  ประกอบด้วย 

1.  ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่  9 – 10  เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง  มีความ

พอประมาณ  มีเหตุผล  รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับภูมิสังคม  การพัฒนาทุกด้าน  มี

ดุลยภาพ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และระบบนิเวศน์  มีความสอดรับ  เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน  การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอื่นๆ  สามารถ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างตอ่เนื่อง  มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ  การกระจาย

ความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ชุมชน  วิถีชีวิต  

ค่านิยม  ประเพณี  และวัฒนธรรม  เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอย่าง

แท้จรงิ  

2.  ค านึงถึง  “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยใช้  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มุ่ง

สร้างคนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ  เป็นกลจักรในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการ  โดยในมิติ

สังคม  พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คน

มีศักยภาพและการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถรอบด้านและมีโอกาสในการ

เข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคน 
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และครอบครัวให้ดีขึน้  ในมิติเศรษฐกิจ  พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้

สูง  ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม  อยู่

ร่วมกันอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง 

 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี”  มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์

ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์

ประจ าชาติวา่ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

 4.  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย  2579 ”  ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  

20  ปี  มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน  5  ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  

โดยที่เป้าหมายและตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ  มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 

 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมปิัญญาและนวัตกรรม”  แผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่  12  มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่ม

ขยายฐานกลุ่มประชากรช้ันกลางให้กว้างขึ้น  โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ  

โอกาสทางสังคม  และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ  40  ให้สูงขึ้น  นอกจากนี้การ

เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป 

 6.  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5  ปี  ที่ต่อ

ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  จากการที่แผนพัฒนาฯ  เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับ

แรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ให้เกิดการ

ปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จงึให้ความส าคัญ

กับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนและการ

ก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดในระดับแผนงาน/ 

โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย

และตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ผ่านมา  แผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่  12  จงึก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมและก าหนดแผนงาน / โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนด

จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์

ส าคัญในด้านต่างๆ 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 
  

 การก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ  ในช่วงเวลา 5  ปี  โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอด

ต่อไปแผนพัฒนาฉบับที่  13  14  และ  15  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  20  

ปี  และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ  ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด  ในรายละเอียดมากกว่าใน

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ผ่านมาเพื่อให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและ

แผนปฏิบัติการต่างๆ  ได้ชัดเจนขึน้  โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ  ต้องแสดง

ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์  ผลลัพธ์หลักๆ  กับผลผลิตในระดับแผนงาน

และโครงการได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึง

ความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่   12  ได้

ตั้งเป้าหมายในมติิหลักๆ  ประกอบด้วย 

1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรูเ้ท่า

ทันสถานการณ์  มีความรับผดิชอบและท าประโยชน์ตอ่ส่วนรว่ม  มีสุขภาพและใจที่ดี  มคีวามเจรญิ

งอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวติที่พอเพียงมคีวามเป็นไทย 

2. การลดความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจน  การเข้าถึงบริการ

ทางสังคมที่มคีุณภาพอย่างทั่วถึงกลุ่มที่มรีายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ยร้อยละ15   

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่

เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  และมี

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี

มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  5  ต่อปี  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มรีายได้สูงภายในปี  2579  ส าหรับมิติที ่

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงอาหาร  พลังงานและน  า  โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหไ้ด้ร้อยละ  

40  ของพื้นที่ประเทศ  เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค

พลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  7  ภายในปี  2563  เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มี

ปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นและรักษา

คุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพืน้ที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัย  สามัคคี  สร้าง

ภาพลักษณ์ดี  และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   ความขัดแย้งทาง

อุดมการณ์และความดีในสังคมลดลง  ปัญหาอาชญากรรมลดลง  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน

ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง  

และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น   

เป้าหมายทั้ง  6  กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  สะท้อนถึงปัญหาการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระ  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainaable  Development  Goals : SDGs)  

และเป้าหมายในระยะยาว  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ตอ้งบรรลุภายในระยะเวลา  20  ปี 
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เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้  แต่ได้ก าหนด

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับที่  12  เอาไว้แล้ว 

  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  ของเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  

เทศบาล  จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดังกล่าวมาประกอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  มีรายละเอียดดังนี ้
 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)  

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิด

ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทาย

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับ

สภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของประเทศใน

ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น  ปัญหาการผลิต  ความสามารถในการแข่งขัน  

คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าใหก้ารพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  

12  จงึจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ  ดังนี้ 

  (1).  การนอ้มน าและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (2).  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่นร่วม 

  (3).  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  และ 

  (4).  การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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  โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่  12  

ประกอบด้วย 

  1.  ยึดหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” 

  2.  ยึด  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

  3.  ยึด  “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  20  ปี”  มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์

ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่  12   

  4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะ

บรรลุใน 5 ปีแรก  และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ  

  5. ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 

 

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 

ประกอบด้วย   

  1.  เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีตลอดจนเป็นคนเก่งที่

มีทักษะความรูค้วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

  2.  เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผูด้้อยโอกาสได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมคีวามเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  

  3.  เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มเีสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  

  4.  เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 

  5.  เพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดิน มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างาน

เชงิบูรณาการ  

  6.  เพื่อให้มกีารกระจายความเจรญิไปสู่ภูมิภาค  และ   

  7.  เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศตา่ง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ    
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        1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ)  :  พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

1) พัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและความยั่งยืน  มีธุรกิจบริการตอ่เนื่องกับการ

ท่องเที่ยวบริการ  สุขภาพและการศกึษาที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งผลิตภัณฑส์ร้างสรรค์ที่

สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหม้ีความ

หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนืความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่

ระบบนิเวศนเ์พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุของภาคเหนอื

ที่เร็วกว่าระดับประเทศ  10  ปี 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

 

วิสัยทัศน์  :  ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุนสู่สากล  บนพืน้ฐานความโดดเด่น 

                  วัฒนธรรมล้านนา  สังคมน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 

2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร  การค้า  และการลงทุน 

3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิติกส์เพื่อการท่องเที่ยว  การค้า  

การลงทุนระหว่างภูมิภาค 
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Positioning) 

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 

เมืองท่องเที่ยวสู่

สากล 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

Food Valley เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(พชืผักเมืองหนาว  

ล าไย  มะม่วง  

กาแฟ  สมุนไพร / 

ไก่ประดู่หางด า  นม

พรีเมยีม) 

เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(กระเทียม  ถั่ว

เหลอืง  งา  กาแฟ) 

เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(ข้าว  ข้าวโพดหวาน  

สัปปะรด) 

เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(ล าไย  มะม่วง  ข้าว  

กระเทียม) 

Green  City พื้นท่ีป่าไม้  ลุ่มน้ า

ปิง  เขตเมอืงเก่า / 

ยา่นชุมชนอนุรักษ์ 

พื้นท่ีป่าไม้  ลุ่มน้ า

สาละวิน 

พื้นท่ีป่าไม้  ลุ่มน้ าวัง  

เขตเมอืงเก่า / ย่าน

ชุมชนอนุรักษ์ 

พื้นท่ีป่าไม้  เขต

เมอืงเก่า / ย่าน

ชุมชนอนุรักษ์ 

Northern  

Landport 

สนามบินนานาชาติ  

ศูนยก์ลางการคา้

การลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิสติกทางบกและ

ทางราง 

นคิมอุตสาหกรรม 

Health  and  

Wellness 

1. ศูนยก์ลาง

การแพทย ์ 

– ทันตกรรมของ

ภูมิภาค 

2. สปาและการนวด

สุขาภาพ 

3. การพ านกัระยะ

ยาว 

4. น้ าพุร้อน 

1. ชุมชนท่องเท่ียว

เชงิสุขภาพ 

2. ผลิตภัณฑส์ปา 

3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญา

การแพทยแ์ผนไทย 

สมุนไพร 

2. ชุมชนท่องเท่ียว

เชงิสุขภาพ 

3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญา

การแพทยแ์ผนไทย 

2. ชุมชนท่องเท่ียว

เชงิสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นดา้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

2. ยกระดับ  เชื่อมโยง  สร้างเครือขา่ย  การค้า  การลงทุน  และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแขง่ขัน  ทั้งในและต่างประเทศ 

3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

4. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีสว่นร่วม  

ตอบสนองตอ่การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท่องเที่ยว การค้า     

การลงทุน 

การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

Value – added  Agricultre 

Creative  Craft 

Food  Valley 

Northern  Landport 

Health  and  Wellness 

Creative  Tourism Green  City 

การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

และประเด็นการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 

วิสัยทัศน ์ :  “นครแหง่ชีวติและความมั่งคั่ง”  (City  of  Life  and  Prosperity) 
(เมอืงท่ีให้ความสุขและชีวิตท่ีมีคุณค่าแกผู่้อยูอ่าศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมอืงท่ีน่าอยู่และน่าท่องเท่ียวในระดับ

โลก) 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  : 

1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล  :   

    MICE  CITY , Wellness  City 

2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการ

คมนาคมขนส่ง  :  Northern  Landport 

3. เมืองแหง่เกษตรปลอดภัย  :  Northern  Food  

Valley 

4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : 

Education  Hub 

5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 

: Medical  and  Health  Hub 

6. เมืองแหง่ความหลากหลายทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม : Diversity  of  Nature  and  Culture 

พันธกิจ  : 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

ท่องเที่ยวและบริการสากล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

การค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตร

ปลอดภัย 

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

การศกึษาระดับภูมิภาค 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

การแพทย์และบริการสุขภาพ 

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความ

หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

                

                            การท่องเที่ยว                             การศกึษา         ศาสนา/วัฒนธรรม 

      การค้า  การลงทุน                                                                        ความปลอดภัย 

           การเกษตร                                                                              การสาธารณสุข                                                 

                                                                                                          แรงงาน 

 

                         

                                 ป่าไม้                                                     สิ่งแวดล้อม 

                               อากาศ                                                       น้ า 

                                   พลังงาน                                              ดิน 

 

 

 

  

 

เศรษฐกิจสมดุล 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มยั่งยืน 

 

สังคมนา่อยู่ 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชนและ

ท้องถิ่น 

1. สร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางดา้นการท่องเที่ยว

และบริการสุขภาพ 

2. สร้างการเชื่อมโยง

ของธุรกิจการท่องเที่ยว

สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

ผูป้ระกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

สุขภาพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ

บริการสุขภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และ

การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

2. ส่งเสริม

การเกษตรการ

ผลติสินค้าชุมชน  

การค้า  การลงทุน

สู่สากล 

1. ยกระดับการผลติ

สินค้าและบริการให้มี

มูลค่าเพิ่มสูงขึน้ 

2. สร้างรายได้จากการ

จ าหน่ายสินค้าและ

บริการในตลาดที่

เหมาะสม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  

ผูป้ระกอบการในการประกอบธุรกิจ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลติและ

การประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

3. เสริมสร้างสังคม

ให้มคีุณภาพคง 

อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม 

1. พัฒนาคุณภาพชวีิต

ของคนทุกกลุ่มวัย 

2. การสรา้งความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อมล้ า

ทางสังคม 

1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วย

ความเป็นเลิศด้านการศกึษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มศีักยภาพ

ร่วมกับเครือขา่ยด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 

3. ส่งเสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 

4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ

อย่างมคีุณภาพ 

5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสม 

6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและ

พัฒนาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้

สมบูรณ์  โดยใช้

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

1. การป้องกันและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มและสร้างระบบ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมี

ส่วนร่วมในรูปแบบของ

เครอืขา่ย 

2. การมสี่วนร่วมในการใช้

ประโยชนแ์ละแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3. การสร้างจิตส านกึ

สาธารณะเพ่ิมพื้นท่ีสเีขียว 

4. พัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการ

ของเสียและพลังงาน 

1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูใหอ้ยู่ใน

สภาพสมบูรณ์  สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  

ดิน  อากาศ  ขยะและของเสียอันตรายใหม้ี

คุณภาพดีขึ้น  และพร้อมในการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยธรรมชาติ 

3. ส่งเสริมความเข้าใจและจติส านึกของชุมชนใน

การอนุรักษ์  หวงแหน  ลดข้อขัดแย้งและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบ

เครือขา่ย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้

พลังงานทดแทนใหเ้หมาะสมและยั่งยืน 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมความ

มั่นคง  ความ

ปลอดภัยและความ

สงบสุขของ

ประชาชน 

1. ชุมชนเข้มแข็ง  สังคม

เมืองปลอดภัยและสงบ

สุข 

2. พืน้ที่ชายแดนมคีวาม

มั่นคงสงบสุข 

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน  

มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  

เพื่อรับมือกับปัญหา  ภัยคุกคามดา้นความมั่นคง

ทุกรูปแบบ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความ

มั่นคงตามแนวชายแดน 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้กลไก

ประชารัฐ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการมสี่วนรว่ม

ของชุมชน 

3. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและ

การให้บริการ

ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

1. ประชาชนมคีวามพึง

พอใจ 

2. การบริหารภาครัฐให้

มีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐใหม้ี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-2564) 
 

วิสัยทัศน์  :  “ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน  บนพื นฐานของความเข้าใจในปัญหา

และ 

ศักยภาพของท้องถ่ิน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้างการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วนในการ     

    บริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสว่น 

    ท้องถิ่นให้มีความทันสมัย  มคีุณธรรม   

    จรยิธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี   

    ภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 

    ท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

    เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม 

4. การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  

ศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

6. การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการ

รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร ์ 1  :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อ

รองรับการ

พัฒนา 

1.1 ระบบ

สาธารณูปโภค  

การคมนาคมขนส่ง

มปีระสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของ

ประชาขนอยา่ง

ท่ัวถึง 

1. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานดา้นการ

คมนาคมขนสง่ท่ี

จ าเป็น 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งทั้งทางถนน  

สะพาน  ที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความจ าเป็นและ

ความต้องการของคนในท้องถิ่นมคีวามสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

การสรา้งงานและกระจายรายไดอ้ย่างทั่วถงึ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี  

มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าจัดให้มี

ไฟสัญญาณจราจร  ป้ายเส้นทาง  ระบบไฟฟา้ส่องสว่างที่

เหมาะสมเพียงพอ  รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพคมนาคม

ขนส่งทางน้ า 

2. พัฒนาบริหาร

จัดการโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน

สาธารณูปโภค  ให้สามารถใชว้างแผนตัดสินใจในการ

พัฒนาได้ตามล าดบัความส าคญั  ความจ าเป็นเรง่ด่วน  

เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  สามารถก าหนด

แนวทางในการใชป้ระโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

2. จัดท าผังเมือง  ข้อบังคับการใชพ้ืน้ที่  เพื่อก าหนด

นโยบายและควบคมุการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  อาคาร  

บ้านเรือน  โรงงานและการวางแผนพืน้ที่เพาะปลูกโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากประชาชนในพืน้ที่ 

3. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บรกิารขนส่งสาธารณะและ

ขนส่งมวลชลที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นอืน่อย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถรองรับการใชง้านของประชาชนในท้องถิ่นและ 

นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ 

1.2 ภาค

เกษตรกรรม

สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มและมี

การกระจายรายได้

อยา่งเหมาะสม 

3. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทาง

การเกษตรเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

1. ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและ

ชลประทาน  เพื่อการเกษตรให้สามารถป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยแลง้ที่มีผลต่อภาคเกษตรกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และสร้างความเข้มแข็งใหก้ับประชาชนในท้องถิ่น  

โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  สรา้งมูลค่าเพิม่

และลดค่าใช้จา่ยในการกระจายสินคา้  เช่น  การจัดตั้งและ

ดูแลตลาดกลางรับซือ้  ขาย 

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตรอย่างมีส่วน

ร่วม  ตลอดจนติดตามประเมนิผลความก้าวหนา้อย่าง

ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร ์ 2  :  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2.1 ชุมชนยดึถือ

และปฏบัิตติาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

เกิดภูมคิุ้มกันทาง

เศรษฐกิจ 

 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

และสร้างภูมิคุม้กัน

ระบบเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิการใชท้รัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐาน

การผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด  โดยใช้แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ผสมผสาน

กับวิถีชวีิตดัง้เดิม  บนพืน้ฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็น

ส าคัญ  ตลอดจนการสนับสนุน  ต่อยอดและขยายผล

ความส าเร็จการพัฒนาโครงการหลวง  เพื่อส่งเสรมิกากร

เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร  ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช ้ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและ

สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กบัภาคการเกษตรในท้องถิ่น  เช่น  การ

พัฒนาเมล็ดพันธุ์  การจัดเกบ็รักษาผลผลิตการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์และการให้บรกิารวิชาการด้านการเกษตร  เพื่อ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ  

ตลอดจนรณรงค์และสง่เสรมิเกษตรอนิทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย  เพื่อการบรโิภคและการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน

ชุมชน 

3. ส่งเสรมิให้มกีารประกอบอาชีพเสริมต่อยอดจากอาชีพ

เกษตรกร  โดยการสรา้งกลุ่มอาชีพ  หรือสหกรณ์ที่มีความ

เข้มแข็ง  เพื่อสรา้งรายไดเ้สรมิและผลักดันให้เกิดการ

กระจายรายไดอ้ย่างทั่วถึง 

4. ส่งเสรมิการออมในทุกระดับชมุชนบนพืน้ฐานของความ

เข้าใจและความพร้อมของชุมชน 

5. เสรมิสร้างค่านิยมในการบรโิภคสนิค้าชุมชนและสินค่าที่

ผลิตภายในประเทศ 
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ยุทธศาสตร ์ 2  :  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2.2 ท้องถิ่นมีการ

พัฒนาด้านการ

ท่องเท่ียวและ

วสิาหกิจชุมชนให้มี

ความพร้อมแขง่ขัน

และรองรับ

ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

2. ส่งเสริมท้องถิ่นให้

มกีารพัฒนา

ศักยภาพดา้นการ

ท่องเท่ียวในชุมชน  

มคีวามพร้อมแขง่ขัน

และรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจ

เซียน 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  ทั้งกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่  เช่น  การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงสขุภาพ  และเชิงนิเวศ  ที่

สอดคล้องกับวิถีชวีติ  ขนบธรรมเนียมประเพณบีนพืน้ฐาน

ของการมีส่วนรว่ม  เหมาะสมกบัศักยภาพและเกิด

ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 

2. ศึกษา  รวบรวม  และเผยแพร่ข้อมูล  เพื่อสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกดิขึน้จากการรวมกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน  เพื่อใหส้ามารถเตรียมความพร้อมและ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดา้นการทอ่งเที่ยวและวิสาหกิจ

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. สรา้งการมีส่วนรว่มและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ  เอกชนและท้องถิ่นที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหเ้ป็นที่รู้จักทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและ

วสิาหกิจชุมชน  เพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑช์ุมชน 

1. พัฒนาความรูผู้้ประกอบการในท้องถิ่น  ในด้านการ

บรหิารจัดการธุรกิจ  ประกอบด้วย  การตลาด  การผลิต / 

การบรกิาร  การบรหิารจัดการและการเงิน  โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาบุคลากร  ทักษะแรงงาน  การศึกษาและพัฒนา

เพื่อเพิ่มมูลค่า  ยกระดบัการค้าและบรกิารให้ได้มาตรฐาน  

สามารถแข่งขนัได้ในตลาดการคา้อาเซียน 

2. เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในชุมชนมอี านาจในการต่อรอง

การจัดหาปัจจัยการผลิต  เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศรว่มกันในลกัษณะกลุ่มเครือข่าย  โดยความ

ร่วมมือระหว่างภาครับและเอกชน 

3. ส่งเสรมิการน าระบบเทคโนโลยดีิจติอลเข้ามาใชใ้นการ

บรหิารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิตการ

ออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ  สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินค้า / 

บรกิาร  การตลาด  และการขายที่เชือ่มโยงสู่ตลาด

ภายนอก 
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ยุทธศาสตร ์ 3  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

3.1 ชุมชนมี

จิตส านกึและมีสว่น

ร่วมในการปฏบัิติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในดา้น

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอ้มและการ

อนุรักษร์ะบบนเิวศ 

1. อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มโดย

ชุมชน 

1. พัฒนานวัตกรรมดา้นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียวในชุมชน  เชน่  ปลูกป่าในพื้นท่ีต้นน้ า  

พื้นท่ีสาธารณะ  สร้างฝายตน้น้ าล าธาร  โดย

ให้ชุมชนเป็นผู้มบีทบาทหลักในการริเร่ิม

ด าเนนิการและโดยภาครฐั 

3. ก าหนดบทบัญญัติขอ้บังคับและกฎหายท่ี

เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกับแตล่ะพื้นท่ี การ

ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี (Zoning)  อย่างเป็น

รูปธรรม  และน ากฎระเบียบมาบังคับใช้

อย่างจรงิจัง  ตลอดจนน าเทคโนโลยมีาใชใ้น

การจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลการครอบครอง

พื้นท่ี 

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนัก

ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

การผลิตและบริโภคท่ีสง่ผลกระทบตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

5. จัดกจิกรรมสง่เสริม  สนับสนุนให้

ประชาชนกลุ่มตา่งๆ มีความรู้  ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องในการป้องกัน  แกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

* เป็นนวัตกรรมที่เกดิขึน้ในการจัดการกับปัญหา

เหล่านี้  จะด าเนินการแก้ไขในนามของส่วนรวม 

(Collective action)  ทัง้ผ่านการใชก้ระบวนการเวที

ประชาคมเพื่อสรา้งความตระหนักถงึปัญหาร่วมกัน

และเพื่อระดมความคดิเห็นในการหาทางแก้ไข  ทั้ง

ใชก้ารลงมือลงแรงร่วมกันเพื่อแก้ไขปญัหา  เช่น  

การปลูกป่า  การท าแนวกันไฟป่า  การรวมกลุ่มเป็น

อาสาสมัครเพื่อลาดตระเวนและป้องกันการกระท า

การที่เป็นต้นเหตุของปัญหา  หรือใชก้ารท าสัญญา

ประชาคมในชุมชนโดยการก าหนดเปน็กฎกตกิาของ

ชุมชนหรือกฎบา้น ฯลฯ  เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร ์ 3  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

3.1 ชุมชนมี

จิตส านกึและมีสว่น

ร่วมในการปฏบัิติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในดา้น

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอ้มและการ

อนุรักษร์ะบบนเิวศ 

2. ป้องกันและ

แก้ปัญหาขยะและ

มลภาวะในชุมชน 

1. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาน้ าเสยี  ขยะมูลฝอย  

ปัญหาหมอกควันให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด  โดย

สง่เสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการดว้ยตนเอง

มากขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2. สง่เสริมให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

อ่ืน  ท้ังภาครัฐเอกชนในการบรหิารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3. สง่เสริมการจัดต้ังกลุ่มและเครอืข่ายในการ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  เช่น  การแก้ไขปัญหา

หมอกควัน  ไฟป่า 

4. การใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชน  เพื่อลดปริมาณขยะมีการคัด

แยกท่ีเหมาะสม  มกีารก าจัดขยะอย่างถูกวิธ ี 

และสร้างประโยชนจ์ากขยะในชุมชน  รวมถงึการ

ดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองไม่ให้เนา่เสยี 

5. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหา

ต้นแบบท่ีดใีนการบรหิารจัดการขยะและมลภาวะ

เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏบัิติ  ขยาย

ผลสูชุ่มชนและท้องถิ่นอ่ืน  โดยการมีส่วนรว่ม

ของชุมชน  องค์กรภาคเอกชน  เช่น  การพัฒนา

ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  การแก้ไขปัญหา

หมอกควันและไฟป่า 

3. ส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทน

และการอนุรักษ์

พลังงาน 

1. สง่เสริม  สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับ

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืกมาใช้

ปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างยั่งยืน  โดยเริ่มจากหนว่ยงานภาครัฐและ

ขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  ท่ี

อยู่อาศัย  และอ่ืนๆ 

2. ให้ความรู ้ ปลูกจติส านกึ  และสร้างแรงจูงใจ

ของคนในท้องถิ่น  ดา้นการอนุรักษ์พลังงาน  

การใชพ้ลังงานทดแทน  โดยเปรยีบเทียบให้เห็น

ถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ต่อตนเองและทอ้งถิ่น

อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร ์ 4  :  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

4. การอนุรักษฟ์ื้นฟู

และสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญหาทอ้งถิ่น 

4.1 ชุมชนและ

องคก์รภาคสังคม

ในท้องถิ่น  

สามารถอนุรักษ ์ 

ฟื้นฟูและสบืสาน  

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นของตนให้

ด ารงอยู่ได้อยา่ง

ยั่งยืน 

1. พัฒนาองค์ความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมปัิญญา

ท้องถิ่นในเชงิองค์

รวม 

1. สรา้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภมูิปัญญา / อัต

ลักษณท์้องถิ่น  เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  

เช่น  การใชว้ัด  สถานศกึษา  พิพิธภณัฑ์  หรือ

สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ให้เยาวชนและ

ผู้ที่สนใจ  โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่ง

เรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใชง้านไดแ้ละมคีวาม

น่าสนใจ 

2. สรา้งเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบคุคลเกี่ยวกับ

การสรา้งสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวฒันธรรมให้เป็น

แกนหลักในการศกึษา  รวบรวมภูมิปญัญาในท้องถิ่น

และสร้างการมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและ

สรา้งสรรค์งานศิลปะ  ภูมิปญัญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ  

เช่น  การจัดนิทรรศการ การเสวนา  การประชุมใน

ชุมชน  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสรา้งกลุ่ม

กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวกบัภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

2. อนุรักษแ์ละ

ส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นในชุมชน 

1. ส่งเสรมิใหม้ีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  

ตามค าสอนของศาสนา 

2. ปลูกจิตส านกึการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นใน

ระดับครอบครัว  ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและ

เยาวชนในชุมชน  นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา  

เช่น  รณรงค์การใช้ภาษา / การแต่งกายล้านนา  การ

อนุรักษ์อักษรเมือง  ดนตรีพื้นบ้าน  สง่เสรมิ

วัฒนธรรมประเพณใีนโรงเรียนฯ  รวมถึงการอนุรักษ์

ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ  แห่งล้านนา  มีการ

ออกแบบหรือก่อสรา้งโดยคงเอกลักษณท์างด้าน

ศิลปะ 

3. ส่งเสรมิชุมชนในการสรา้งกลุม่ส่งเสรมิวัฒนธรรม

ล้านนาและคุณธรรมจรยิธรรมในชุมชน 

4. ส่งเสรมิและจดักิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น 

5. สรา้งการมีส่วนรว่มของคนในชมุชนในการเฝ้า

ระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของ

วัฒนธรรมต่างชาติทีม่ีต่อวถิีชวีิตชมุชน 

6. สนับสนุนยกย่องเชดิชูเกียรติให้แกบุ่คคลที่สรา้ง

คุณประโยชน์ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร ์ 4  :  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

4. การอนุรักษฟ์ื้นฟู

และสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญหาทอ้งถิ่น 

4.1 ชุมชนและ

องคก์รภาคสังคม

ในท้องถิ่น  

สามารถอนุรักษ ์ 

ฟื้นฟูและสบืสาน  

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นของตนให้

ด ารงอยู่ได้อยา่ง

ยั่งยืน 

3. เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

รูปแบบตา่งๆ  เช่น  เอกสาร  รายการ

โทรทัศน์  สื่อ online  เป็นต้น  เพื่อเผยแพร่ให้

เกิดการรับรู้ในวงกวา้ง  โดยมุ่งเนน้ความ

คุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและเปิดพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมเพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรม  จัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นไปยังสถานท่ีต่างๆ  ภายนอก  

เชน่  การจัดกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดง

สินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการ

ท่องเท่ียว  เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและ

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร ์ 5  :  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

5.1 กลุ่มเด็ก  

เยาวชน  และผูใ้หญ่  

ได้รับการสง่เสริม

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

1. ส่งเสริมการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

 

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ดา้นตา่งๆ  ที่เป็น

การศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ  และ

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ  พร้อม

ท้ังเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มแหลง่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ

ส าหรับประชาชน  กลุ่มอาชีพและการ

รวมกลุม่ตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริม  พัฒนาและยกระดบัคุณภาพ

มาตรฐานบริการทางการศกึษาและการ

ศกึษาวจิัยของสถานศกึษาในสังกัดและ

สถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ลดความเหลื่อมล้ า

ในการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและสรา้ง

โอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุก

ระดับ  พัฒนาความพร้อมตอ่การเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.2  กลุ่มผู้สูงอายุ  

คนพกิารและผู้

ประสบปัญหาทาง

สังคมได้รับบริการ

และสวัสดกิารอย่าง

ท่ัวถึง  รวดเร็วและ

เป็นธรรมบนพืน้ฐาน

ของการพึ่งพาตนเอง 

2. ส่งเสริมสุขภาวะท่ี

ดีของคนในชุมชน 

1. พัฒนาระบบสวัสดกิารและบริการสุขภาพ

ทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ  ปอ้งกันโรค  

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพท่ี

มคีุณภาพมาตรฐาน  โดยให้ประชาชนใน

ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและ

ท่ัวถึง 

2. ส่งเสริมเครอืขา่ยดา้นสาธารณสุขในการ

เฝ้าระวัง  ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ  

โรคอุบัตใิหมแ่ละภัยสุขภาพ  พฒันา

ศักยภาพภาคีเครอืขา่ยในการป้องกันและ

สร้างเสริมสุขภาพเชงิรุกในชุมชน 

3. สนับสนุนการศึกษา  พัฒนา  และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมปัิญญาการแพทย์

แผนไทยและสมุนไพรให้เป็นท่ียอมรับใน

ชุมชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมทัีกษะ

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ัง

ร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร ์ 5  :  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

5.2 กลุ่มผู้สูงอายุ  

คนพกิารและผู้

ประสบปัญหาทาง

สังคมได้รับบริการ

และสวัสดกิารอย่าง

ท่ัวถึง  รวดเร็วและ

เป็นธรรมบน

พื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเอง (ตอ่) 

3. พัฒนาคุณภาพ

ชวีติเด็ก  เยาวชน  

สตรี  คนชราและ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

 

1. ส ารวจรวบรวมขอ้มูลเด็ก  เยาวชน  สตรี  

คนชรา  และผู้ดอ้ยโอกาสในท้องถิ่น  เพื่อ

จัดท าแผน  ก าหนดแนวทางในการจัด

สวัสดกิารทางสังคม  ทัง้ในดา้นการศึกษา

การพัฒนาอาชีพ  และการเข้าถงึปัจจัยการ

ยังชีพ 

2. พัฒนาการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีเหมาะสมกับกลุม่ประชาชนเป้าหมาย  เชน่  

การจัดท าทะเบียนเพื่ออ านวยความสะดวกใน

การรับบริการด้านต่างๆ  การสร้างทางลาด

ส าหรับผู้พิการ  การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดกิารสังคม  ความ

เสมอภาคและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่ม

ประชาชนเป้าหมาย  สนับสนุนกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมคุ้มครองเด็ก

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร  

และผู้สูงอาย ุ

4. ส่งเสริม  และพัฒนาอาชพีใหแ้ก่กลุ่ม

ประชาชนเป้าหมายในชุมชน / ท้องถิ่นตาม

ศักยภาพ  รวมท้ังสนับสนุนด้านการตลาด  

เพื่อให้มงีานท า  มีรายไดส้ามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 
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ยุทธศาสตร ์ 6  :  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

6. การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

6.1 ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

ในชุมชนและ

สามารถป้องกัน

และรับมอืกับสา

ธารณภัยต่างๆ  ได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

6.2 ชุมชนมสี่วน

ร่วมในการป้องกัน  

แก้ไข  สามารถลด

ปัญหายาเสพติด

และความไม่

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิใน

ชุมชน 

1. รักษาความสงบ

เรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชุมชน 

 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครอืขา่ยอาสาสมัคร

ชุมชน  ต ารวจบา้นกลุ่มจิตอาสา , อปพร. , 

อสม. เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบ

เรียบร้อยของชุมชน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้  จัด

กิจกรรมสง่เสริมการมสี่วนร่วมเพื่อป้องกันภัย

ท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชน 

3. พัฒนาความร่วมมอืและบูรณาการระหว่าง

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกับองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี  รวมท้ังการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  หนว่ยงาน

ท่ีเกีย่วข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 

 

 

 

2. ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

1. ส่งเสริมการสร้างเครอืขา่ยอาสาสมัคร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)  

กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า 

2. พัฒนา  ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพ

งานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา

ความสงบปลอดภัยในชุมชนอยา่งพอเพยีง 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการและ

ป้องกันปัญหาภัยแลง้  อุทกภัย  สาธารณภัย  

รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ความ

ชว่ยเหลอืแกผู่้ประสบภัยอยา่งทันท่วงที 

4. น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการป้องกันและ

แก้ปัญหาการเฝ้าระวังการแจ้งเตอืนด้านสา

ธารณภัย 
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ยุทธศาสตร ์ 6  :  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

6. การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

6.1 ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

ในชุมชนและ

สามารถป้องกัน

และรับมอืกับสา

ธารณภัยต่างๆ  ได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

6.2 ชุมชนมสี่วน

ร่วมในการป้องกัน  

แก้ไข  สามารถลด

ปัญหายาเสพติด

และความไม่

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิใน

ชุมชน 

3.  ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิอบายมุขและ

ปัญหาแรงงานตา่ง

ด้าว  

1. บูรณาการความร่วมมอืระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

พร้อมท้ังสง่เสริมการมสี่วนร่วมของคนใน

ชุมชน  ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

อบายมุขปัญหาแรงงานตา่งด้าว  อย่างมี

ระบบ  เชน่  โรงเรียน  วัด  องคก์ร

ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการและประชาชนใน

ท้องถิ่น ฯลฯ  เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง  

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึน้อยา่ง

ตอ่เนื่องและด าเนินการตามกฎหมายอยา่ง

จรงิจัง 

2. ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมดา้นกีฬาและ

นันทนาการแก่เด็กและเยาวชน  เพื่อป้องกัน

ปัญหายาเสพติด 

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานตา่งด้าว

และการให้สิทธิของคนพื้นท่ีสูงให้มีสทิธิตามท่ี

กฎหมายก าหนด  ตลอดจนเตรียมความ

พร้อมเฝ้าระวังผลกระทบและป้องกันปัญหาที่

อาจเกดิขึน้จากแรงงานตา่งด้าวท้ังในระบบ

และนอกระบบตามกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร ์ 7  :  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ี

ด ี

7.1 องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมี

กระบวนการบริหาร

จัดการภายใตห้ลกั 

ธรรมาภบิาล 

 

7.2 องคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการ

จัดบริการ

สาธารณะแก่

ประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

1.  พัฒนา

กระบวนการบริหาร

จัดการภายใตห้ลกั

ธรรมาภบิาล 

 

2. พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ

ภายใตห้ลัก 

ธรรมาภบิาล  

1. เสริมสร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม  

จรยิธรรม  รักษาวนิัยและธรรมาภิบาลที่ยดึ

ประโยชนส์่วนรวมเป็นหลักสร้างขวัญก าลังใจ

และทัศนคติท่ีดขีองบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ

ในการให้บริการประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มี

ความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏบัิตงิาน  

การบริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เชน่  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้านระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องในการปฏบัิตงิาน  การจัดอบรมใน

ด้านการบริหารจัดการธรรมาภบิาล 

3.  พัฒนากลไกการท างานที่เขม้แข็งและ

โปร่งใส  โดยอาศัยความร่วมมอืเป็นภาคีหรือ

ข้อตกลงความร่วมมอืและการบูรณาการ

ระหว่างหนว่ยงานอย่างเป็นรูปธรรมโดย

ค านึงถึงผลประโยชนส์าธารณะของ

ผู้รับบริการเป็นหลักภายใต้การตัดสนิใจท่ียึด

หลักคุณธรรมจรยิธรรมการรับผิดชอบตอ่

ส่วนรวม  การพร้อมรับการตรวจสอบจาก

ประชาชนและปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

มกีารเปิดเผยขอ้มูลหนว่ยงานตามกฎหมาย 

4. จัดหาเคร่ืองมอืและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีี

เหมาะสม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการ

ให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา

ท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบงานและการให้บริการประชาชน  โดย

มุง่เนน้ผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าในการ

ปฏบัิตภิารกิจ  ค านึงถงึความตอ้งการของ

ประชาชน 
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ยุทธศาสตร ์ 7  :  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ี

ด ี

7.1 องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมี

กระบวนการบริหาร

จัดการภายใตห้ลกั

ธรรมาภบิาล 

 

7.2 องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการ

จัดบริการสาธารณะ

แก่ประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

3.  ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในการ

ตรวจสอบควบคุม 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นจากชุมชน  กลุ่มองค์กร  หน่วยงาน

และผู้มีสว่นได้เสียจากการด าเนนิงานในการ

พัฒนาของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้มีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะความคิดเหน็ในการ

ก าหนดบทบัญญัติ  กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อประสานประโยชนข์องภาคส่วนตา่งๆ  

ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 

2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด  

และการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนนิงานเพื่อ

ความสะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาค

ส่วน 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2.1  วิสัยทัศน์ 

         วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

“ ร่วมใจ  ร่วมพัฒนา  ประชามีสุข ” 

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  มีระบบ

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ประชาชนด ารงตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น   ประชากรมีคุณภาพทุกๆ ด้าน   

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยนื  

            ภารกิจหลักในการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

    1.  องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

        2.  มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรพอเพียง 

              3.  บุคคล ครัวเรอืน และชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

   4.  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ให้เป็นที่รูจ้ักแพร่หลาย 

   5.  ประชาชนมสีุขภาพดี มีความรู ้ มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
        6.  ประชาชนรว่มดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 

 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  1.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  2.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  ด้านการอนุรักษ์  ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  5.  ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

  6.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  7.  ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความ 

                          สงบเรียบร้อย 
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2.3  เป้าประสงค์ 

 

  1.  ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนา  การให้บริการด้านการศกึษา สุขภาพ 

                          และการศกึษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

  2.  ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจและนิยมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       ไปใช้ในการด ารงชีวติ 

  3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมขนส่งโดยมุ่งเนน้ 

       โครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ 

       ของประชาชน เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตแก่ประชาชน 

  4.  ประชาชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

       ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  5.  ประชาชนมีจติส านึก ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง 

                          โบราณสถานและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                          และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6.   ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคีต่อกัน  สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ  

                           และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยใน 

                           ชีวติและทรัพย์สิน 

7.  น าหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาลและการมสี่วนรว่มของ 

      ประชาชนมาใช้ในการบริหารงาน 
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2.4  ตัวชี วัด 

 

1.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนได้รับบริการด้าน 

                การศกึษาและการพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  ทันสมัย 

                สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  2.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมของการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้าน 

                          เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใหแ้ก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

  3.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมดา้นการสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงซ่อมแซม 

                          โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมและ 

                          การขนส่งที่ได้มาตรฐาน 

4.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ 

                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จจ านวนโครงการ /  

5.  กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

               จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจ 

  6.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย 

                          และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

  7.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ประชาชน  องค์กรอื่นมีส่วนรว่มในการบริหาร   

                          ติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน  ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 

 

  1.  นักเรียน  นักศกึษา  ประชาชนที่ได้รับบริการด้านการศกึษาและการพัฒนา 

                          คุณภาพชวีิตอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 

                          สังคม  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  54  โครงการ / กิจกรรม / ปี     

2.  มีการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใหแ้ก่ 

      ประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  จ านวนไม่น้อยกว่า  11  โครงการ / กิจกรรม / ปี 

  3.  มีการสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ 

                          สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐาน   

                          จ านวนไม่นอ้ยกว่า  103  โครงการ / กิจกรรม / ปี 

  4.  พืน้ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                          สิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ  จ านวนไม่น้อยกว่า  18 โครงการ/กิจกรรม/ปี 

  5.  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

                          และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจ   

                          จ านวนไม่น้อยกว่า  10  โครงการ / กิจกรรม / ปี   

  6.  มีโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและ 

                          การจัดระเบียบชุมชนสังคม  จ านวนไม่น้อยกว่า  11  โครงการ/กิจกรรม/ปี 

  7.  ประชาชน  องค์กรอื่นมีส่วนรว่มในการบริหาร  ติดตาม  ตรวจสอบการ 

                          ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  45   

                          โครงการ / กิจกรรม / ปี  
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2.6  กลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

-  พันธกิจ : องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

-  เป้าประสงค์ : น าหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีสว่นร่วมของ 

    ประชาชนมาใช้ในการบริหารงาน 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  เปิดโอกาสและช่องทางใหภ้าคประชาชน

แสดงความเห็นและมีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมของ อปท. 

เชงิคุณภาพ 

1. รอ้ยละของประชาชนที่เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการต่าง ๆ ในกิจกรรมของ

เทศบาล 

2. ร้อยละของแผนชุมชน ที่บรรจุในแผนพัฒนา

เทศบาล 

3. รอ้ยละของชุมชนมแีผนชุมชนใช้ 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกับ

ภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองค์กร 

เชงิคุณภาพ 

1.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ

ร่วมกับหนว่ยงานอื่น ๆ ในทุกด้าน 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพสร้างจิตส านึกของ

บุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสว่นรวม

และพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน 

เชงิคุณภาพ 

1.  ร้อยละของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ และนเิทศองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 -  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัดเทศบาล 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

-  พันธกิจ  :  มีโครงสรา้งพื้นฐานด้านการเกษตรพอเพียง 

-  เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งโดยมุ่งเนน้ 

   โครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ 

   ของประชาชน เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตแก่ประชาชน 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตรให้

ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพเพิ่มขีดความ สามารถ

ในการแขง่ขันทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางการผลิต ลดค่าใชจ้า่ยในการผลิตและเพิ่มช่องทาง

การกระจายสนิคา้ 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนการเพิ่มขึ้นของการเข้าสู่พืน้ท่ีทางการเกษตร 

2.จ านวนระบบชลประทานท่ีเข้าสูพ่ื้นท่ีทางการเกษตร 

3. จ านวนแหล่งน้ าของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละท่ีลดลงของค่าใชจ้่ายในการขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร 

2.ร้อยละท่ีลดลงของระยะเวลาในการขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและด้าน

สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง พัฒนาปรับปรุง

แหลง่น้ า ระบบประปา สะพาน ทางเท้า และท่อระบาย

น้ าให้ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพ 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของถนน(กี่เส้น/ยาว) 

2.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของครัวเรือนท่ีมีไฟฟา้ใช ้

3.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนครัวเรือนท่ีมีน้ าอุปโภค

ปริโภคท่ีสะอาด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพื่อความ

ยั่งยืน 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละท่ีลดลงของอุบัตเิหตุการขนสง่และจารจร 

2.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟา้ใช้ 

3.ร้อยละของน้ าที่มกีารระบายน้ าสามารถไมใ่ห้ท่วม

ขังถนนได ้

4.คุณภาพน้ าอุปโภคปริโภคเป็นไปตามมาตรฐาน 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กองช่าง 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์  :  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  พันธกิจ  :  บุคคลครัวเรือนและชุมชนมคีวามเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

-  เป้าประสงค์ : ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ไปใช้ในการด ารงชีวติ 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือน เชงิปริมาณ 

1.รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ขอ้มูลพื้นฐาน 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละท่ีลดลงของค่าใชจ้่ายของครัวเรือน 

2.  ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างมี

เหตุมีผลและเอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกัน 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมและสร้างการเรียนรู้ในการ

ด าเนนิชีวิต 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของการลดลงของปัญหาสังคมในพ้นท่ี 

3. การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ส่งเสริม

และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  การพัฒนาสินค้า / 

บริการ  การส่งเสริมการตลาด  และส่งเสริม

สนับสนุนชอ่งทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนอาชีพท่ีจัดให้มกีารฝึกอบรมแก่ประชาชน 

2.จ านวนกจิกรรมท่ีสง่เสริมอาชีพ 

เชงิคุณภาพ 

ร้อยละของคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏบัิติ

ราชการและนิเทศองค์กรปกครองด้านท้องถิ่นประจ าปี

ท่ีเพิ่มขึ้น 

 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสวัสดิการสังคม 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านสังคม 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

-  พันธกิจ   : ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมใหเ้ป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

-  เป้าประสงค์  : ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ 

                               ท่ อ ง เที่ ย วทางโบราณ สถานและการอนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู  และสืบ สาน 

                               ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และ

วัฒนธรรม 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดให้มเีพื่อส่งเสริมแหลง่ท่องเท่ียว

ทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี

เพิ่มขึ้น 

2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดให้เพื่อสง่เสริมการอนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัิญญา

ท้องถิ่นให้คงด ารงอยู่ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ให้เกิด

คุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชุมชน 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองการศกึษา 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นสังคม 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

-  พันธกิจ   : ประชาชนมสีุขภาพดี มีความรู ้ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  เป้าประสงค์  : ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนาการให้บริการด้านการศึกษา สุขภาพ 

                               และการศึกษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและ 

                               เท่าเทียม 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธห์รือแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยทุธ ์

1.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานท้ังเชิงรุกและเชิงรับได้

ครอบคลุมท้ังด้านส่งเสริมคุณภาพ ป้องกันและควบคุม

โรคตดิต่อ การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการเพิ่มขึน้ 

เชิงคุณภาพ 

1.รอ้ยละของจ านวนท่ีลดลงของจ านวนผู้ใช้บรกิาร

ด าเนินการรักษาสุขภาพ 

2.  การสง่เสรมิให้เด็กและเยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รักการออก

ก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองให้มี

ความเข้มแข็ง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม 

และห่างไกลยาเสพติด 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนลานกฬีาและท่ีด าเนินการเพิ่มขึ้น 

2.จ านวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่ครบทุกชุมชน 

เชิงคุณภาพ 

1.รอ้ยละของจ านวนประชากรท่ีออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 

3. การส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมทัีกษะในการดูแล

สุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ทั้งร่างกายและ

จติใจ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการเพิ่มขึน้ 

 

4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา

ท้ังในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึน้ในการจัดการการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

รอ้ยละของการไมรู่ห้นังสือลดลง 

5.  การส่งเสริมสนับสนุน ดูแล สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส 

ขาดโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาอาชีพเพื่อให้

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึน้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

กลุม่พิการผู้ด้อยโอกาส 

เชิงคุณภาพ 

รอ้ยละของการด าเนินการตามมาตรฐานการปฏบัิติราชการ

และนเิทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,กองการศกึษา, กองสวัสดิการสังคม 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นสังคม 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  พันธกิจ   : ประชาชนรว่มดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 

-  เป้าประสงค์  : ประชาชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

     สิ่งแวดล้อมใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน และน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใหเ้กิด 

     ประโยชน์สูงสุด 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธห์รือแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยทุธ ์

1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏกิูล 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนครัง้ในการก าจัดขยะมลูฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลลดลง 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในการเพิ่มความรู้กับประชาชน 

2.จ านวนกจิกรรมท่ีด าเนนิการเพิ่มขึ้นในการรักษา

สิ่งแวดลอ้ม 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละปริมาณในขยะในครัวเรือนลดลง 

2. ร้อยละของพื้นท่ีสเีขียวเพิ่มขึ้น 

3. ลดปริมาณและควบคุมมลพษิทางน้ าและทางอากาศ เชงิปริมาณ 

1.จ านวนขยะดา้นมลพิษทางน้ าและทางอากาศลดลง 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของประชาชนมกีารบ าบัดน้ าเสียของครัวเรือนก่อน

ปล่อยในท่ีสาธารณะ 

2.ร้อยละของปริมาณการเผาขยะและสิ่งปฏกิูลลดลง 

4.  การสง่เสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและใชท้รัพยากร

ธรรม ชาตอิย่างย่ังยนื ลดปริมาณการใชส้ารเคมีใน

การด ารงชีวิตและประกอบอาชพี 

เชงิปริมาณ 

จ านวนครัวเรือนท่ีบริโภคผักปลอดสารเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของปริมาณสารพษิในเลอืดของกลุ่มตัวอยา่งลดลง 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 -  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด   :   ยุทธศาสตรท์ี่  4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ :    ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษา 

         ความสงบเรียบร้อย 

-  พันธกิจ          :   ประชาชนมสีุขภาพดี มีความรู ้มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  เป้าประสงค์      :   ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคีต่อกัน  สามารถรับมือกับสาธารณภัย 

                            ต่างๆ  และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ 

                            ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับสาธารณะและการป้องกันแก่ประชาชน 

2.จ านวนกจิกรรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการดูแลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

2.  ส่งเสริมการจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิของประชาชน 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการดูแลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

3. การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของจ านวนผู้ตดิยาเสพติดลดลง 

 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัดเทศบาล  

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านความมั่นคง 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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3. ส่งเสริมแหลง่

ท่องเท่ียว ประเพณี

วัฒนธรรมให้เป็นท่ี

รู้จักแพร่หลาย 

 

5. ประชาชนมสีุขภาพดี 

มคีวามรู้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

6. ประชาชนร่วมดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มให้

ยั่งยืน 

 

 

1. องคก์รภาครัฐ 

เอกชนมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

2. มโีครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเกษตร

พอเพยีง 

 

4. บุคคลครัวเรือนและ

ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 

พึ่งพาตนเองได้ 

 

จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ 

Positioning 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. น าหลักการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนมาใช้ในการบริหารงาน 

1. เปิดโอกาสและช่องทางให้ภาคประชาชนแสดง

ความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนิน

กจิกรรมของ อปท. 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกับภาคีการ

พัฒนาอื่นจากภายนอกองคก์ร 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพสรา้งจิตส านึกของบุคลกรใน

การบริการประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

รับผิดชอบต่อส่วนรวมและพร้อมรองรับการตรวจสอบ

จากประชาชน 

2. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

พอเพียง 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง 

โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตแก่ประชาชน 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันทางการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและเพิ่ ม ช่องทาง

กระจายสินค้า 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งพัฒนาปรับปรุง

แหล่งน้ าระบบประปา สะพานทางเข้าและท่อระบาย

น้ าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพื่อ

ความยั่งยืน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งพัฒนาปรับปรุง

แหล่งน้ าระบบประปา สะพานทางเข้าและท่อระบาย

น้ าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพื่อ

ความยั่งยืน 

3. บุคคล ครัวเรือน และชุมชน มีความ

เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

3. ประชาชนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปในการด ารงชีวติ 

1. สง่เสริมการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรอืน 

2. ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างมี

เหตุมผีลและเอื้อเฟื้อซึง้กันละกัน 

3. การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพส่งเสริม

และสนับสนุนอาชีพการพัฒนาสินค้า/บริการการ

ส่งเสริมตลาดและการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางใน

การสรา้งโอกาสทางการตลาด 

4. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนา

ธรรมใหเ้ป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

4. ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางโบราณสถานและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน

ศลิปวัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1. สง่เสริมแหลง่การท่องเที่ยวประวัติศาสตรแ์ละ

วัฒนธรรม 

2. สง่เสริมการอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้เกิด

คุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรู้ มีความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

5. ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนา การใช้บริการด้านการศึกษา 

สุขภาพ และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่าง

ทั่วถึง และเท่าเทียม 

1.จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชงิ

รับใหค้รอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและ

ควบคุมโรคติดตอ่การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 

2.การสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนรูจ้ักให้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์รู้รักสามัคคีในหมู่คณะรัก

การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยเพื่อ

ความเข้มแข็งแข็งแรงทั้งดา้นรา่งกายจิตใจ อารมณ์ 

สังคมและหา่งไกลจายาเสพติด 

3.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะใน

การดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงการจัดกิจกรรม

เสริมสรา้งความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนทั้ง

ร่ายกายและจติใจเกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

4.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

การศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะและ

เพียงพอ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

  5.การส่งเสริมสนับสนุนดูแลสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส

ทางการศึกษาการพัฒนาชีพเพื่อสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

  6.ส่งเสรมิสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

7.สง่เสริมการจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของประชาชน 

8.การสง่เสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

6. ประชาชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

2.ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจัด

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

3.ลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ าทางอากาศ 

4.การสง่เสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืนลดปริมาณการใช้

สารเคมีในการด ารงชีวติและประกอบอาชีพ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวดั

ภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

20 ป ี

1. ด้านการ

บริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

7. การบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ี

ด ี

6. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ภาครัฐและการ

ให้บริการ

ประชาชนตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

- 2. การสร้างความ

เป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

6. การบริหาร

จัดการในภาครัฐ

การป้องกันการ

ทุจรติประพฤติมิ

ชอบและธรรมา 

ภบิาลในสังคมไทย 

4. ด้านการสร้าง

โอกาสความ

เสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

6. ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1. การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

2. ส่งเสริม

การเกษตรการ

ผลิตสินค้าชุมชน  

การค้า  การ

ลงทุนสูส่ากล 

2. ยกระดับ

เชื่อมโยงสร้าง

เครอืขา่ยการค้า  

การลงทุนและ

การค้าชายแดน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแขง่ขันท้ัง

ในและ

ตา่งประเทศ

พัฒนาเกษตร 

3. มูลค่าเพิ่มสู่

ตลาดท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

7. การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ 

โลจิสติกส ์

8. การพัฒนา

วทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ี วจิัย

และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค

เมอืง  และพืน้ท่ี

เศรษฐกิจ 

2. ด้านการสร้าง

ความสามารถใน

การแขง่ขัน 
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ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดั

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

จังหวดั

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์

ชาติ  20 ป ี

3. ด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 

2. ส่งเสริม

การเกษตรการ

ผลิตสินค้า

ชุมชน  การค้า  

การลงทุนสู่

สากล  

1. สร้างคุณค่าและ

ความโดดเด่นดา้น

อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

2. ยกระดับเชื่อมโยง

สร้างเครอืข่ายการค้า  

การลงทุนและการคา้

ชายแดนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการ

แข่งขันท้ังในและ

ต่างประเทศพัฒนา

เกษตร 

3. มูลค่าเพิ่มสู่ตลาด

ท้ังในและตา่งประเทศ 

1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

3. การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันไดอ้ย่าง

ยั่งยืน 

7. การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและระบบโลจิ

สติกส์ 

8. การพัฒนา

วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาคเมอืง

และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2. ด้านการ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแขง่ขัน 

3. ด้านการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4. การอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

4. การอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี

และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 

3. เสริมสร้าง

สังคมให้มี

คุณภาพ  

คงอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 

1. สร้างคุณค่าและ

ความโดดเด่นด้าน

อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

10. ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา 

3. ด้านการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
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ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์

ชาติ  20 ป ี

5. ด้านการพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติ 

5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 

3. เสริมสร้าง

สังคมให้มี

คุณภาพ  

คงอัตลักษณท์าง

วัฒนธรรม 

1. สร้างคุณค่าและ

ความโดดเด่นดา้น

อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

1. การเสริมสร้าง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

2. การสร้างความ

เป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

10. ความรว่มมอื

ระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 

3. ด้านการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4. ด้านการ

สร้างโอกาส

ความเสมอ

ภาคและเท่า

เทียมกันทาง

สังคม 

6. ด้านการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมและ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอ้มให้

สมบูรณ์โดยใช้

เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 

4. อนุรักษ ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอ้ม

อย่างบูรณาการ

และมีส่วนร่วม

ตอบสนองตอ่การ

พัฒนาและใช้

ประโยชนอ์ย่าง

ยั่งยืนและเป็น

ธรรม 

4. การเตบิโตท่ี

เป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อ

การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

9. การพัฒนา

ภาคเมอืง และ

พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2. ด้านการ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแขง่ขัน 

5. การสร้าง

การเตบิโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

20 ป ี

7. ด้านการจัด

ระเบียบภายใน

ชุมชนและการ

สร้างความ

ร่วมมอืในการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

 

 

 

6. การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

5. เสริมสร้าง

ความมั่นคง  

ปลอดภัยและ

ความสงบสุขของ

ประชาชน 

- 5. การเสริมสร้าง

ความม่ันคง

แห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน 

1. ด้านความ

มั่นคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        - 94 –  
 

3.  การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  -  สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 

       การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค SWOT  Analtsis (จุดแข็ง จุดอ่อน  

                        โอกาสและอุปสรรค) 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

1 องคก์รมีการแบ่งสว่นราชการภายในและก าหนด

หนา้ที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่าง

ชัดเจนและเป็นธรรม 

1 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไมส่ามารถจัดท าและ

เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใชใ้นการตัดสนิใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาท้องถิ่น 

2 มกีารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

กิจกรรมตา่งๆ  ท่ีได้ด าเนินการโดยผ่านทาง

เว็บไซต์ขององคก์รอยา่งสม่ าเสมอ 

2 การปฏบัิตงิานของแตล่ะส่วนราชการเนน้การ

ด าเนนิงานตามภารกิจของตนเองไม่ได้เนน้หรือให้

ความส าคัญในการบูรณาการกบัหนว่ยงานอื่น 

3 มแีผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีขององค์กรท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่

3 การใช้จ่ายงบประมาณขององคก์รบางโครงการไม่

สามารถแสดงให้เห็นถงึความคุม้ค่าและประโยชน์

หลากหลายท่ีประชาชนจะได้รับ 

4 มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง  การจัดการ

ฝึกอบรมและสง่เสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม  

การศึกษาดูงาน 

4 ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองขององคก์ร

เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐและ

งบประมาณรายจา่ยท่ีบรรจุไวใ้นแผนพัฒนามจี านวน

นอ้ยมาก 

5 มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของ

ตนเองภายใต้กรอบอ านาจหนา้ท่ี 

5 ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน  ท าให้การท างานตาม

ภารกิจหนา้ที่เพิ่มมากขึน้   

6 องคก์รมีทรัพยากร  เครื่องมือ  อุปกรณแ์ละสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการท างานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพเหมาะสมก้บการด าเนนิงานตาม

ภารกิจที่รับผิดชอบ 

6 กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  มกีารปรับปรุงแก้ไข

ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไมทั่น  ขาดความชัดเจนใน

การด าเนนิงาน 

7 เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพื้นท่ีในความ

รับผิดชอบ  24  ตารางกิโลเมตร  มคีวามพร้อม

ด้านบริการ  และมีขีดความสามารถในการ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

7 การพัฒนาท่ีผ่านมาเนน้ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มากเกินไปท าใหก้ารพัฒนาด้านอื่นๆ มีการพัฒนาได้

ไมเ่ต็มท่ี 

8 ชุมชน  มวีัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  มวีัด  

โบราณสถานทางศาสนา  และศลิปวัฒนธรรม 

9 มแีหลง่ผลิตสินค้าเกษตรกรรมท่ีมีคุณภาพ 

10 มสีภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะเป็นเมอืงน่าอยู่  

นา่อาศัยและนา่ทอ่งเท่ียว 
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โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1 เมอืงแกนมคีวามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติและแหล่งต้นน้ าล าธาร 

1 ขาดการวางผังเมอืงท่ีดเีพื่อรองรับการพัฒนาใน

อนาคต 

2 เมอืงแกนมกีารบริการทางการแพทยท่ี์มี

ศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามาใชบ้ริการใน

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นได้ 

2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ

ขนาดใหญ ่

 

3 มศีูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในโครงการสายใย

รักแห่งครอบครัว 

3 ขาดการบริการด้านการขนสง่มวลชน 

 

4 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542  ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่น

โดยท่ีหน่วยงานราชการสว่นกลาง  และส่วน

ภูมิภาค  ส่งเสริม  และ  สนับสนุนการถ่ายโอน

ภารกิจให้แกเ่ทศบาล 

4 ไมม่ตีลาดกลาง  หรอืศูนย์รวมในการจ าหนา่ยสนิคา้

ด้านการเกษตรกรรม 

 

5 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาดา้น

ความมั่นคง  สิ่งแวดลอ้ม   

ยาเสพติด  ความสงบเรียบร้อยในสังคม  การ

ป้องกันสาธารณะภัยและสร้างความรัก ความ

สามัคคีและความสมานฉันท์ภายในชาติ 

5 มอีัตราการใชส้ารเคมีในภาคการเกษตรสูง 

 

6 รัฐบาลส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพยีง 6 ตน้ทุนทางการผลิตของเกษตรกรมีราคาสูง  เชน่  

ราคาเมล็ดพันธ์ุ  ปุย๋  ยาก าจัดศัตรูพชื  เป็นต้น 7 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ส่งเสริมการพัฒนา

คณุภาพคนไทยท่ีเนน้การมีสว่นร่วมในการ

บริหารจัดการท้องถิ่น 

8 รัฐบาลมนีโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558  อย่างสมบูรณ์โดย

สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  การเมอืงและ

ความมั่นคง 
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  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     

  จากการส ารวจและวิเคราะหส์ภาพทางกายภาพของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  และ

บริเวณพืน้ที่ต่อเนื่อง  สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้  ดังนี้ 
 

พื นที่ 

สภาพเศรษฐกิจ / 

ลักษณะเด่น/ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปัญหา/ข้อจ ากัด 

การพัฒนา 

แนวทางการ

ด าเนินการ 

พืน้ที่   

24  ตารางกิโลเมตร 

ประชากร 

๑๓,105  คน  แบ่งเป็น  

ชาย  6,256  คน  และ

หญิง  6,849  คน   

เขตการปกครอง 

2  ต าบล  27  ชุมชน 

พืน้ที่ 

พืน้ที่ราบระหว่างเทือกเขา

และที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง  มี

ล าน้ าธรรมชาติ  ๒  สาย  

คือ  ล าน้ าแม่ปิง  และ

น้ าแม่งัด  มีล าเหมอืง

สาธารณะที่รับน้ ามา

จากฝายลูกล่างของ

ชลประทานและคลอง

ชลประทานที่รับน้ ามา

จากโครงการเขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล 

 

- รายได้เฉลี่ยต่อคน  

30,000  บาท / ปี 

- พืน้ที่การเกษตร  

จ านวน  ๕,๔๔๘.๒๐ ไร่  

- พืชหลัก  ได้แก่  ข้าว

นาปี กระเทียม มันฝรั่ง  

ถั่วเหลือง ข้าวโพด 

- สถาบันการเงิน 1 แห่ง 

ลักษณะเด่น 

- มีสถานที่ท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์  

โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ  ที่งดงาม 

เชน่ แหล่งเตาอินทขิล

เมืองแกน  วัดต่างๆ  

อนุสาวรยี์พระเจ้าสาม

ฝัง่แกน  เสาหลักเมอืง

แกน 

ศักยภาพการพัฒนา 

- มีศักยภาพด้านการ

พัฒนาการเกษตร 

- มีศักยภาพด้านการ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

สภาพปัญหา 

- ปัญหาการจ าหน่าย

สินค้าการเกษตร 

- ปัญหาการให้สารเคมี

ทางการเกษตรของ

เกษตรกร  ส่งผลใหม้ี

ต้นทุนในการผลิตสูง 

-  ปัญหาแรงงานต่าง

ด้าว 

- ปัญหาการเช่าที่ดนิท า

กิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

- ขาดการมสี่วนรว่มใน

การแก้ไขปัญหาในพืน้ที่  

ด้านการพัฒนาอาชีพ  

- ขาดแคลน

งบประมาณในการ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่

ประชาชนในพื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมอาชีพเพื่อ

สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนในพื้นที่  และ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืน 

- ส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมเชื่อมโยง

ภาคเกษตรกรรม 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  พ.ศ.2561 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
20 ปี 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบบัท่ี  12 

ยุทธศาสตร ์
6. ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั 

ยุทธศาสตร ์
5. ดา้นการสรา้งการเตมิโตบน
คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร ์
4. ดา้นการสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทยีมกนัทางสงัคม 

ยุทธศาสตร ์
3. การพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

ยุทธศาสตร ์
2. ดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการ
แขง่ขนั 

ยุทธศาสตร ์
1. ดา้นความมัน่คง 

ยุทธศาสตร ์1 ยุทธศาสตร ์7 ยุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสตร ์5 ยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์3 ยุทธศาสตร ์2 ยุทธศาสตร ์10 ยุทธศาสตร ์9 ยุทธศาสตร ์8 

ยุทธศาสตร ์

กลุ่มจงัหวดั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
ส่งเสรมิการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์แบบ
องคร์วมเพือ่สรา้งสรรคบ์รรยากาศ

ทีส่วยงามมเีสน่ห ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
ยกระดบัการพฒันาการคา้การลงทุน  มุง่เน้นอุตสาหกรรมสขุภาพ  อุตสาหกรรมการ
จดัประชุมและนิทรรศการ (MICE)   อุตสาหกรรมบรกิารการศกึษา  และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรปู  เพือ่รองรบัการท่องเทีย่วและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
ส่งเสรมิการสรา้งสรรคส์นิคา้และบรกิารใหโ้ดดเด่น

และมคีุณค่า  มุง่เน้นผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ 
หตัถสรา้งสรรค ์ ศลิปวฒันธรรมการทอ่งเทีย่ว 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
การพฒันาเศรษฐกจิ
อย่างสมดุลและยัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 
การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั

และการใหบ้รกิารประชาชนทีม่ ี
ประสทิธภิาพ  ประสทิธผิลโปร่งใสและ

เป็นธรรม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
การสรา้งความมัน่คง

ปลอดภยั และความสงบสุข
ของประชาชน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

พลงังานและสิง่แวดลอ้ม  
เพือ่เป็นฐานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
สรา้งสงัคมแห่งวฒันธรรม  ความรู ้

ภมูปัิญญา จติสาธารณะและ
พฒันาศกัยภาพคนใหพ้รอ้มรบักบั

การเปลีย่นแปลง 

ยุทธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

อปท.จ.
เชียงใหม่ พ.ศ.

2559 -2563 

ยทุธศาสตรท่ี์ 7 
การบรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 
การป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยัและการ
รกัษาความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยใน
ชุมชน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 
การพฒันาคุณภาพ
ชวีติของประชาชน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและ
สบืสานศลิปวฒันธรรม  
จารตีประเพณแีละ 

ภมูปัิญญา 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
การพฒันาเศรษฐกจิ
ตามแนวปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีเ่หมาะสม 
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ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

อปท.จ.
เชียงใหม่ พ.ศ.

2559 -2563 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
7 

การบรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 
การป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยัและการ
รกัษาความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยใน
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
การพฒันาคุณภาพ
ชวีติของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและ
สบืสานศลิปวฒันธรรม  
จารตีประเพณแีละ 

ภมูปัิญญา 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
การพฒันาเศรษฐกจิ
ตามแนวปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 
การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีเ่หมาะสม 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาของ
เทศบาลเมือง

เมืองแกน
พฒันา พ.ศ.
2561 -2564 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
7 

การบรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 
การจดัระเบยีบภายใน
ชุมชนและการสรา้ง
ความร่วมมอืในการ
รกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและ
สบืสานศลิปวฒันธรรม  
จารตีประเพณแีละ 
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีเ่หมาะสม 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
การพฒันาเศรษฐกจิ
ตามแนวปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 
การพฒันาคุณภาพ
ชวีติของประชาชน 

 

เป้าประสงคท่ี์ 7 
น าหลักการบรหิาร

จัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและ

การมีส่วนรว่มของ 

ประชาชนมาใชใ้น

การบรหิารงาน 
 
    

เป้าประสงคท่ี์ 6 

ประชาชนมคีวามรกั  
ความสามคัคตี่อกนั  
สามารถรบัมอืกบั 
สาธารณภยัต่างๆ  

และสามารถกลบัไปใช้
ชวีติตามปกตไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  มคีวาม
ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ 
 

เป้าประสงคท่ี์ 5 
ประชาชนมีจิตส านึก 

ตระหนัก และมีส่วน

ร่วมในการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวทาง 

โบราณสถานและการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงคท่ี์ 4 
ประชาชนมีส่วนรว่มใน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ให้คง

อยู่อย่างย่ังยืน และน า

ทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

เป้าประสงคท่ี์ 3 
พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  การ

คมนาคมขนสง่โดย

มุ่งเน้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางการเกษตร 

เพื่อสามารถ

ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
เสรมิสร้างคุณภาพ

ชีวติแก่ประชาชน 
 

เป้าประสงคท่ี์ 2 
ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจและนิยม

น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นการด ารงชีวติ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 
ประชาชนทุกคนได้รับ

การพัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา สุขภาพ 

และการศึกษาความ

ปลอดภัยในชวีิต และ

ทรัพย์สนิอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
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เป้าประสงคท่ี์ 7 
น าหลักการบรหิาร

จัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและ

การมีส่วนรว่มของ 

ประชาชนมาใชใ้น

การบรหิารงาน 
    

เป้าประสงคท่ี์ 6 

ประชาชนมคีวามรกั  
ความสามคัคตี่อกนั  
สามารถรบัมอืกบั 
สาธารณภยัต่างๆ  

และสามารถกลบัไปใช้
ชวีติตามปกตไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  มคีวาม
ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ 
 

เป้าประสงคท่ี์ 5 
ประชาชนมีจิตส านึก 

ตระหนักและมีส่วนร่วมใน

การส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ทางโบราณสถานและ 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงคท่ี์ 4 
ประชาชนมีส่วนรว่มใน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ให้คง

อยู่อย่างย่ังยืน และน า

ทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 
 

เป้าประสงคท่ี์ 3 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  การ

คมนาคมขนส่งโดยมุ่งเน้น

โครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตร เพื่อสามารถ

ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน เสริมสร้าง

คุณภาพชวีติแกป่ระชาชน 

        

 

เป้าประสงคท่ี์ 2 
ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจและนิยม

น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นการด ารงชีวติ 

 

เป้าประสงคท่ี์ 1 
ประชาชนทุกคนได้รับ

การพัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา สุขภาพ 

และการศึกษาความ

ปลอดภัยในชวีิต และ

ทรัพย์สินอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 

 

แผนงาน แผนงาน
บรหิาร
ทัว่ไป 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษต

ร 

แผนงาน
ศาสนา  

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงา
นงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณชิย ์

ผลผลิต 
/

โครงกา
ร 

- จดังานเฉลมิพระเกยีรตวินัเฉลมิ   
  พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้
สริกิติิ ์  
  พระบรมราชนิินาถ เนื่องในโอกาสมหา   
  มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหา 
  มหาราชนิ ีประจ าปี 2561 
- จดังานวนัเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็ 
  พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร 
  เทพยวรางกรู 
- จดังานวนัทอ้งถิน่ไทย 
- จดังานวนัเทศบาล 
- จดังานวนัพ่อแหง่ชาต ิ
- พฒันาฝึกอบรมบุคลากร 
- ปรบัปรุงแผนทีภ่าษแีละ 
  ทะเบยีนทรพัยส์นิ 
- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ 
  รายไดแ้ละจดัท าฐานภาษเีพื่อรองรบัการ 
  จดัเกบ็ภาษแีละสิง่ปลกูสรา้ง 
- จา้งเหมาบรกิารบุคคลภายนอก 
- ค่าจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
- ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
 
 

- ป้องกนัแกไ้ขไฟป่าและ   
  หมอกควนั 
- รณรงคป้์องกนัและแกไ้ข 
  ปัญหาอุบตัเิหตุทางถนน 
- โครงการจา้งเหมา
บรกิาร 
  บุคคลภายนอก 
- ค่าจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
- ค่าบ ารุงรกัษาและ 
  ซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
 

 

- จดัตัง้โรงเรยีนเทศบาลเมอืง 
  เมอืงแกนพฒันา 
- พฒันาประสทิธภิาพในการ 
  จดัท าเอกสารตามระเบยีบ 
  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแก่
ผูบ้รหิาร  
  คร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 
- พฒันาศกัยภาพบุคลากรทาง 
  การศกึษาและคณะกรรมการ 
  สถานศกึษาสงักดัเทศบาล
เมอืง 
  เมอืงแกนพฒันา 
- พฒันาแหลง่เรยีนรูชุ่มชนสู่
การ 
  เป็นพลเมอืงอาเซยีน 
- สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
  ศกัยภาพของเดก็และเยาวชน 
  คนเมอืงแกน 

 

- สง่เสรมิมาตรการการเรยีนรู้
การ 
  สรา้งความปลอดภยัใน 
  สถานศกึษา 
- สมัมนาเพื่อประเมนิผลการจดั 
  การศกึษาประจ าปี 
- อบรมเทคนิคการจดัท า
หลกัสตูร   
  และการใชส้ื่อส าหรบัพฒันา 
  ประสทิธภิาพการสอน 
- สนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิาร 
  สถานศกึษา 
- โครงการจา้งเหมาบรกิาร 
  บุคคลภายนอก 
- ค่าจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
- ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 
  ทรพัยส์นิ 

 
 

 

- ก าจดัขยะมลูฝอยให ้
  ถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ 
- จดัการขยะอนัตราย 
- โครงการจา้งเหมาบรกิาร 
  บุคคลภายนอก 
- ค่าจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
- ค่าบ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซม 
  ทรพัยส์นิ 
 

 

- ใบไมแ้ลกปุ๋ยหมกั 
- ผูส้งูอายสุุขภาพด ีชวีเีป็น 
  สุขสู่  ยคุ Thailand 4.0 
- รณรงคป้์องกนัโรคพษิ
สุนขั 
  บา้ 
- พฒันาระบบการแพทย ์
  ฉุกเฉิน 
- โครงการจา้งเหมาบรกิาร 
  บุคคลภายนอก 
- ค่าจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
- ค่าบ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซม 
  ทรพัยส์นิ 

 
 

แผนงาน
สาธารณสุ

ข 

- ฟ้ืนฟูคุณภาพชวีติและการ 
  ปรบัสภาพจติใจผูพ้กิาร 
- ฟ้ืนฟูคุณภาพชวีติและการ 
  ปรบัสภาพจติใจผูส้งูอาย ุ
- รณรงคป้์องกนัโรคพษิ
สุนขั 
  บา้ 
- พฒันาระบบการแพทย ์
  ฉุกเฉิน 
- โครงการจา้งเหมาบรกิาร 
  บุคคลภายนอก 
- ค่าจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
- ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 
  ทรพัยส์นิ 

 
 

- จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน 
- ฝึกอบรมส่งเสรมิ 
  มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
- สง่เสรมิการจดัท า
แผน 
  ชุมชน 
- โครงการจา้งเหมา
บรกิาร 
  บุคคลภายนอก 
- ค่าจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
- ค่าบ ารุงรกัษาและ 
  ซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
 

 

- จดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วม 
  การแขง่ขนักฬีานร. 
อปท.  
  แห่งประเทศไทย รอบ 
  คดัเลอืกระดบัภาคเหนือ  
  ครัง้ที ่35 ปี 60 
-จดังานประเพณีเลีย้งผี
ฝาย 
- เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั  
  การฌาปนกจิศพ 
- รณรงคส์่งเสรมิการจดั 
  กจิกรรมประเพณ ี
  สงกรานตต์ามแบบ 
  ลา้นนาไทย 
- สง่เสรมิการจดังาน 
  ประเพณีลอยกระทงใน 
  ชุมชน 
 

 

- สง่เสรมิการจดัประเพณ ี
  บชูาเสาอนิทขลิและบวง  
  สรวงดวงพระวญิญาณ  
  พระเจา้สามฝัง่แกน 
- สง่เสรมิอนุรกัษ์  
  ศลิปวฒันธรรมภมูิ
ปัญญา 
  ทอ้งถิน่ 
- สง่เสรมิการท่องเทีย่ว
เชงิ 
  เกษตรโดยชมุชนเพื่อ
การ 
  เรยีนรู ้(หนาวนี้ทีเ่มอืง 
  แกน ครัง้ที ่8) 

 



- 100 – 
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แผนงาน แผนงาน
บรหิาร
ทัว่ไป 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษต

ร 

แผนงาน
ศาสนา  

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงา
นงบ
กลาง 

แผนงาน
การ

พาณชิย ์

ผลผลิต 
/

โครงกา
ร 

แผนงาน
สาธารณสุ

ข 

- ก่อสรา้งถนนลกูรงั ชุมชนวงัแดง 1 
- ก่อสรา้งถนนลกูรงัพรอ้มแนวป้องกนัดนิ
พงั  
  ชุมชนสนัป่าสกั 
- ก่อสรา้งป้ายประชาสมัพนัธก์าร
จดัเกบ็ 
  ภาษ ี
- ก่อสรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
เหลก็  
  เสยีบถนนสายชุมชนบา้นใหม่ 1 – 
ชุมชน 
  บา้นใหม ่2 
- ก่อสรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ 
  สีแ่ยกทีอ่่านหนงัสอืพมิพ ์ชุมชนบา้น
หนอง 
  รวมใจ 
- ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์ 
  ชุมชนบา้นปง 1 
- ขยายผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนน 
  สายชุมชนหนองออน 1 – ชมุชน 
  หนองออน 2 
- ขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้มตดิตัง้เครื่องสบู
น ้า 
  บาดาล ระบบประปาหมู่บา้น ชุมชนหวั
ดง 
 

 
 

- ฝึกอบรมและสง่เสรมิสนบัสนุน 
  การด าเนินงานกลุ่มวสิาหกจิ 
  ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงเมอืง 
  แกนพฒันา 
- ฝึกอบรมการเสรมิสรา้งการพฒันา 
  ศกัยภาพของสตรใีนชุมชน 
- ฝึกอบรมอาชพีเสรมิเพิม่รายได ้ 
  ลดรายจ่าย 
- ศนูยบ์รกิารและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยทีางการเกษตรประจ า 
  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา 
- สง่เสรมิการเกษตรในการผลติพชื 
  ปลอดภยั เกษตรปลอดสารพษิ 
  และเกษตรอนิทรยี ์
- สง่เสรมิสนบัสนุนแหล่งเรยีนรู ้
  การเกษตรและฝึกอบรมรณรงค ์
  ใหค้วามรูต้ามแนวทาง 
  พระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 
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    3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 

  

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

ยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 
 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

 

ค่าเป้าหมาย 

ร่วมใจ  ร่วมพัฒนา  ประชามีสุข   
( Joint development of public health cooperation ) 

(เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มรีะบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อตอ่การผลิตสินค้าเกษตรกรรม ประชาชน

ด ารงอยู่บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพยีงแหล่งท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมคีุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยนื) 

ด้านการพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติ 

 

ด้านการอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

 

ด้านการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
 

ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาได้ 

เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ด้านการบริหาร

จัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

 

 

ประชาชนทุกคนได้รับ

การพัฒนา การ

ให้บรกิารด้านการศึกษา 

สุขภาพ และการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินอย่างทั่วถงึ

และเท่าเทียม 

 

 

น าหลักการบรหิาร

จัดการภายใต้หลัก 

ธรรมภิบาลและการ

มีส่วนรว่มของ

ประชาชนมาใชใ้น

การบรหิารงาน 

ประชาชนมีจิตส านึกตระหนัก

และมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวทางโบราญ

สถานและการอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

ประชาชนมีส่วนรว่มใน

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง

ย่ังยืน และน า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคม

ขนส่ง โดยมุ่งเน้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางการเกษตร เพื่อ

สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

เสรมิสร้างคุณภาพชีวติแก่

ประชาชน 

มีความรู้ ความ

เข้าใจและน้อม

น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ใน

การด ารงชีวติ 

 

10 

โครงการ 

 

45 

โครงการ 

 

18 

โครงการ 

 

103 

โครงการ 

 

11 

โครงการ 

 

11 

โครงการ 

 

54 

โครงการ 

 

แบบ ยท.02 

ด้านการจัดระเบียบ

ภายในชุมชนและการ

สร้างความร่วมมอืในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนมีความรัก  ความ

สามัคคีตอ่กัน  สามารถ

รับมือกับสาธารณภัยตา่งๆ  

และสามารถกลับไปใช้ชีวติ

ตามปกติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มคีวาม

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
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3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการพฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 61 62 63 64 

ด้านสังคม ด้านการ

พัฒนา

ส่งเสรมิ

คุณภาพ

ชีวติของ

ประชาชน 

ด้านการ

พัฒนา

ส่งเสรมิ

คุณภาพ

ชีวติของ

ประชาชน 

ประชาชนทุก

คนได้รับการ

พัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา

สุขภาพและการ

รักษาความ

ปลอดภัยใน

ชีวติ 

ประชาชนทุก

คนได้รับการ

พัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา

สุขภาพและการ

รักษาความ

ปลอดภัยใน

ชีวติ 

27 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

27 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

27 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1.  จัดการสาธารณะสุขขั้นพื้นฐานทั้งเชิงรุก

และเชิงรับใหค้รอบคลมุทั้งด้านส่งเสริม

คุณภาพป้องกันและควบคมุโรงติดตอ่การ

รักษาและการฟื้นฟู 

 

2.  การส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนประชาชน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์รู้จักสามัคคี

ในหมู่คณะรักการออกก าลังกายเพื่อพัฒนา

สุขภาพอนามัยของตนเองให้มีความแข็งแรง

ด้านรา่งกายจิตใจอารมณส์ังคมห่างไกล

จากยาเสพติด 

 

3.  การส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมี

ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึง

การจัดกิจกรรมเสรมิสร้างความเข็มแข็งของ

ครอบครัวและชุมชนทั้งร่างกายและจติใจ

เกือ้กูลกัน 

ราย 

ละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสาร 

ผ.01 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

กองคลงั 

 

กอง 

การศึกษา  

 

กอง

สาธารณสุข  

 

กอง

สวัสดิการ 

 

กองช่าง 
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แบบ ยท.03 
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3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการพฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 61 62 63 64 

ด้านสังคม ด้านการ

พัฒนา

ส่งเสรมิ

คุณภาพ

ชีวติของ

ประชาชน 

ด้านการ

พัฒนา

ส่งเสรมิ

คุณภาพ

ชีวติของ

ประชาชน 

ประชาชนทุกคน

ไดรั้บการ

พัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษาสุขภาพ

และการรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวติ 

ประชาชนทุก

คนได้รับการ

พัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา

สุขภาพและการ

รักษาความ

ปลอดภัยใน

ชีวติ 

24 

 

 

 

13 

24 

 

 

 

13 

24 

 

 

 

13 

24 

 

 

 

13 

96 

 

 

 

52 

4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

 

5.  ด้านการส่งเสรมิสวัสดิภาพและ

สนับสนุนดแูลให้ค าปรกึษาสงเคราะห์

พิทักษ์สิทธิ์ฟื้นฟแูก่เด็กและเยาวชน

ผู้สูงอายุผู้พกิารและผูด้้อยโอกาสให้

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

ราย 

ละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสาร 

ผ.01 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

กองคลงั, 

กอง

การศึกษา , 

กอง

สาธารณสุข 

, กอง

สวัสดิการ,

กองช่าง 
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แบบ ยท.03 
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3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ด้านสังคม ด้านการ

พัฒนา

เศรษฐกิจ

ตาม

แนวทาง

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ด้านการ

พัฒนา

เศรษฐกิจ

ตาม

แนวทาง

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาชนมี

ความรู้ความ

เข้าใจและน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจ 

ประชาชนมี

ความรู้ความ

เข้าใจและน้อม

น าปรัชญา

เศรษฐกิจ 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

24 

1.ส่งเสรมิการเพิ่มรายไดล้ด

รายจ่ายของครัวเรือน 

 

 

2.ส่งเสรมิการสรา้งการเรียนรู้

การด ารงชีวติอย่างมีเหตุมีผล

และเอื้อเฟื้อซึง่กันและกัน 

 

 

3.การพัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพส่งเสรมิและ

สนับสนุนกลุม่อาชีพการพัฒนา

สินค้า/บรกิารการส่งเสรมิ

การตลาดและส่งเสรมิการ

สนับสนุนช่องทางในการสร้าง

โอกาสทางการตลาด 

ราย 

ละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสาร 

ผ.01 

กองสวัสดกิาร ส านักปลัด 

เทศบาล , 

กองคลงั, 

กองการศึกษา , 

กองสาธารณสุข , 

กองช่าง 
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แบบ ยท.03 
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3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการพฒันาโครงสรา้งพื นฐาน 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ด้าน

เศรษฐกิจ 

ด้านการ

พัฒนา

โครงสรา้งพ้น

ฐานที่

เหมาะสม 

ด้านการ

พัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

พัฒนาระบบ

สาธารณูป 

โภค  การ

คมนาคม

ขนส่งโดย

มุ่งเน้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐานทาง

การเกษตร

เพื่อสามา

ตอบสนอง 

พัฒนาระบบ

สาธารณูป 

โภค  การ

คมนาคม

ขนส่งโดย

มุ่งเน้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐานทาง

การเกษตร

เพื่อสามา

ตอบสนอง 

3 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

1 

12 

 

 

 

 

 

 

 

248 

 

 

 

 

 

 

4 

1.  พัฒนาปรับปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน

ด้านการเกษตรใหค้รอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันทางการเกษตรเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการผลิตลดคา่ใช้จ่าย

ในการผลิตและเพิ่มช่องทางการ

กระจาย 

 

2.  พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปโภค

การคมนาคมขนส่งพัฒนาปรับปรุง

แหลง่น้ าระบบประปาสะพานทางเข้า

และท่อระบายน้ าให้ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ 

 

3.ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดวางระบบผัง

เมืองเพื่อความยั่งยืน 

ราย 

ละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสาร 

ผ.01 

กองช่าง ส านักปลัด 

เทศบาล  

 

กองคลงั 

 

กองการศึกษา  

 

กอง

สาธารณสุข  

 

กองสวัสดกิาร 
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3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการพฒันาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

ความ

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 61 62 63 64 

ด้าน

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ

บรหิาร

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ

บรหิาร

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

อนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ให้คงอยู่อย่าง

ย่ังยืน 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

อนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ให้คงอยู่อย่าง

ย่ังยืน 

8 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

6 

8 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

6 

8 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

6 

8 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

6 

32 

 

 

24 

 

 

 

16 

 

 

24 

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 

2.ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชน

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

3.ลดปริมาณและควบคมุมลพิษทางน้ า

และทางอากาศ 

 

4.การส่งเสรมิการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม

และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

ลดการใชป้รมิาณสารเคมีในการ

ด ารงชีวติและประกอบอาชีพ 

ราย 

ละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสาร 

ผ.01 

กอง

สาธารณสุข 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล  

 

กองคลงั 

 

กอง

การศึกษา  

 

 กอง

สวัสดิการ 

 

กองช่าง 
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3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ด้านสังคม ด้านการ

อนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและ

สืบสาน

ศิลปวัฒนธ

รรมจารีต

ประเพณี

และภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่น 

ด้านการ

อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒน- 

ธรรมจารีต

ประเพณีและ

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ประชาชนมี

จิตส านึกตระหนกั

และมีส่วนร่วมใน

การส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวทาง

โบราณสถานและ

การอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนมี

จิตส านึกตระหนกั

และมีส่วนร่วมใน

การส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวทาง

โบราณสถานและ

การอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

20 

 

 

 

40 

 

 

 

 

28 

1.ส่งเสรมิแหลง่ท่องเที่ยวศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

 

2.ส่งเสรมิการอนุรักษ์สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

 

3.ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรม

ทางศาสนาใหเ้กิดคุณธรรม

จริยธรรมของคนในชุมชน 

ราย 

ละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสาร 

ผ.01 

กอง

การศึกษา 

ส านักปลัด 

เทศบาล  

 

กองคลงั 

 

 กอง

สาธารณสุข  

 

 กอง

สวัสดิการ 

 

กองช่าง 
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- 108 – 

 

3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการจัดระเบียบภายในชมุชนและการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ด้านความ

มั่นคง 

ด้านการ

ป้องกัน

บรรเทาสา

ธารณภัยและ

การรักษา

ความเป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย 

ด้านการจัด

ระเบียบ

ภายในชุมชน

และการสรา้ง

ความร่วมมือ

ในการรักษา

ความสงบ

เรียบรอ้ย 

ประชาชนทุก

คนได้รับการ

พัฒนาการ

ให้บรกิาร

ด้าน

การศึกษา

สุขภาพและ

การรักษา

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติ 

ประชาชนทุก

คนได้รับการ

พัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา

สุขภาพและการ

รักษาความ

ปลอดภัยใน

ชีวติ 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

20 

 

 

 

8 

 

 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

 

2.ส่งเสรมิการให้บรกิารเพื่อความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 

 

3.การส่งเสรมิสนบัสนุนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ราย 

ละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสาร 

ผ.01 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

กองคลงั 

 

กอง

การศึกษา 

 

กอง

สาธารณสุข 

 

กอง

สวัสดิการ 

 

กองช่าง 
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แบบ ยท.03 
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3.5  รายละเอียดยทุธศาสตร ์

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที่ดี 

ความ

เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยรับผดิ 

ชอบหลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ด้านการ

บรหิาร

จัดการ

ภาครัฐ 

ด้านการ

บรหิาร

จัดการบ้าน 

เมืองที่ด ี

ด้านการ

บรหิาร

จัดการบ้าน 

เมืองที่ด ี

น าหลักการ

บรหิารจัดการ

ภายใต้หลักกากร

มีส่วนรว่มของ

ประชาชนมาใชใ้น

การบรหิารงาน 

ร้อยละ 70% 

ไดน้ าหลักการ

บรหิารจัดการ

ภายใต้หลักการ

มีส่วนรว่มของ

ประชาชนมาใช้

ในการ

บรหิารงาน 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

45 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

45 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

45 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

45 

60 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

180 

 

1.เปิดโอกาสและช่องทางใหภ้าค

ประชาชนแสดงความเห็นและมสี่วนร่วม

ในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม

ของ อปท. 

 

 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุนการท างาน

ร่วมกับภาคกีารพัฒนาอื่นจากภายนอก

องค์กร 

 

 

3.การพัฒนาประสิทธิภาพสรา้ง

จิตส านึกของบุคลากรในการบริการ

ประชาชนยึดหลักคุณธรรมจรยิธรรม

รับผิดชอบต่อส่วนรวมและพร้อมรองรับ

การตรวจสอบจากประชาชน 

ราย 

ละเอยีด

ปรากฏตาม

เอกสาร 

ผ.01 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

กองคลงั , 

กอง

การศึกษา ,

กอง

สาธารณสุข ,

กอง

สวัสดิการ ,

กองช่าง 
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แบบ ยท.03 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ด้านบริหารทั่วไป 

- ด้านบริการชุมชนและ 

  สังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

กองสาธารณสุข สํานักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

กองการศึกษา / กองสวัสดิการ 

กองช่าง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 

 

3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา 

กองช่าง สํานักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

กองการศึกษา / กองสวัสดิการ 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริการชุมชนและ 

  สังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข สํานักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

กองการศึกษา / กองสวัสดิการ 

กองช่าง 

5 การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ด้านบริการชุมชนและ 

  สังคม 

- แผนงานการศาสนา   

  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

กองการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล / กองช่าง 

กองคลัง / กองสวัสดิการ 

6 การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้าง

ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

-  ด้านบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบ 

  ภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง 

7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - ด้านบริหารทั่วไป 

- ด้านบริการชุมชนและ 

  สังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสร้างความ 

  เข้มแข็งของชุมชน 

ทุกส่วนราชการในสังกัด 

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 
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บัญชีสรปุโครงการพฒันา 

(แบบ ผ.07) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

(แบบ ผ.01) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

(แบบ ผ.02) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

(แบบ ผ.03) 
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แบบ ผ.07

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000

1.2 แผนงานการศึกษา 13 10,926,000 13 10,926,000 13 10,926,000 13 10,926,000 52 43,704,000

1.3 แผนงานสาธารณสุข 23 1,809,000 23 1,809,000 23 1,809,000 23 1,809,000 92 7,236,000

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 20 600,000

1.5 แผนงานสร้างความ         

   เข้มแข็งของชุมชน
6 325,000 6 325,000 6 325,000 6 325,000 24 1,300,000

1.6 แผนงานศาสนา              

 วัฒนธรรมและนันทนาการ
9 1,700,000 9 1,700,000 9 1,700,000 9 1,700,000 36 6,800,000

57 14,920,000 57 14,920,000 57 14,920,000 57 14,920,000 228 59,680,000
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กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิต1

รวม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

ยุทธศำสตร์

รวม  4  ปีปี  2564

เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ
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แบบ ผ.07

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

2

2.1 แผนงานการเกษตร 9 310,000 9 310,000 9 310,000 9 310,000 36 1,240,000

9 310,000 9 310,000 9 310,000 9 310,000 36 1,240,000

3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรม      

   และการโยธา
51 76,681,000 64 86,030,000 49 73,511,000 82 88,641,000 246 324,863,000

51 76,681,000 64 86,030,000 49 73,511,000 82 88,641,000 246 324,863,000

4

4.1 แผนงานสาธารณสุข 13 3,700,000 15 10,700,000 13 3,700,000 13 3,700,000 54 21,800,000

4.2 แผนงานการเกษตร 3 97,000 3 97,000 3 97,000 3 97,000 12 388,000

16 3,797,000 18 10,797,000 16 3,797,000 16 3,797,000 66 22,188,000
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กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

รวม

กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

รวม

รวม

ปี  2564 รวม  4  ปี
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แบบ ผ.07

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

5

5.1 แผนงานศาสนา              

 วัฒนธรรมและนันทนาการ
13 5,010,000 13 5,010,000 13 5,010,000 13 5,010,000 52 20,040,000

13 5,010,000 13 5,010,000 13 5,010,000 13 5,010,000 52 20,040,000

6

6.1 แผนงานการรักษาความ   

    สงบภายใน
7 2,270,000 7 2,270,000 7 2,270,000 7 2,270,000 28 9,080,000

6.2 แผนงานสาธารณสุข 3 155,000 3 155,000 3 155,000 3 155,000 12 620,000

10 2,425,000 10 2,425,000 10 2,425,000 10 2,425,000 40 9,700,000
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ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี

กำรจัดระเบียบภำยในชุมชนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

รวม

รวม

กำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิน่
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แบบ ผ.07

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง

ท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 28 2,083,000 27 1,983,000 28 2,083,000 28 2,083,000 111 8,232,000

7.2 แผนงานการศึกษา 3 4,063,000 3 4,063,000 3 4,063,000 3 4,063,000 12 16,252,000

7.3 แผนงานสาธารณสุข 2 3,050,000 2 3,050,000 2 3,050,000 2 3,050,000 8 12,200,000

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 7 2,865,000 7 2,865,000 7 2,865,000 7 2,865,000 28 11,460,000

7.5 แผนงานสร้างความ        

   เข้มแข็งของชุมชน
4 1,141,000 5 1,241,000 4 1,141,000 4 1,141,000 17 4,664,000

44 13,202,000 44 13,202,000 44 13,202,000 44 13,202,000 176 52,808,000

200 116,345,000 215 132,694,000 198 113,175,000 231 128,305,000 844 490,519,000
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ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี

รวม

7

รวม
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แบบ  ผ.01

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                            

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

1 โครงการจุด

บริการ

อนิเตอร์เน็ตต าบล

จัดจุดบริการ

อนิเตอร์เน็ตเพ่ือ

ส่งเสริมให้ประชาชน 

 นักเรียน  นักศึกษา

ผู้สนใจสืบค้นข้อมูล 

 ศึกษาหาความรู้

ผ่านทางระบบ

อนิเตอร์เน็ต

1  จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80    มี

ประชาชน 

นักเรียนนักศึกษา

มาใช้บริการ

อนิเตอร์เน็ตเพ่ือ

ศึกษาหาความรู้

ประชาชน 

นักเรียนนักศึกษา 

ผู้สนใจได้รับ

ข้อมูลข่าวสารท่ี

ทันสมัย และ

สะดวก ง่ายต่อ

การค้นคว้า  ศึกษา

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 115 -

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี  2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

2 โครงการรณรงค์

ป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ

ในสถานศึกษา

1. เพ่ือส่งเสริมให้พ่อ

แม่ผู้ปกครองร่วมมือใน

การป้องกันและควบคุม

โรคมือเท้าปากอย่าง

เข้มแข็งและต่อเน่ือง

2. เพ่ือลดอัตราการ

ป่วยและตายของผู้ป่วย

โรคมือเท้าลดลง

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ของ

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กปฐมวัยที

ปังกรการุณยมิตร

และบุคลากรท่ี

เก่ียวข้อง  จ านวน  

300  คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80         

1. พ่อแม่ผู้ปกครอง

ร่วมมือในการ

ป้องกันและควบคุม

โรคมือเท้าปากอย่าง

เข้มแข็งและต่อเน่ือง

2. อัตราการป่วย

และตายของผู้ป่วย

โรคมือเท้าปากลดลง

1. พ่อแม่ผู้ปกครอง

ร่วมมือในการป้องกัน

และควบคุมโรคมือ

เท้าปากอย่างเข้มแข็ง

และต่อเน่ือง

2. อัตราการป่วย

และตายของผู้ป่วย

โรคมือเท้าปากลดลง

กอง

การศึกษา

ร่วมกับศูนย์

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปัง

กรการุณย

มิตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์    เป้าหมาย   

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.02

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

3 โครงการส่งเสริม

 การเรียนรู้ และ

พัฒนาศักยภาพ

ของเด็กและ

เยาวชน คนเมือง

แกน

1. เพ่ือสนับสนุนให้

เด็กและเยาวชนได้

แสดงออกทาง

ศักยภาพตามถนัด

เพ่ือสังคม

2. เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ ทักษะ 

สามารถเป็น

พลเมืองท่ีดีของชุมชน

3. เพ่ือปลูกฝัง

ความมีจิตสาธารณะ

ให้แก่เด็กและเยาวชน

1. จัดต้ังศูนย์เยาวชน

คนเมืองแกน

2. จัดงานและกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติในวัน

เสาร์ท่ี ๒ ของเดือน

มกราคม

3. จัดกิจกรรมเน่ืองใน

วันเยาวชนแห่งชาติ  ใน

เดือนกันยายน 

4. การจัดการอบรม

สัมมนาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพเด็กและ

เยาวชน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ

เด็กท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

สามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนด

เด็กและเยาวชน

ตระหนักถึง

บทบาทของ

ตนเองท่ีมีต่อ

ชุมชนและ

สามารถสร้าง

เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง

เป็นกลไกการมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาสังคมตาม

ศักยภาพท่ีมี

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

4 โครงการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้

ชุมชนสู่การเป็น

พลเมืองอาเซียน

1. เพ่ือให้ชุมชนเป็น

แหล่งเรียนรู้ตาม

อัธยาศัยตาม

วัฒนธรรมอาเซียน 

2. เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้

ตามอัธยาศัยและ

การเรียนรู้ตลอด

ชีวิตแก่เด็ก เยาวชน

 และประชาชน ให้

เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ครอบคลุมทุก

ชุมชน

1. จัดบริการ

อินเตอร์เน็ตให้แก่

ประชาชนครอบคลุม

พ้ืนท่ี 27 ชุมชน

2. พัฒนาท่ีอ่าน

หนังสือพิมพ์ จ านวน 

18 แห่ง ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านอาเซียน

ส าหรับชุมชน

3. จัดหาหนังสือ

วารสาร เอกสาร

หนังสือพิมพ์และส่ือ

ให้กับท่ีอ่านหนังสือ

ประจ าชุมชน ๑๘ แห่ง

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  80  ของ

การเปิดให้บริการ

 แหล่งเรียนรู้ 

บริการ

อนิเตอร์เน็ตใน

พ้ืนท่ีชุมชน และ

บริการท่ีอา่น

วารสาร 

หนังสือพิมพ์ใน

ชุมชน

1. ประชาชนมี

ความรู้  และ

รับทราบข่าวสาร

ความเคล่ือนไหว

ต่าง ๆ ของสังคม

ได้ทันการณ์

2. ประชาชนมี

ความรู้และตระหนัก

ในความเป็น

พลเมืองอาเซียน

3. ชุมชนมีแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

ทันสมัย

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

5 โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศึกษา

1. เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณ 

ส าหรับการบริหาร

สถานศึกษาตาม

แผนปฏิบัติการ

สถานศึกษาประจ าปี

งบประมาณ ให้แก่

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

เบิกผลักส่ง

งบประมาณท่ีกรม

ส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินจัดสรรให้แก่

สถานศึกษา และ

งบประมาณท่ีเทศบาลฯ

 ต้ังให้เป็นค่าใช้จ่าย

ตามแผนพัฒนา

การศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ  100   

สถานศึกษาสามารถ

บริหารงบประมาณ

และพัสดุเป็นไปตาม

ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการน ารายได้

สถานศึกษาไปจัดสรร

เป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 

พ.ศ. 2551

สถานศึกษาใน

สังกัด บริหาร 

จัดการด้านการ

เรียนการสอน 

และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 120 -

แบบ  ผ.02

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

6 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรทางการ

ศึกษาและ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

1. เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ทางการศึกษาละ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

2. เพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการ

จัดการศึกษา

1. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

 การบริหารแผนและ

งบประมาณทางการ

ศึกษา จ านวน  1 คร้ัง 

2. ศึกษาดูงานเพ่ือหา

แนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการจัด

การศึกษาจากหน่วยงาน

อื่น อย่างน้อย  1 คร้ัง 

3. จัดกิจกรรมนิเทศ

การศึกษาภายใน และ 

ภายนอก ภาคเรียนละ  1

 คร้ัง

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80  ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีสามารถ

บรรลุผลการจัด

กิจกรรม

๑.บุคลากรทาง

การศึกษาและ

คณะกรรมการ

สถานศึกษามี

ศักยภาพในการ

พัฒนาการศึกษา 

2. สถานศึกษา

ได้รับการพัฒนา

สอดคล้องกับ

มาตรฐานท่ี

เก่ียวข้อง

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 121 -

แบบ  ผ.02

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

7 โครงการส่งเสริม

การสร้าง

โภชนาการท่ีดีแก่

เด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษา

เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนใน

สถานศึกษาได้

รับประทานอาหาร

กลางวัน และอาหาร

เสริม(นม) อย่าง

ครบถ้วนตาม

นโยบายของรัฐบาล

1. จัดสรรงบประมาณ

ส าหรับอุดหนุนเป็น

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ

สถานศึกษาสังกัด สพฐ.

2.  จัดสรรงบประมาณ

ค่าอาหารกลางวันส าหรับ

สถานศึกษาในสังกัด

3. จัดหาอาหารเสริม (นม) 

ให้แก่ เด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษาทุกสังกัด ตาม

อัตราและจ านวนตามท่ีกรม

ส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินก าหนด

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละ  100  

ของเด็กและ

เยาวชนใน

สถานศึกษาท่ี

ได้รับอาหาร

กลางวันและ

อาหารเสริม(นม) 

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ตามหลัก

โภชนาการท่ีดี

เด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษา

ได้รับอาหาร

กลางวันและ

อาหารเสริม(นม) 

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ตามหลัก

โภชนาการท่ีดี

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 122 -

แบบ  ผ.02

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

8 โครงการส่งเสริม

ศักยภาพการจัด

การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ

เพ่ือขยายขอบเขต

การให้บริการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในระดับมัธยมศึกษา

1. ขยายการเปิดช้ัน

เรียนในระดับ

มัธยมศึกษา 

ระดับช้ันละ  2 

ห้องเรียน

2.แนะแนวและ

ประชาสัมพันธ์การ

เปิดช้ันเรียนให้

ประชาชนทราบ

3. จัดเตรียม

ห้องเรียนและ

บุคลากรให้พร้อม

ส าหรับการจัด

การศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ของ

จ านวนห้องเรียน 

ท่ีเปิดสอนได้ใน

แต่ละปี เพ่ิมมาก

ข้ึน

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก

สามารถจัด

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานได้อย่าง

ต่อเน่ืองและมี

คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 123 -

แบบ  ผ.02

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

9 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพใน

การจัดท าเอกสาร

ตามระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียว 

ข้องแก่ผู้บริหาร  

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจใน

รูปแบบหนังสือ

ราชการ  เพ่ิมทักษะ

วิธีปฏิบัติตาม

ระเบียบงานสาร

บรรณ

ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ  80 ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจใน

รูปแบบหนังสือ

ราชการ  เพ่ิมทักษะ

วิธีปฏิบัติตาม

ระเบียบงานสารบรรณ

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจใน

รูปแบบหนังสือ

ราชการ  มีทักษะ

วิธีปฏิบัติตาม

ระเบียบงานสาร

บรรณเพ่ิมมากข้ึน

กองการศึกษา

10 โครงการส่งเสริม

มาตรการการ

เรียนรู้การสร้าง

ความปลอดภัย

ในสถานศึกษา

เพ่ือให้มีรูปแบบแนว

ทางการรักษาความ

ปลอดภัยของ

โรงเรียนด้าน

อุบัติเหตุ  อุบัติภัย

และสาธารณภัย

ผู้บริหาร  ครู 

นักเรียนและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  ผู้เข้า

รับการฝึกอบรมมี

ความรู้รักษาความ

ปลอดภัยของ

โรงเรียนด้านอุบัติเหตุ

  อุบัติภัยและสา

ธารณภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มีความรู้รักษาความ

ปลอดภัยของ

โรงเรียนด้านอุบัติเหตุ

  อุบัติภัยและสา

ธารณภัย

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 124 -

แบบ  ผ.02

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

11 โครงการสัมมนา

เพ่ือประเมินผล

การจัดการ

ศึกษาประจ าปี

เพ่ือจัดสัมมนาหา

แนวทางในการ

พัฒนาสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและ

บริบทของชุมชน

ประชาชนท่ัวไป 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนทราบ

ผลงานการจัด

การศึกษาของ

เทศบาล

ประชาชนทราบ

ผลงานการจัด

การศึกษาของ

เทศบาล

กองการศึกษา

12 โครงการอบรม

เทคนิคการ

จัดท าหลักสูตร

และการใช้ส่ือ

ส าหรับพัฒนา

ประสิทธิภาพ

การสอน

เพ่ือให้สถานศึกษา

สามารถจัดท า

หลักสูตรได้

สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา

และเหมาะสมกับ

บริบทของท้องถ่ิน

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลสาน

สายใยรักฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80     

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ 

ได้รับการอบรมฯ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ 

ได้รับการอบรมฯ 

 และมีความรู้

ความสามารถ

เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 125 -

แบบ  ผ.02

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

13 โครงการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน  

Brain  Based 

Learning (BBL)

เพ่ือขยายผลและ

พัฒนาโรงเรียน

ต้นแบบ Brain  

Based Learning 

(BBL)

จัดสร้างสนามเด็ก

เล่น  และการเข้า

ร่วมโครงการร่วม

กิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  เด็ก

นักเรียนได้รับการ

พัฒนาการศึกษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

เด็กนักเรียนได้รับ

การพัฒนา

การศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

14 โครงการจัดต้ัง

โรงเรียนเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา

เพ่ือส ารวจความ

คิดเห็นและความ

ต้องการของ

ประชาชน

จ านวน  1  คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้แสดง

ความคิดเห็นและ

แสดงความ

ต้องการต่อการ

จัดต้ังโรงเรียน

เทศบาล

ประชาชนได้แสดง

ความคิดเห็นและ

แสดงความ

ต้องการต่อการ

จัดต้ังโรงเรียน

เทศบาล

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 126 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

15 โครงการจัดการ

สุขาภิบาลอาหาร

1. เพ่ืออบรมพัฒนา

ศักยภาพให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการด้าน

อาหาร แผงลอย

จ าหน่ายอาหาร

2. เฝ้าระวังด้าน

สุขาภิบาลอาหาร

ผู้ประกอบการ

ด้านอาหาร

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ผู้ประกอบการ

ด้านอาหาร  มี

ความรู้ในการ

ประกอบอาหร

ตามหลักสุขาภิบาล

ผู้ประกอบการด้านอาหาร

  แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

  ผ่านการอบรมตาม

หลักสูตร

มีการตรวจแนะน า

สถานท่ีประกอบการด้าน

อาหารอย่างสม่ าเสมอ

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

16 โครงการจัดการ

คุณภาพน้ าบริโภค

1. เพ่ืออบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแล

ระบบประปา

2. เฝ้าระวัง

คุณภาพน้ าบริโภค

ผู้ดูแลระบบประปา 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100  

ของผู้ดูแลระบบ

ประปาได้รับการ

อบรมความรู้ด้าน

อนามัยส่ิงแวดล้อม

น้ าบริโภคและมีการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ า

1. ผู้ดูแลระบบ

น้ าประปาได้รับการ

อบรมและมีความรู้

อนามัยส่ิงแวดล้อม

และการจัดการ

คุณภาพน้ าบริโภค

2.  มีผลการ

ตรวจสอบคุณภาพ

น้ าประปาท่ีเช่ือถือได้

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม  

และ  กอง

ทุนสปสช.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์    เป้าหมาย   

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 127 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

17 โครงการรณรงค์

ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

1. เพ่ือรณรงค์ให้ฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าแก่สุนัขและ

แมว

2. เพ่ือควบคุม

ประชากรสัตว์เล้ียงให้

เหมาะสมกับความ

ต้องการของประชาชน

3. เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ความรู้

เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า

แก่ประชาชนในชุมชน

สุนัขในพ้ืนท่ีจ านวน

  100  ตัว

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ของประชากร

สุนัขและแมว

ได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าและยา

คุมก าเนิด

ร้อยละ  80  ของ

ครัวเรือนมีความ 

รู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับ โรคพิษ

สุนัขบ้า

1. สุนัขและแมว

ได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าและยา

คุมก าเนิด

2.  ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 128 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

18 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

สุขภาพเพ่ือ

ป้องกันภาวะวาย

เร้ือรังในผู้ป่วย

เบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงและ

เบาหวานท่ีมีความ

ผิดปกติของการ

ท างานของไต ระดับท่ี

 2 และ 3  ได้มี

ความรู้และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการดูแลตนเอง

ผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงและ

เบาหวานในชุมชน

ในเขตเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา  ท่ีมีความ

ผิดปกติของการ

ท างานของไต  

ระดับท่ี 2 และ 3

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  50  ของ

ผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงและ

เบาหวานไม่เกิด

ภาวะไตวายเร้ือรัง

1. ผู้ป่วยสามารถ

ประเมินค่าการ

ท างานของไตได้ด้วย

ตนเอง                 

 2. ผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงและ

เบาหวานมีความรู้ใน

การดูแลตนเองและ

สามารถปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ

เพ่ือป้องกันภาวะไต

วายเร้ือรังได้

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 129 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

19 โครงการรณรงค์

ป้องกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

๑.  เพ่ือท าลายแหล่ง

เพาะพันธ์ยุงลายใน

ชุมชน

2. เพ่ือให้ความรู้

และสร้างความ

ตระหนักแก่ 

ประชาชนด้านการมี

ส่วนร่วมในการดูแล

ส่ิงแวดล้อมภายใน

และนอกบ้าน

รวมท้ังการป้องกันมิ

ให้ยุงกัด

รณรงค์  ปีละ  ๒ 

คร้ัง ๒๗  ชุมชน

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

๑.  แหล่งเพาะ

พันธ์ยุงลายถูก

ท าลาย 

๒. ประชาชน

สามารถป้องกัน

และร่วมก าจัด

ยุงลายได้

๑.  แหล่งเพาะ

พันธ์ยุงลายถูก

ท าลาย 

๒. ประชาชน

สามารถป้องกัน

และร่วมก าจัด

ยุงลายได้

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 130 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

20 โครงการ

ให้บริการ

รถพยาบาลและ

พาหนะน าส่ง

ผู้ป่วยไป

สถานพยาบาล

เพ่ือให้บริการ

รถพยาบาลในการ

น าส่งนักเรียน และ

ผู้ป่วย ไป

สถานพยาบาลกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน 

นักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็ก และโรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรัก

 และประชาชนในเขต

 ทุกคนท่ีได้รับอุบัติเหตุ

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ

และบริการท่ีดี

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือและ

บริการท่ีดี

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับ  กอง

การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 131 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

21 โครงการอบรม

ฝึกทักษะป้องกัน

การจมน้ าในเด็ก

อายุต่ ากว่า  15 

 ปี

เพ่ือให้เด็กนักเรียน

และผู้ปกครองมี

ความรู้ความเข้าใจ

และมีทักษะในการ

ป้องกันการจมน้ า

นักเรียนและผู้ปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

ของเด็กนักเรียนและ

ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม

โครงการมีความรู้

และเข้าใจในการ

ป้องกันการจมน้ าได้

เด็กนักเรียนและ

ผู้ปกครองมี

ความรู้และทักษะ

ในการป้องกันการ

จมน้ า

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 132 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

22 โครงการดูแล

ผู้ป่วยปอดอุดก้ัน

เร้ือรังท่ีบ้าน

เพ่ือให้สามารถดูแล

ผู้ป่วยปอดอุดก้ัน

เร้ือรังอย่างต่อเน่ือง

ลดภาวะแทรกซ้อน

จัดซ้ือถังออกซิเจน

  จ านวน  ๖  ชุด

54,000 54,000 54,000 54,000 ร้อยละ  80  

ลดจ านวนผู้ป่วยท่ี

ต้องนอนรักษาท่ี

โรงพยาบาล โดย

มีออกซิเจนใช้ท่ี

บ้านอย่างเพียงพอ

 และผู้ป่วยได้รับ

การดูแลใกล้ชิด 

ได้ก าลังใจจากคน

ในครอบครัว

ลดจ านวนผู้ป่วยท่ี

ต้องนอนรักษาท่ี

โรงพยาบาล โดย

มีออกซิเจนใช้ท่ี

บ้านอย่างเพียงพอ

 และผู้ป่วยได้รับ

การดูแลใกล้ชิด 

ได้ก าลังใจจากคน

ในครอบครัว

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 133 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

23 โครงการอบรม

ให้ความรู้เร่ือง

โรคและการ

ปฏิบัติตัวแก่

ผู้ป่วยและผู้มี

ภาวะเส่ียง

๑.  เพ่ือให้ความรู้

เร่ืองโรคและการ

ปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย

๒.เพ่ือให้ประชาชน

สามารถประเมิน

ความเส่ียงต่อโรค

และเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพ 

หลีกเล่ียงปัจจัยท่ีท า

ให้เกิดโรค

ผู้ป่วย  25  กลุ่มๆ

 ละ 50  คน

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ  80  

ผู้ป่วย มีความรู้

เร่ืองโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังและ

สามารถ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม  ท าให้

มีสุขภาพดีข้ึน

ผู้ป่วย มีความรู้

เร่ืองโรคและ

สามารถปฏิบัติตัว

ได้ถูกต้อง

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 134 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

24 โครงการรณรงค์

เฝ้าระวังป้องกัน

โรคความดัน

โลหิตสูงในชุมชน

เพ่ือให้บริการวัด

ความดันโลหิตแก่

ประชาชนเพ่ือเฝ้า

ระวัง  คัดกรองและ

ให้ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติตนอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม

5,000  ครัวเรือน 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมีความรู้

ในการปฏิบัติตน

เพ่ือการป้องกัน

โรคความดัน

โลหิตสูงได้ถูกต้อง

ประชาชนมีความรู้

ในการปฏิบัติตน

เพ่ือการป้องกัน

โรคความดัน

โลหิตสูงได้ถูกต้อง

เพ่ิมข้ึน

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 135 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

25 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมผู้ป่วย

โรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังในชุมชน

เพ่ือให้ผู้ป่วยไม่

ติดต่อเร้ือรังน า

ความรู้ท่ีได้รับไป

ปฏิบัติตัวได้อย่าง

ถูกต้องน าไปใช้

อย่างถูกต้องน าไปสู่

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมอย่างถาวร

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังท่ีมารับ

บริการ

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100  

1. ของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้

เพ่ิมข้ึน   2. 

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

พฤติกรรมท่ี

สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติตัวตามโรค

น้ัน ๆ

ผลการรักษาของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 136 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

26 โครงการเย่ียม

บ้านผู้ป่วยเร้ือรัง

ผู้พิการและ

ผู้ป่วยติดเตียง

เพ่ือให้ความรู้และ

ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย

เร้ือรังผู้พิการและ

ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยเร้ือรังผู้

พิการและผู้ป่วยติด

เตียงในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100 

ผู้ป่วยเร้ือรังผู้

พิการและผู้ป่วย

ติดเตียงได้รับการ

เย่ียมบ้านเดือนละ 

 1  คร้ัง 

ผู้ป่วยเร้ือรังผู้

พิการและผู้ป่วย

ติดเตียงรวมท้ัง

ผู้ดูแล  มีความรู้

และน าไปปฏิบัติได้

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 137 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

27 โครงการส่งเสริม

และพัฒนา

ศักยภาพผู้ป่วย

ติดเตียงและผู้

พิการ

1. เพ่ือลด

ภาวะแทรกซ้อนลด

อัตราการเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล

 2. ผู้ป่วยและผู้

พิการมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย

และอารมณ์ท่ีดีข้ึน

เกิดศูนย์พัฒนา

และฟ้ืนฟูคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุและ

ผู้พิการในชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  100     

1. ผู้ป่วยติดเตียง

และผู้พิการท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

พัฒนาการทางด้าน

ร่างกายท่ีดีข้ึน       

       2. ผู้ป่วยติด

เตียงและผู้พิการท่ี

เข้าร่วมโครงการมี

พัฒนาการทางด้าน

อารมณ์ท่ีดีข้ึน

เกิดศูนย์พัฒนา

และฟ้ืนฟูคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุและ

ผู้พิการในชุมชน

เพ่ือให้บริการ

กายภาพบ าบัด

และกิจกรรมบ าบัด

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 138 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

28 โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

เพ่ือให้ประชาชน

เข้าถึงบริการงาน

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินได้ท่ัวถึง

ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100  

1. บุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

ผ่านหลักสูตรูผู้

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบ้ืองต้นหรือสูง

กว่า        2. 

ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการงาน

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินตลอด  25

 ช่ัวโมง

งานระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

เป็นท่ีรู้จักของ

ประชาชนและ

สามารถเรียกใช้

บริการได้ตลอด  

24  ช่ัวโมง

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 139 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

29 โครงการอบรม

การปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นและการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐานแก่แกน

น าสุขภาพ

เพ่ือพัฒนาทักษะ

ความรู้ของแกนน า

สุขภาพในการ

ด าเนินงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

อสม. นักเรียน  

สมาชิกสภา

เทศบาล  ผู้น า

ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ของผู้เข้ารับการ

อบรมสามารถท า

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ข้ันพ้ืนฐานได้

ใประชาชนในเขต

เทศบาลได้รับการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐานก่อนท่ี

เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพเข้า

ให้การช่วยเหลือ

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.  

และแผน

ชุมชนท่า

ต้นปุ่ย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 140 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

30 โครงการขยาย

เครือข่ายการร า

วงย้อนยุคเพ่ือ

สุขภาพ

เพ่ือเสริมสร้างความ

แข็งแรงของ  

ร่างกายจิตใจ  ลด

ความเส่ียงต่อการ

เจ็บป่วยด้วยโรคไม่

ติดต่อต่าง ๆ

กลุ่มผู้สูงอายุและ

กลุ่มวัยท างานมี

กิจกรรมทางกาย 

รวม ๒๗ กลุ่ม

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง และมี

สุขภาพ จิตดี

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง และมี

สุขภาพ จิตดี

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 141 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

31 โครงการเงิน

สมทบกองทุน

ระบบ

หลักประกัน

สุขภาพ

เพ่ือสมทบกองทุน

ระบบหลักประกัน

บริหารงบประมาณ

ตามกรอบของ 

สปสช. คือ ใช้สร้าง

เสริมสุขภาพ  

ป้องกันโรคท่ีมีผล

ต่อกลุ่มเป้าหมาย

โดยตรง/ครบถ้วน 5

 กิจกรรมหลัก และ

เพ่ือพัฒนาระบบ

รายงานกิจกรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ

สมทบกองทุน

ระบบหลักประกัน

สุขภาพ

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100  

การด าเนินงาน

ของกองทุน

ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายท้ัง

 ๔ ประเภท และ

ระบบการรายงาน

กิจกรรมของ

กองทุนเป็นไป

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน

ของกองทุน

ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายท้ัง 

๔ ประเภท และ

ระบบการรายงาน

กิจกรรมของ

กองทุนเป็นไป

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 142 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

32 โครงการ

ผู้สูงอายุสุขภาพดี

  ชีวีเป็นสุข สู่ยุค 

Thailand 4.0

เพ่ือส่งเสริม

สุขภาพจิตลดภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ประชาชนท่ัวไป 

200  คน

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100  

ผู้เข้าร่วมโครงการ

  มีสุขภาพจิตดีข้ึน

1.  มีสถานท่ีให้

ผู้สูงอายุได้พบปะ

พูดคุยแลกเปล่ียน

ทัศนคติ            

 2.  ผู้สูงอายุมี

สุขภาพจิตท่ีดีไม่มี

ภาวะซึมเศร้า

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 143 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

33 โครงการชีวิต

ปลอดภัย  ลด

การใช้โฟมและ

ถุงพลาสติก

เพ่ือให้ความรู้แก่

ประชาชนได้เห็นถึง

อันตรายของ

ภาชนะโฟม

ประชาชนท่ัวไป 

100  คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  70  

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมมีการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการ

บริโภค

ประชาชนลดการ

ใช้โฟมและ

ถุงพลาสติก

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 144 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

34 โครงการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด

เพ่ือให้ความรู้แก่

ประชาชนเร่ืองยา

เสพติด

27  ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70  

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมมีความรู้เร่ือง

ยาเสพติด

ลดปัญหาเก่ียวกับ

ยาเสพติด

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

- 144 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 145 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

35 โครงการจ้าง

เหมาผู้ช่วย

ปฏิบัติงานด้าน

การพยาบาล

เพ่ือให้มีผู้ช่วย

ปฏิบัติงานด้านการ

พยาบาล

2  คน 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ  100  

มีผู้ปฏิบัติงานด้าน

การพยาบาล  

จ านวน  2  คน

การปฏิบัติงานของ

งานศูนย์บริการ

สางธารณสุขขมี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 146 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

36 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรผู้

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบ้ืองต้นและ

พยาบาลในการ

ปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

1. เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบ้ืองต้นและ

พยาบาล 2. เพ่ือ

ส่งเสริม

ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

1. จัดอบรมทบทวน

ความรู้เร่ืองการ

ปฏิบัติงนการแพทย์

ฉุกเฉินทุก 3 เดือน 

จ านวน  4 คร้ัง/ปี       

   2. ศึกษาดูงานเพ่ือ

หาแนวทางพัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีสามารถ

บรรลุผลการจัด

กิจกรรม

1. บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

สามารถให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วยได้

อย่างถูกต้อง  ถูกวิธี

และมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน     

2. บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 147 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

37 โครงการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้

พิการ , ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้บริการใน

ด้านการเย่ียมบ้าน 

การท ากายภาพ  

บ าบัด  การฝึกสอน

ญาติในการดูแล 

การอาชีวะบ าบัด

และให้บริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพและ

ป้องกัน 

ภาวะแทรกซ้อน แก่

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ 

 ในเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

คนพิการ ผู้สูงอายุ

ได้รับบริการด้าน

การเย่ียมบ้าน  

การท ากาย ภาพ

บ าบัด  การ

ฝึกสอนญาติใน

การดูแล  การ

อาชีวะบ าบัด

คนพิการ ผู้สูงอายุ

ได้รับบริการด้าน

การเย่ียมบ้าน  

การท ากาย ภาพ

บ าบัด  การ

ฝึกสอนญาติใน

การดูแล  การ

อาชีวะบ าบัด

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 148 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

38 โครงการฟ้ืนฟู

คุณภาพชีวิตและ

การปรับสภาพ

จิตใจผู้พิการ

เพ่ือให้ความรู้

เก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์  

สวัสดิการ  และส่ิง

ท่ีคนพิการควรได้รับ

การช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ  และให้คน

พิการมีเวทีในการ

แสดงความสามารถ

ของตนเอง

ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ 

 ในเขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

คนพิการได้รับความรู้

  ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์  สวัสดิการ

  และส่ิงท่ีคนพิการ

ควรได้รับการ

ช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของภาครัฐ

  และได้แสดง

ความสามารถท่ี

ตนเองมี

คนพิการมีความรู้  

ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์  สวัสดิการ 

 และส่ิงท่ีคนพิการ

ควรได้รับการ

ช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของภาครัฐ 

 และได้แสดง

ความสามารถท่ี

ตนเองมี

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 149 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

39 โครงการฟ้ืนฟู

คุณภาพชีวิตและ

การปรับสภาพ

จิตใจผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพผู้สูงให้มี

ความรู้และปรับตัว

ให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงทาง

สังคมในปัจจุบัน

และสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของ

ผู้สูงอายุด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  

และสุขภาพ

ผู้สูงอายุ  ในเขต

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

ผู้สูงอายุได้รับการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพให้มี

ความรู้และ

ปรับตัวให้

สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลง ทาง

สังคมในปัจจุบัน

ผู้สูงอายุมี

ศักยภาพมีความรู้

และปรับตัวให้

สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงทาง

สังคมในปัจจุบัน

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 150 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

40 โครงการคัดกรอง

 เพ่ือจดทะเบียน

คนพิการ

1.เพ่ือให้ผู้พิการได้

เข้าถึงสิทธิ และมี

ช่องทางในการใช้

สิทธิตามกฎหมาย

2.เพ่ือให้ผู้พิการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี     

3.จัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์แผ่น

พับ

ประชาชนท่ัวไป ใน

เขตเทศบาลฯ  ท่ีมี

ข้อสงสัยในความ

บกพร่องของ

ร่างกาย

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80 

มีผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย 

100 คน

มีผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย 

100 คน

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 151 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

41 โครงการจัดหา

กายอุปกรณ์ให้   

 ผู้พิการในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

1.เพ่ือให้ผู้พิการมี

เคร่ืองช่วยความ

พิการท่ีเหมาะสม

กับสภาพความพิการ

2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้

พิการได้รับการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางด้านร่างกาย

ผู้พิการตาม

กฎหมาย ในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 

มีผู้พิการท่ี

ต้องการกาย

อุปกรณ์ ท่ี

เหมาะสม อย่าง

น้อยร้อยละ ๓๐ 

ของจ านวนคน

พิการท่ีมีความ

ต้องการ

มีผู้พิการท่ี

ต้องการกาย

อุปกรณ์ ได้รับ

กายอุปกรณ์ท่ี

เหมาะสม อย่าง

น้อยร้อยละ ๓๐ 

ของจ านวนคน

พิการท่ีมีความ

ต้องการ

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 152 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

42 โครงการ

ซ่อมแซมบ้าน

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส ให้

อยู่ในสภาพท่ี

ปลอดภัย

เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาสให้

มีท่ีอยู่อาศัยท่ี

ปลอดภัย

ได้เข้าถึงสิทธิอย่าง

ท่ัวถึง 

1. บ้านผู้สูงอายุ 

จ านวน 1 หลัง

2. บ้านคนพิการ 

จ านวน 1 หลัง

3.บ้านผู้ด้อยโอกาส

จ านวน 1 หลัง

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  70 

1.มีหน่วยงานเข้า

ร่วมบูรณาการ

ด าเนินงาน อย่าง

น้อย 3 หน่วยงาน

2.กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการ

ซ่อมแซมบ้าน  

อย่างน้อย จ านวน

 1 หลัง

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการ

ซ่อมแซมบ้าน  

อย่างน้อย จ านวน

 1 หลัง

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 153 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

43 โครงการจ้าง

นักเรียน 

นักศึกษาท างาน

ช่วงปิดภาคเรียน

ฤดูร้อน

เพ่ือให้นักเรียน/

นักศึกษาท่ียากจน  

ท างานช่วงปิดภาค

เรียนได้ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและ

ครอบครัว เป็นการ

ช่วยเหลือผู้ปกครอง

ในการหารายได้

ในช่วงปิดภาคเรียน

1.นักเรียน/

นักศึกษา มี อายุ 

15 ปี ข้ึนไป และ

มีภูมิล าเนาอยู่ใน

เขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 

จ านวน 300 คน

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ  80  

1.นักเรียน/

นักศึกษา มีรายได้

เพ่ือท่ีจะน าไปใช้

จ่ายในการเปิดภาค

เรียน เป็นการแบ่ง

เบาภาระของ

ผู้ปกครอง

และมีประสบการณ์

เพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ใน

อนาคต

1.นักเรียน/นักศึกษา

 มีรายได้เพ่ือท่ีจะ

น าไปใช้จ่ายในการ

เปิดภาคเรียน เป็น

การแบ่งเบาภาระ

ของผู้ปกครอง

2.เป็นการเรียนรู้

งานและมี

ประสบการณ์เพ่ือ

น าไปประยุกต์ใช้ใน

อนาคต

กอง

สวัสดิการ

สังคม

- 153 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 154 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

44 โครงการ

ฝึกอบรมส่งเสริม

มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน

เพ่ือผลิตมัคคุเทศก์

ท าหน้าท่ีน าเท่ียว

เผยแพร่ ปชส.แหล่ง

ท่องเท่ียว 

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ินของชุมชน 

สร้างงาน สร้าง

รายได้จากการ

ท่องเท่ียวและพัฒนา

เป็นอาชีพในอนาคต

1.เด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษาใน

เขตเทศบาลฯ 40

 คน

2.เด็กและเยาวชน

ท่ัวไปเขตเทศบาล

 20 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

เด็กและเยาวชน

ท าหน้าท่ีเป็น

มัคคุเทศก์

ให้บริการน าเท่ียว

ชมแหล่งท่องเท่ียว

เด็กและเยาวชน

ได้แสดงศักยภาพ

และพัฒนาตนเอง

1. เด็กและ

เยาวชน ท าหน้าท่ี

เป็นมัคคุเทศก์

ให้บริการน าเท่ียว

ชมแหล่งท่องเท่ียว

2. เด็กและ

เยาวชนได้แสดง

ศักยภาพและ

พัฒนาตนเองเข้า

มาเป็นมัคคุเทศก์

ในงานหนาวน้ีท่ี

เมืองแกน

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 155 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

45 โครงการ

ฝึกอบรมการ

เสริมสร้างการ

พัฒนาศักยภาพ

ของสตรีในชุมชน

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้

ด าเนินกิจกรรมร่วม

คิด ร่วมท า เกิด

สัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างทีมงาน  

เรียนรู้วิธีการ 

กระบวนการใหม่ ๆ 

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้

ในการ ปฏิบัติงาน

อย่างสร้างสรรค์และ

เกิดผลดีต่อองค์กร

และสังคม

145  คน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70          

 ผู้เข้าอบรมได้ด าเนิน

กิจกรรมร่วมคิดร่วม

ท าเกิดสัมพันธภาพท่ี

ดีระหว่างทีมงาน 

เรียนรู้วิธีการ 

กระบวนการใหม่ๆ

เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้

ในการปฏิบัติ งาน

อย่างสร้างสรรค์และ

เกิดผลดีต่อองค์กร/

สังคม

ผู้เข้าอบรมได้ด าเนิน

กิจกรรมร่วมคิด ร่วม

ท า เกิดสัมพันธภาพ

ท่ีดีระหว่างทีมงาน  ผู้

เข้าอบรมได้เรียนรู้

วิธีการ กระบวน การ

ใหม่ๆ เพ่ือน ามา

ประยุกต์ใช้ในการ 

ปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค์ และ

เกิดผลดีต่อองค์กร

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 156 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

46 โครงการส่งเสริม

สุขภาพอนามัยใส่

ใจผู้สูงอายุ

เพ่ือเป็นการดูแล

ช่วยเหลือและ

พัฒนาความเป็นอยู่

ในชีวิตประจ าวัน  มี

ชีวิตท่ีม่ันคง

ปลอดภัยและมี

ความสุขตาม

อัตภาพของผู้สูงอายุ

 ให้ได้รับสวัสดิการท่ี

เหมาะสมกับ

สุขภาพอนามัย

1. ผู้สูงอายุท่ีมี

ฐานะยากจน เป็น

ผู้ด้อยโอกาส

2.เป็นผู้ป่วยเร้ือรัง

 ท่ีมีความจ าเป็น 

ต้องใช้โถส้วมท่ีถูก

สุขอนามัย

125,000 125,000 125,000 125,000 1.ร้อยละ 60 

ของจ านวน

ผู้สูงอายุท่ีมีความ

จ าเป็นในการ

ปรับเปล่ียนโถส้วม 

2.ร้อยละ 70 

ของผู้สูงอายุท่ี

ได้รับการ

ปรับเปล่ียนโถ

ส้วมมีความพึง

พอใจ อยู่ในระดับ

มากข้ึนไป

ผู้สูงอายุได้รับการ

ดูแลช่วยเหลือ

และพัฒนาความ

เป็นอยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน  มี

ชีวิตท่ีม่ันคง

ปลอดภัยและมี

ความสุขตาม

อัตภาพเหมาะสม

กับสุขภาพอนามัย

ของผู้สูงอายุ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

- 156 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 157 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

47 โครงการส่งเสริม

การประกอบ

อาชีพเสริมในวัย

ชรา

เพ่ือส่งเสริมการจัด

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้

ให้ผู้สูงอายุ ได้มีการ

รวมกลุ่มท า

กิจกรรมตามสมัคร

ใจร่วมกับ

อาสาสมัครชุมชน 

ผู้น าชุมชน เป็นการ

เพ่ิมโอกาสด้าน

อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและ

อาสาสมัครชุมชน

ในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา 

จ านวน 80 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  60 

ผู้สูงอายุ ได้มีการ

รวมกลุ่มท า

กิจกรรมตาม

สมัครใจร่วมกับ

อาสาสมัครชุมชน

 ผู้น าชุมชน เป็น

การเพ่ิมโอกาส

ด้านอาชีพให้แก่

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ได้มีการ

รวมกลุ่มท า

กิจกรรมตาม

สมัครใจร่วมกับ

อาสาสมัครชุมชน

ผู้น าชุมชน แหล่ง

เรียนรู้เพ่ิมโอกาส

ด้านอาชีพให้แก่

ผู้สูงอายุ

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 158 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

48 โครงการจัดซ้ือ

วัสดุการเกษตร

เพ่ือ

สนับสนุนกลุ่ม

เกษตรกร ผู้

ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส    

ผู้ยากจน 

ผู้ประสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ

และ โครงการ

ตามพระราชด าริ

 ฯลฯ

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ

การเกษตรเพ่ือ

ช่วยเหลือและ

สนับสนุนกลุ่ม

เกษตรกร ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้

ยากจน 

ผู้ประสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติและ 

โครงการตาม

พระราชด าริ 

ผู้ยากไร้ ด้อย

โอกาส ผู้ยากจน 

กลุ่มเกษตรกร

ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60 

ผู้ยากจน ผู้ด้อย 

โอกาส ผู้ยากจน 

ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ สมาชิก

โครงการตาม

พระราชด าริได้รับ

การช่วยเหลือ

และบรรเทาความ

เดือดร้อน

ผู้ยากจน ผู้ด้อย 

โอกาส ผู้ยากจน 

ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ สมาชิก

โครงการตาม

พระราชด าริได้รับ

การช่วยเหลือและ

บรรเทาความ

เดือดร้อน

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 159 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

49 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ

เพ่ือพัฒนา

สุขภาพของ

ประชาชน

เพ่ือจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้ประชาชน

ได้เล่นกีฬาและ

นันทนาการเพ่ือ

สุขภาพท่ีดี  สร้าง

ความสามัคคีมีวินัย

ในชุมชนและ

ห่างไกลยาเสพติด

1.เมืองแกนฟุตซอ

ลลีก         2.การ

แข่งขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ์เมืองแกนคัพ 

       3.ส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน    

     4.การแข่งขัน

จักรยานเสือภูเขา

เฉลิมพระเกียรติ

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80  

ของประชาชนท่ี

เข้ามาร่วม

กิจกรรมมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

มากข้ึน  มีความ

สามัคคีและ

ห่างไกลยาเสพติด

1. เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปมี

สุขภาพร่างกาย   

 สมบูรณ์           

 2.สร้างคนใน

ชุมชนมีความ

สามัคคี             

3. ชุมชนห่างไกล

ยาเสพติด

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 160 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

50 โครงการจัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย  

รอบคัดเลือก

ระดับภาคเหนือ 

 คร้ังท่ี  35  

ประจ าปี  2560

เพ่ือจัดส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินและเข้า

แข่งขันต่อใน

ระดับประเทศ  และ

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตด้วยการออก

ก าลังกายใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์  

ลดปัญหาทางสังคม

ส่งนักเรียน ท่ีเป็น

นักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันตาม

ประเภทการแข่งขัน

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  100  

จัดส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  และ

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตด้วยการออก

ก าลังกายใช้เวลา

ว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

1. นักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน        

     2. ก าลังกาย

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 161 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

51 โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาเมือง

แกนคัพ  เพ่ือ

สุขภาพ

เพ่ือจัดการแข่งขัน

กีฬาสร้าง

ความสัมพันธ์  

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ท่ัวไปในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 เด็ก  

เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไปใน

เขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  

ได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

และ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแข่งขันกีฬา  

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ท่ัวไปในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  

ได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

และ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแข่งขันกีฬา

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 162 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

52 โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาเมือง

แกนคัพ  ต้านยา

เสพติด

เพ่ือจัดการแข่งขัน

กีฬาสร้าง

ความสัมพันธ์  

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ท่ัวไปในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80 เด็ก  

เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไปใน

เขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  

ได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

และ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแข่งขันกีฬา  

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ท่ัวไปในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  

ได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

และ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแข่งขันกีฬา

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 163 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

53 โครงการจัดการ

แข่งขัน

วอลเลย์บอล

ชายหาด

เพ่ือจัดการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาดสร้าง

ความสัมพันธ์ 

สามัคคีให้กับ

ประชาชนท่ัวไป

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชนท่ัวไป

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80 เด็ก  

เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวได้ใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ห่างไกล

ยาเสพติดและ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแข่งขันกีฬา

  

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ท่ัวไปได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์ห่างไกล

ยาเสพติดและ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแข่งขันกีฬา

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 164 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

54 โครงการเมือง

แกนสดใส ร่วมใจ

ใช้จักรยานเพ่ือ

สุขภาวะ

1.  เพ่ือรณรงค์สร้าง

ชุมชนเมืองจักรยาน  

โดยเน้นการใช้จักรยาน

ในชีวิตประจ าวันและมี

จ านวนผู้ใช้จักรยานเพ่ือ

การเดินทางใน

ชีวิตประจ าวันเพ่ิมข้ึน  

 2.  เพ่ือสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม

ในการจัด

สภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ต่อการใช้จักรยานเพ่ือ

การเดินทางใน

ชีวิตประจ าวันของชุมชน

ประชาชนในชุมชน 

 ทุกภาคส่วน

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  30  ของ

ประชาชนท่ีเข้า

มาร่วมกิจกรรมมี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงมากข้ึน  

มีความสามัคคี

และห่างไกลยา

เสพติด

1. ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนาตระหนัก

และหันมาสร้างสุข

ภาวะโดยใช้จักรยาน

มากข้ึนจนน าไปสู่

ความย่ังยืน             

 2.  ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ  มีสุข

ภาวะท้ังในเชิงสุขภาพ

  เศรษฐกิจและ

สังคมท่ีดีจากการใช้

จักรยานใน

ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 165 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

55 โครงการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์กีฬา

และนันทนาการ

ส าหรับชุมชน

1.เพ่ืออ านวยความ

สะดวกแก่ชุมชนใน

การเล่นกีฬาและ

นันทนากรอย่าง

ปลอดภัย   2.

ส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชน ประชาชนได้

ใฃ้เวลาว่างในการ

เล่นกีฬาและ

นันทนาการ

จัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์กีฬาและ

อุปกรณ์อื่นๆ 

ให้แก่ชุมชน 27  

ชุมชน

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80  

ของประชาชนท่ีใช้

บริการวัสดุ

อุปกรณ์กีฬาและ

อุปกรณ์

นันทนาการอื่นๆ 

มีความพึงพอใจ

1.ประชาชนที

ทักษะทางการกีฬา

 2.เด็ก เยาวชน 

ประชาชนใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 166 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

56 โครงการจัดซ้ือ

อุปกรณ์ออก

ก าลังกาย

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนได้มี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง  พลานามัย

สมบูรณ์

จ านวน 1  ชุด 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80   

ส่งเสริมให้

ประชาชนได้มี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง  

พลานามัยสมบูรณ์

ส่งเสริมให้

ประชาชนได้มี

สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง  

พลานามัยสมบูรณ์

 กอง

การศึกษา 

แผนชุมชน  

 บ้านปง 3  

 ปี 61 - 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 167 -

แบบ  ผ.01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

57 โครงการจัดหา

ลานกีฬา

เพ่ือจัดหาลานกีฬา

ส าหรับการเล่นกีฬา

และนันทนาการใน

ชุมชนเขตเท

ลานกีฬาและ

นันทนาการ 

จ านวน  27  แห่ง

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  การ

จัดหารลานกีฬามี

ความพึงพอใจ

1. เด็ก เยาวชน 

ประชาชนใช้เวลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์          

 2. ชุมชนมีลาน

กีฬาใช้ในการออก

ก าลังกาย

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 168 -

แบบ  ผ.01

ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี  1  การสร้างความม่ังค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                                                                       

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

1 โครงการฝึกอบรม

อาชีพเสริมเพ่ิม

รายได้  ลดรายจ่าย

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนมีทักษะ

ความรู้ในการประกอบ

อาชีพด้านต่างๆ

1๐๐  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  100 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได้ 

และสามารถยึดเป็น

อาชีพ

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได้ 

และสามารถยึดเป็น

อาชีพ

กองสวัสดิการ

สังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 169 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

2 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนแหล่ง

เรียนรู้การเกษตร

และฝึกอบรม

รณรงค์ให้ความรู้

ตามแนวทาง

พระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือให้การสนับสนุน

การด าเนินการตาม

โครงการศูนย์เรียนรู้

การพัฒนาการเกษตร

2.เพ่ือส่งเสริมและ

รณรงค์

การด าเนินชีวิตตาม

แนวพระราชด าริ 

“เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้น าหมู่บ้าน

แกนน าชุมชน 

 อาสาสมัคร

ชุมชนจ านวน

3๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  70 

ผู้น าหมู่บ้าน แกนน า

ชุมชนมีความรู้ใน

การด าเนินชีวิตตาม

แนวพระราชด าริ

และสามารถขยายผล

ให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน

ผู้น าหมู่บ้าน แกน

น าชุมชนมีความรู้

ในการด าเนินชีวิต

ตามแนว

พระราชด าริและ

สามารถขยายผล

ให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน

กองสวัสดิการ

สังคม
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 170 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

3 โครงการ

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีทาง

การเกษตรประจ า

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

เพ่ือรองรับภารกิจถ่าย

โอนและส่งเสริม

เกษตรกรในเขต

เทศบาล

เกษตรกรใน

เขตเทศบาล 

 ๘๐%

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80 

เกษตรกรได้รับ

ความรู้  ข่าวสาร

เก่ียวกับการ

เกษตรกรรม  การ

แก้ไขปัญหาทางการ

เกษตร

เกษตรกรได้รับ

ความรู้  ข่าวสาร

เก่ียวกับการ

เกษตรกรรม  การ

แก้ไขปัญหาทางการ

เกษตร และการ

พัฒนาความรู้เพ่ิม

มากข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม

- 170 -

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



- 171 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

4 โครงการส่งเสริม

การเกษตรในการ

ผลิตพืชปลอดภัย  

เกษตรปลอด

สารพิษและเกษตร

อนิทรีย์

เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร

ในการผลิตพืช

ปลอดภัย  เกษตร

ปลอดสารพิษและ

เกษตรอนิทรีย์

เกษตรกรใน

เขตเทศบาล 

 ๘๐%

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 

ส่งเสริมเกษตรกรใน

การผลิตพืชปลอดภัย

  เกษตรปลอด

สารพิษและเกษตร

อนิทรีย์

เกษตรกรได้รับการ

ส่งเสริมการผลิต

พืชปลอดภัย  

เกษตรปลอด

สารพิษและเกษตร

อนิทรีย์ และการ

พัฒนาความรู้เพ่ิม

มากข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 172 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

5 โครงการอบรม

ส่งเสริมการเพาะ

เห็ดและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรผู้

เพาะเห็ดให้มีความรู้

เพ่ิมมากข้ึน

6๐  ครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70 

เกษตรกรผู้เพาะเห็ด

มีความรู้ และมี

ช่องทางการ

จ าหน่ายผลผลิตมาก

ข้ึน

เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมี

ความรู้ และมีช่องทาง

การจ าหน่ายผลผลิต

มากข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 173 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

6 โครงการฝึกอบรม

การจัดท าแปลง

ข้าวพันธ์ุดี

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกและ

ขายเมล็ดพันธ์ุดี

เกษตรกร  50

  ราย

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 

เกษตรกรผู้มีความรู้

ความเช่ียวชาญใน

การปลูกข้าวมาก

ย่ิงข้ึน

เกษตรกรผู้มีความรู้

ความเช่ียวชาญในการ

ปลูกข้าวมากย่ิงข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม ร่วมกับ

ส านักงาน

เกษตรแม่แตง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 174 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

7 โครงการจัดงานวัน

เกษตรเมืองแกน

๑.เพ่ือจัดงานเผยแพร่

และถ่ายทอดความรู้

ทางวิชาการและ

เทคโนโลยีระบบผลิต

พืชเกษตร

๒.เพ่ือแสดง จ าหน่าย

ผลผลิตทางการเกษตร

ในพ้ืนท่ี

ปีละ ๑ คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  90 

๑.เกษตรกรมีความรู้

ความเข้าใจใน

เทคนิคด้านการ 

เกษตรเพ่ิมมากข้ึน

๒.เกษตรกรสามารถ

จ าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตรท าให้

มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

๑.เกษตรกรมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในเทคนิคด้านการ 

เกษตรเพ่ิมมากข้ึน

๒.เกษตรกร

สามารถจ าหน่าย

ผลผลิตทาง

การเกษตรท าให้มี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 175 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

8 โครงการฝึกอบรม

และส่งเสริม

สนับสนุนการ

ด าเนินงานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนใน

เขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือด าเนินการ

ฝึกอบรมด้านวิสาหกิจ

ชุมชน  และสนับสนุน

การด าเนินงานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

ปีละ 3 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 

การพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินกิจกรรม

ของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชน ใน

เขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

สามารถพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน และ

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ให้มี

ความหลาก หลาย

ตรงกันความ

ต้องการของตลาด

กองสวัสดิการ

สังคม
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 176 -

แบบ  ผ.01

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

9 โครงการส่งเสริม

เกษตรกรด้านการ

ประมง      

(พัฒนาอาชีพการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า)

๑.เพ่ือสร้างอาชีพเสริม

ให้กับประชาชน

๒.สร้างรายได้ ลด

รายจ่ายให้กับประชาชน

๓. ส่งเสริมและบริการ

ด้านการเพาะเล้ียง

สัตว์น้ า

กลุ่มเกษตรกร

ในเขตเทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  60 

๑.ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได้ลด

รายจ่ายในการ

ด ารงชีวิต

๒.เกษตรกรได้รับ

การส่งเสริมและ

บริการด้านการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

๑.ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได้ลด

รายจ่ายในการ

ด ารงชีวิต

๒. เกษตรกรได้รับ

การส่งเสริมและ

บริการด้านการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

กองสวัสดิการ

สังคม
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                                                                       



- 177 -

แบบ  ผ.01

ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี  1  การสร้างความม่ังค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน                                                                                       

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

1 โครงการ

ก่อสร้างดาด

คอนกรีตล า

เหมืองดง ต.อนิ

ทขิล

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านการเกษตรให้

มีประสิทธิภาพ

ปี 61  ความ

ยาว ๒๐๐ ม.

ปี 62 ความยาว

 ๒๐๐ ม.

ปี 63 ความยาว

 ๒๐๐ ม.  ปี 64

 ความยาว ๒๐๐

 ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ  60โครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านการเกษตร

มีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองและ

อ านวยความสะดวกแก่

เกษตรกรในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่เกษตรกร

ในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 178 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

2 โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุง

ถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตรและ

ถนนลูกรัง  

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

1. เพ่ือพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

๒.เพ่ิมขีดความ 

สามารถ ในการ

แข่งขันทางการเกษตร 

๓.  ลดความเสียหาย

ในการขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

ลงหินคลุกหรือ

ลูกรังบดอัดแน่น 

ปี 61 พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ตร.ม.

ปี  62 พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ตร.ม.

ปี  63 พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ตร.ม. 

 ปี  64 พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ตร.ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ  60

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ 

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง ,   

แผนชุมชน     

 บ้านเด่น 1 , 

วังแดง 1 ,   

วังแดง 2 ,   

หัวดง ,       

ม่วงค า 1 , 

ม่วงค า 2 ,

หนองออน 1,

ร่วมใจบ้าน

ใหม่บ้านใหม่

รวมใจพัฒนา

 2 ,หนองบัว
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)



- 179 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

3 โครงการ

ก่อสร้างและ

ซ่อมแซมดาด

คอนกรีตล า

เหมืองไส้ไก่ในเขต

เทศบาล

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

 ปี 60   

ความยาว    

๒๐๐ ม.        

  ปี 61  

ความยาว    

๒๐๐ ม.

ปี 62

ความยาว    

200 ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ  60

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ 

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

4 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบ้าน

นางอ านวย  

คันธวรรณ  

ชุมชนหางดง 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐานลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

  ซอย 1       

 ชุมชน       

หางดง 1

0 101,000 0 0 ร้อยละ 100  

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

   กองช่าง   

 แผนชุมชน

   หางดง 1

  ปี 61-64

  ล าดับท่ี  

9   เขต 1

5 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบ้าน

นายเจริญ  คันธ

วรรณ ชุมชนหาง

ดง 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐานลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

  ซอย 1       

 ชุมชน       

หางดง 1

0 0 200,000 0 ร้อยละ 100  

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง     

 แผนชุมชน

     หางดง

 1    ปี 

61-64
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



-181 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

6 โครงการ

ก่อสร้างสะพาน 

 ชุมชนหางดง 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

หน้าบ้านนาย

แสง  บุญจ า

0 0 0 240,000 ร้อยละ 100  ของ

สะพานท่ีได้

มาตรฐานให้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  หางดง 1 

  ปี 61 - 

64

7 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอย 8 

ชุมชนหางดง 2

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐานลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ซอย 8 0 0 550,000 0 ร้อยละ 100  

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  หางดง 2 

  ปี  61 - 

64  ล าดับ

ท่ี  6   เขต

 1
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 182 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

8 โครงการ

ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์  

ชุมชนบ้านปง 1

เพ่ือชุมชนมีอาคาร

เอนกประสงค์ใช้ใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ

บ้านปง 1  

จ านวน  1  

หลัง

500,000 0 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีอาคาร

เอนกประสงค์ใช้ใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ 

ชุมชนมีอาคาร

เอนกประสงค์ใช้ใน

การจัดกิจกรรม

ต่างๆ

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 1

   ปี 61 - 

64 ล าดับท่ี

 3  เขต 1

9 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอย  4/1

  ชุมชนบ้านปง 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐานลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ซอย  4/1 0 120,000 0 0 ร้อยละ 100  

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 1

   ปี 61 - 

64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 183 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

10 โครงการ

ก่อสร้างลาน

กีฬาต้านยาเสพ

ติด  ชุมชนบ้าน

ปง 1

เพ่ือชุมชนมีสถานท่ี

ออกก าลังกายอย่าง

เหมาะสม

บ้านปง 1 

จ านวน  1  

สาย

0 0 0 240,000 ร้อยละ 100  

ชุมชนมีสถานท่ี

ออกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม

ชุมชนมีสถานท่ี

ออกก าลังกาย

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 1

   ปี  61 -

 64

11 โครงการท าผนัง

ก้ันน้ าล าห้วยปู่

ลิน  ชุมชนบ้าน

ปง 2

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

1  แห่ง   

หน้าบ้านนาง

เขียว พงษ์โสด

  ระยะทางไม่

น้อยกว่า  18 

 เมตร

0 150,000 0 0 ร้อยละ  100   ผนัง

ห้วยปู่ลินได้รับการ

ปรับปรุงไม่ให้ทรุดผัง

ในฤดูน้ าไหลหลาก 

การสัญจรสะดวก

ปลอดภัย

ผนังห้วยปู่ลินได้รับ

การปรับปรุงไม่ให้

ทรุดผังในฤดูน้ าไหล

หลาก  อ านวยความ

สะดวกและความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 2

   ปี 61 - 

64 ล าดับท่ี

 4   เขต 1
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 184 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

12 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายเลียบ

ล าเหมืองกลาง

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐานลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ถนนเลียบล า

เหมืองกลาง

0 45,000 0 0 ร้อยละ 100  

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 2

   ปี  61 -

 64

13 โครงการ

ปรับปรุงต่อเติม

ระบบประปา

ชุมชน  ชุมชน

บ้านปง 2

เพ่ือให้ประชาชนใน

ชุมชนมีน้ าใช้เพ่ือการ

บริโภค อุปโภคอย่าง

พอเพียง

ท่ีต้ังประปา  

โรงเรียนบ้าน

ปง

0 0 0 800,000 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 2

   ปี  61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 185 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

14 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า

สาธารณะ  ถนน

ซอย  4 ชุมชน

บ้านปง 3

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า  

ไฟก่ิงถนนข้ึนสุสาน  

ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง

เพียงพอ

ซอย  4 100,000 0 0 0 ร้อยละ  100   

สุสานมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ

สุสานมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 3

   ปี  61 -

 64 ล าดับ

ท่ี  2 เขต 1

15 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ทางข้ึน

สุสานด้านทิศ

เหนือ ชุมชนบ้าน

ปง 3

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

   จ านวน     

1  สาย   

ซอยทิศใต้ท่ี

ท าการ  SML

0 0 550,000 0 ร้อยละ 100  

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 3

   ปี  61 -

 64
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 186 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

16 โครงการขยาย

ไฟฟ้า  ไฟก่ิง  

ซอย  5  ชุมชน

บ้านปง 3

เพ่ือขยายไฟฟ้า  ไฟ

ก่ิงถนน  ซอย  5  ให้มี

ไฟฟ้าส่องสว่าง

เพียงพอ

จ านวน 5  จุด 0 0 0 100,000 ร้อยละ  100   

สุสานมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ

สุสานมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านปง 3

   ปี  61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 187 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

17 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า  

ชุมชนบ้านเด่น 1

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ  ประชาชน

สัญจรไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1 แห่ง 0 0 0 280,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ า  น้ าไม่ท่วมขัง

ถนนมีสภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ าไม่

ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านเด่น 

 1 ปี 61 -

 64  

ล าดับท่ี 8  

เขต 1

18 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายเลียบ

ท่อส่งน้ า  33  

ชุมชนบ้านเด่น 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ถนนลูกรังสาย

เลียบท่อส่งน้ า

  33

0 45,000 0 0 ร้อยละระยะทาง

ของถนนท่ีได้

มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านเด่น 

1  ปี 61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 188 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

19 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายเลียบ

ท่อส่งน้ า  36  

ชุมชนบ้านเด่น 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ถนนลูกรังสาย

เลียบท่อส่งน้ า

  36

0 60,000 0 0 ร้อยละระยะทาง

ของถนนท่ีได้

มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านเด่น 

1  ปี 61 -

 64

20 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย  7  

ชุมชนบ้านเด่น  2

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ซอย  7 0 571,000 0 0 ร้อยละระยะทาง

ของถนนท่ีได้

มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านเด่น 

 2 ปี 61 -

 64  

ล าดับท่ี 5  

เขต 1
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 189 -

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.01

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

21 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า    ซอย

  7  ชุมชนบ้าน

เด่น 2

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ  ประชาชน

สัญจรไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1 

แห่ง  ซอย  1

0 0 0 280,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ า   น้ าไม่ท่วมขัง

ถนนมีสภาพพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านเด่น 

2   ปี  61

 - 64

22 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าพร้อม

อุปกรณ์ ชุมชน

บ้านเด่น 2

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้า

ส่องสว่างเพียงพอ  

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่างสะดวก

จ านวน  1 

แห่ง  ซอย  1

0 0 0 180,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  ลด

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านเด่น 

2   ปี  61

 - 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 190 -

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.01

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

23 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า  

คอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยู

บริเวณเหนือ

โรงเรียนสันป่า

ตองเดิม

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ  ประชาชน

สัญจรไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1 

แห่ง ฝ่ัง

ตะวันตก 

ระยะทาง  

400  เมตร

0 1,353,000 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ า   น้ าไม่ท่วมขัง

ถนนมีสภาพพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  สันป่าตอง

     อินทขิล

   ปี  61 -

 64 ล าดับ

ท่ี 7  เขต 1

24 โครงการ

ก่อสร้างก่อสร้าง

ถนนโอเวอร์เลย์ 

 ชุมชนสันป่าตอง

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

จ านวน 1 แห่ง

 สายกลาง

จากสามแยก

สันป่าตองถึง

วัดอนิทขิล

0 0 0 240,000 ร้อยละระยะทาง

ของถนนท่ีได้

มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  สันป่าตอง

     อินทขิล

   ปี  61 -

 64
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 191 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

25 โครงการขยาย

ไฟฟ้าสายพาด

ดับไฟก่ิงพร้อม

อุปกรณ์ตรงจุด

สะพานเช่ือมกับ

คลองชลประทาน

  ชุมชนสันป่า

ตองอนิทขิล

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้า

ส่องสว่างเพียงพอ  

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่างสะดวก

จ านวน 3 จุด 0 0 0 45,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  ลด

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  สันป่าตอง

     อินทขิล

   ปี  61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 192 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

26 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า  

คอนกรีตเสริม

เหล็กส่ีแยกท่ี

อา่นหนังสือพิมพ์ 

 ชุมชนบ้านหนอง

รวมใจ

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ  ประชาชน

สัญจรไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน 1 แห่ง

 ระยะทางไม่

น้อยกว่า  

100  เมตร  

ข้างถนนจาก

แยกอา่น

หนังสือพิมพ์

ไปทางคลอง

ชลประทาน

600,000 0 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ า  น้ าไม่ท่วมขัง

ถนนมีสภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้าน

หนอง     

รวมใจ  ปี 

 61 - 64 

ล าดับท่ี 1

  เขต 1
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 193 -

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.01

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

27 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงต่ า

เรียบล าเหมือง

เก่าฝ่ังตะวันตก  

ชุมชนบ้านหนอง

รวมใจ

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้า

ส่องสว่างเพียงพอ  

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่างสะดวก

จ านวน 3 จุด 

 ระยะทางไม่

น้อยกว่า  

500  เมตร

0 0 0 250,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  ลด

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้าน

หนอง   

รวมใจ    ปี

 61 - 64

28 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลุก

รังสายเลียบท่อ

ส่งน้ า  32

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ถนนลุกรังสาย

เลียบท่อส่งน้ า

  32

0 41,000 0 0 ร้อยละระยะทาง

ของถนนท่ีได้

มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้าน

หนอง     

รวมใจ   ปี 

 61 - 64
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 194 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

29 โครงการเจาะ

บ่อบาดาลพร้อม

ติดต้ังเคร่ืองสูบ

น้ าบาดาล  

ชุมชนป่าจ้ี  1

เพ่ือให้ประชาชนใน

ชุมชนมีน้ าใช้เพ่ือการ

บริโภค อุปโภคอย่าง

พอเพียง

   จ านวน 1 

แห่ง

0 250,000 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านป่าจ้ี

 1 ปี  61 -

 64 ล าดับ

ท่ี 5  เขต 2

30 โครงการขยาย

หัวสะพานและ

ซ่อมบ ารุง  ซอย 

 5  ชุมชนป่าจ้ี  1

เพ่ือขยายหัวสะพานให้

 ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  ปลอดภัย

ซอย 5 0 0 0 200,000 ร้อยละ  100 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  

ประชาชนสัญจร

บนสะพานได้

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัย

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านป่าจ้ี

 1 ปี  61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 195 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

31 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า  

ชุมชนป่าจ้ี  1

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

ซอย 4 - 5 0 0 0 200,000 ร้อยละ  80   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านป่าจ้ี

 1 ปี  61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

32 โครงการ

ก่อสร้างประปา

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนใน

ชุมชนมีน้ าใช้เพ่ือการ

บริโภค อุปโภคอย่าง

พอเพียง

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 250,000 0 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านป่าจ้ี

 2 ปี 

61-64  

ล าดับท่ี  6 

 เขต 2
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 197 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

33 โครงการ

ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ชุมชนป่าจ้ี

 2

เพ่ือก่อสร้างสะพาน

ให้ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  ปลอดภัย

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 200,000 ร้อยละ  100 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  

ประชาชนสัญจร

บนสะพานได้

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัย

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านป่าจ้ี

 2 ปี 

61-64

34 โครงการขุดร่อง

ระบายน้ า

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

   จ านวน 1 

แห่ง  ตลาด

แก้วสา

0 0 0 50,000 ร้อยละ  80   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  บ้านป่าจ้ี

 2 ปี 61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 198 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

35 โครงการ

ก่อสร้างถนน

ลูกรัง  ชุมชนวัง

แดง 1

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

ถนนทางการ

เกษตรล า

เหมืองร่อง

แกน  บรรจบ

กับล าเหมือง

กลาง

450,000 0 0 0 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ 

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  วังแดง 1 

   ปี 61 - 

64 ล าดับท่ี

 3  เขต 2
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 199 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

36 โครงการ

ก่อสร้างรางส่ง

น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมืองดง

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1  

แห่ง รางส่ง

น้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กล า

เหมืองดง

0 1,200,000 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ 

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  วังแดง 1 

ร่วมกับ

ชุมชนวัง

แดง        

2        ปี  

61 - 64

37 โครงการเสริม

ก้านไฟก่ิงถนน

สายล าเหมือง  

ชุมชนวังแดง 1

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง 0 0 0 100,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  ลด

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจร ได้อย่าง

สะดวก

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  วังแดง 1 

 ปี  61 - 

64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 200 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

38 โครงการถมดิน

ลูกรังถนนเกษตร

  ชุมชนวังแดง 2

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

ถนนทางการ

เกษตรล า

เหมืองร่อง

แกน  บรรจบ

กับล าเหมือง

กลาง

0 0 0 150,000 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ 

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  วังแดง 2 

   ปี 61 - 

64 ล าดับท่ี

 4  เขต 2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 201 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

39 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า  

ชุมชนวังแดง 2

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1  

แห่ง ซอย 1 -

 2

0 0 0 560,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ 

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  วังแดง 1 

ร่วมกับ

ชุมชนวัง

แดง        

2    ปี  61

 - 64

40 โครงการเสริม

ก้านไฟก่ิงถนน

สายล าเหมือง  

ชุมชนวังแดง 2

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง 0 0 0 100,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  ลด

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจร ได้อย่าง

สะดวก

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  วังแดง 1 

 ปี  61 - 

64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 202 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

41 โครงการขุดเจาะ

บ่อบาดาลพร้อม

ติดต้ังเคร่ืองสูบ

น้ าบาดาล ระบบ

ประปาหมู่บ้าน

ชุมชนหัวดง

เพ่ือให้ประชาชนใน

ชุมชนมีน้ าใช้เพ่ือการ

บริโภค อุปโภคอย่าง

พอเพียง

   จ านวน 1 

แห่ง

250,000 0 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

     หัวดง  

 ปี  61 - 

64 ล าดับ

ท่ี 1  เขต 2

42 โครงการ

ก่อสร้างรางส่ง

น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมืองดง

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1  

แห่ง รางส่ง

น้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กล า

เหมืองดง

0 1,150,000 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ 

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

   กองช่าง   

  แผน

ชุมชน      

หัวดง      ปี

  61 - 64

- 202 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 203 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

43 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายฟาร์ม

ไก่-ล าเหมือง

กลาง

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

ถนนพ้ืนท่ีทาง

การเกษตร

ถนนลูกรัง

สายฟาร์มไก่-

ล าเหมืองกลาง

0 53,000 0 0 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ 

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

     หัวดง   

 ปี 61-64

- 203 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 204 -

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.01

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

44 โครงการวางท่อ

ระบายน้ า

คอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อม

ติดต้ังบ่อพักท่อ

ระบายน้ า  ซอย 

5 ชุมชนม่วงค า 1

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1     

 แห่ง  ซอย 5

0 310,000 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

    ม่วงค า 

 1 ปี  

61-64 

ล าดับท่ี 8 

เขต 2

45 โครงการวางท่อ

ระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก  ซอย

กลางชุมชน  

ชุมชนม่วงค า 1

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1     

 แห่ง  ซอย

กลางชุมชน  

ข้างบ้านนาง

เตือนใจ  กันธิ

ยะ

0 0 0 950,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

    ม่วงค า 

 1 ปี  

61-64

- 204 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 205 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

46 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายถนน

สปก. หัวร้อย 1

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

ถนนทางการ

เกษตรถนน

ลูกรังสาย

ถนนสปก. หัว

ร้อย 1

0 55,000 0 0 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ 

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

    ม่วงค า 

 1 ปี  

61-64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 206 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

47 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายถนน

สปก. หัวร้อย 2

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

ถนนทางการ

เกษตรถนน

ลูกรังสาย

ถนนสปก. หัว

ร้อย 2

0 45,000 0 0 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การเกษตรมี

ประสิทธิภาพสามารถ

ตอบสนองและอ านวย

ความสะดวกแก่

เกษตรกรในการ ขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การเกษตรมี

ประสิทธิภาพสามารถ

ตอบสนองและอ านวย

ความสะดวกแก่

เกษตรกรในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  ม่วงค า  2

  ปี 61-64

 ล าดับท่ี 9 

เขต 2

48 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายถนน

สปก. หัวร้อย 3

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

ถนนทางการ

เกษตรถนน

ลูกรังสาย

ถนนสปก. หัว

ร้อย 3

0 40,000 0 0 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การเกษตรมี

ประสิทธิภาพสามารถ

ตอบสนองและอ านวย

ความสะดวกแก่

เกษตรกรในการ ขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การเกษตรมี

ประสิทธิภาพสามารถ

ตอบสนองและอ านวย

ความสะดวกแก่

เกษตรกรในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  ม่วงค า  2

  ปี 61-64

- 206 -

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 207 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

49 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กทางเข้าฌา

ปนสถาน  ชุมชน

ม่วงค า 2 - 

ชุมชนท่าต้นปุย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ม่วงค า 2 0 0 550,000 0 ร้อยละระยะทาง

ของถนนท่ีได้

มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง    

 แผนชุมชน

   ม่วงค า 2

  ปี 61-64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 208 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

50 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายถนน 

สปก. หัวร้อย 1

 - ถนนสปก. หัว

ร้อย 4ชุมชนท่า

ต้นปุย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ถนนลูกรัง

สายถนน 

สปก. หัวร้อย

 1 - ถนน

สปก. หัวร้อย

 4 ชุมชนท่า

ต้นปุย

0 40,000 0 0 ร้อยละระยะทาง

ของถนนท่ีได้

มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  ท่าต้นปุย 

 ปี 61-64

 ล าดับท่ี 

11 เขต 2

51 โครงการต่อเติม

ร้ัวด้านทิศเหนิอ

ของลานกีฬา  

ชุมชนท่าต้นปุย

เพ่ือต่อเติมร้ัวลานกีฬา

ให้มีสภาพไม่ทรุดโทรม

จ านวน  1     

    แห่ง

0 0 0 35,000 ร้อยละ  80     ร้ัว

ลานกีฬามีสภาพ

ไม่ทรุดโทรม

ร้ัวลานกีฬามีสภาพ

ไม่ทรุดโทรม

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

 ท่าต้นปุย  

 ปี  61 - 

64

- 208 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 209 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

52 โครงการ

ก่อสร้างร้ัวก้ัน

หนองน้ าและไฟ

ส่องสว่าง  

ชุมชนหนองออน

 1

เพ่ือก่อสร้างร้ัวก้ัน

หนองน้ า ติดต้ังไฟฟ้า

เพ่ิมความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 300,000 ร้อยละ 100      

มีร้ัวก้ันหนองน้ า 

และไฟฟ้าส่องสว่าง

เพ่ิมความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

บริเวณหนองน้ ามี

ร้ัวก้ัน และไฟฟ้า

ส่องสว่างเพ่ิม

ความปลอดภัย

ให้กับประชาชน

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  หนอง

ออน1 ปี 

61-64

ล าดับท่ี 

10 เขต 2

53 โครงการขุดร่อง

น้ า ชุมชนหนอง

ออน 1

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

ถนนสายริม

หนอง      

สายกลาง  

สายนอก

0 0 0 200,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

 สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  หนอง

ออน1 ปี  

61 - 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 210 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

54 โครงการ

ปรับแต่งภูมิทัศน์

ถนน  ชุมชน

หนองออน 1

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณถนนให้มี

สภาพสวยงาม  ไม่

ทรุดโทรม

   จ านวน 1 

แห่ง   บริเวณ

หนองน้ า

0 0 0 200,000 ร้อยละ  100   

ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณถนนให้มี

สภาพสวยงาม  ไม่

ทรุดโทรม

ภูมิทัศน์บริเวณ

ถนนให้มีสภาพ

สวยงาม  ไม่ทรุด

โทรม

 กองช่าง   

แผนชุมชน

หนองออน1

 ปี  61-64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 211 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

55 โครงการขยาย

ผิวจราจร

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ถนนสาย

ชุมชนหนองออน

 1 - ชุมชน

หนองออน 2

เพ่ือให้ชุมชนมีถนนท่ี

ใช้สัญจรไปมาสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

จ านวน 1 

สายถนนสาย

ชุมชนหนอง

ออน 1 - 

ชุมชนหนอง

ออน 2

550,000 0 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีถนนท่ีใช้

สัญจรไปมาสะดวก

และความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน

ชุมชนมีถนนท่ีใช้

สัญจรไปมา

สะดวกและความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน

 กองช่าง   

แผนชุมชน

 หนอง

ออน2  ปี 

61- 64  

ล าดับท่ี  2 

เขต 2

56 โครงการ

ก่อสร้างศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชน

หนองออน 2

เพ่ือชุมชนมีอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ให้ดี มี

มาตรฐาน

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 1,000,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ให้ดี

 มีมาตรฐาน

ชุมชนมีอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ให้ดี

 มีมาตรฐาน

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

 หนองออน 

2 ปี 61 - 

64
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 212 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

57 โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบหนองน้ า  

ชุมชนหนองออน

 2

เพ่ือปรับปรุงภูมิท้ศน์ 

รอบหนองน้ าไม่ให้ทรุด

โทรม

   จ านวน 1 

แห่ง   บริเวณ

หนองน้ า

0 0 0 500,000 ร้อยละ  100   

บริเวณหนองน้ า

ไม่ให้ทรุดโทรม

บริเวณหนองน้ ามี

ความสวยงาม  ไม่

ทรุดโทรม

 กองช่าง   

แผนชุมชน 

  หนองออน

 2 ปี 61 -

 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 213 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

58 โครงการ

ก่อสร้างดาด

คอนกรีตเสริม

เหล็ก           

ชุมชนหนออง

ออน 3

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

ล าเหมือง

ชุมชนหนอน

ออน 3

0 0 0 800,000 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 กองช่าง   

แผนชุมชน

หนองออน

3 ปี 

61-64  

ล าดับท่ี  7 

 เขต  2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 214 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

59 โครงการขยาย

ไหล่ทางถนน

สายหลัก  ชุมชน

หนอองออน 3

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

จ านวน 1 สาย 0 0 0 1,600,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง   

แผนชุมชน

หนองออน

3 ปี 61-64

60 โครงการ

ก่อสร้างการ์ด

เลนข้างถนน  

ชุมชนหนออง

ออน 3

เพ่ือให้มีการ์ดเลนข้าง

ถนนช่วยให้การสัญจร

ไปมาสะดวกปลอดภัย

   จ านวน 1 

แห่ง  หนอง

น้ าสาธารณะ

0 0 0 750,000 ร้อยละ  100     

มีการ์ดเลนข้าง

ถนนช่วยให้การ

สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภัย

มีการ์ดเลนข้าง

ถนนช่วยให้การ

สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภัย

 กองช่าง   

แผนชุมชน

หนองออน

3 ปี 61-64
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 215 -

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.01

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

61 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  เช่ือม

ระหว่างซอย 

14-15        

ชุมชนช่อแล

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ซอย  14 , 

15 ระยะทาง

ประมาณ  

200  เมตร

0 300,000 0 0 ร้อยละ  100

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง     

  แผน

ชุมชน     

ช่อแล    ปี 

 61-64 

ล าดับท่ี  6 

 เขต 3

62 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยหลัง

ตลาดทองดี  

ชุมชนช่อแล

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ซอยหลัง

ตลาดทองดี

0 0 0 240,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง     

  แผน

ชุมชน     

ช่อแล    ปี 

 61 - 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 216 -

แบบ  ผ.02

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

63 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอย  11 

เช่ือมซอย  12

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ซอย  11 

เช่ือมซอย  12

0 0 0 900,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง     

  แผน

ชุมชน     

ช่อแล    ปี

 60- 62
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 217 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

64 โครงการ

ก่อสร้างถนน

ลูกรังพร้อมแนว

ป้องกันดินพัง  

ชุมชนสันป่าสัก

เพ่ือก่อสร้างถนน

ลูกรังพร้อมแนว

ป้องกันแนวดินพัง  

ป้องกันอุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่างสะดวก

จ านวน  1  

สาย

   700,000 0 0 0 ร้อยละ  100   มี

ถนนลูกรังพร้อม

แนวป้องกันแนว

ดินพัง  ป้องกัน

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก ดินพัง

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก 

ประชาชนมีถนน

ลูกรังพร้อมแนว

ป้องกันแนวดินพัง 

 ป้องกันอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง 

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก

 กองช่าง     

 แผนชุมชน

   สันป่าสัก

  ปี 61-64

   ล าดับท่ี

 1  เขต 3
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 218 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

65 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ถนน

สายหอพ่อบ้าน  

ชุมชนสันป่าสัก

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้า

ส่องสว่างเพียงพอ  

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่างสะดวก

จ านวน 1  แห่ง 0 210,000 0 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนป้องกันแนว

ดินพังอุบัติเหตุใน

การเดินทาง 

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก 

ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างเพียงพอ  ลด

อุบัติเหตุในการ

เดินทาง ประชาชน

สัญจรได้อย่าง

สะดวก

 กองช่าง     

 แผนชุมชน

   สันป่าสัก

  ปี 61-64

66 โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  รวดเร็ว

ถนนสายศาล

หมู่บ้าน

0 0 0 100,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของถนน

ท่ีได้มาตรฐาน

เส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน 

ลดอุบัติเหตุในการ

เดินทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

 กองช่าง     

 แผนชุมชน

   สันป่าสัก

  ปี 61-65
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 219 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

67 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า

คอนกรีต

เสิรมเหล็กรูปตัว

ยู  บริเวณ

เช่ือมต่อระหว่าง

ชุมชนวังดินกับ

ชุมชนสันป่าสัก

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

ชุมชนวังดิน

เช่ือมชุมชน

สันป่าสัก

0 0 520,000 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง     

  แผน

ชุมชน   วัง

ดิน    ปี  

61 - 64 

ล าดับท่ี 7  

เขต 3

68 โครงการขยาย

อาคารศาลา

เอนกประสงค์  

ชุมชนวังดิน

เพ่ือขยายอาคารศาลา

เอนกประสงค์เก็บของ

   จ านวน 1 

หลัง

0 0 0 800,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีศาลา

เอนกประสงค์ไว้

เก็บวัสดุอุปกรณ์

ของชุมชน

ชุมชนมีศาลา

เอนกประสงค์ไว้

เก็บวัสดุอุปกรณ์

ของชุมชน

 กองช่าง     

  แผน

ชุมชน   วัง

ดิน    ปี  

61 - 64
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 220 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

69 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ ารูปตัวยู

  ชุมชนวังดิน

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1     

 แห่ง  

ด้านหลังศาลา

เอนกประสงค์

จนถึงสามแยก

  ซอย  1

0 0 0 500,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง     

  แผน

ชุมชน   วัง

ดิน    ปี  

61 - 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 221 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

70 โครงการวางท่อ

ระบายน้ า  

คอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อม

ติดต้ังบ่อพักท่อ

ระบายน้ าบริเวณ

ข้างวัดป่าไผ่ 

ชุมชนป่าไผ่

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1     

 แห่ง

0 0 500,000 0 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพ

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

   กองช่าง  

 แผนชุมชน

     ป่าไผ่   

   ปี 

61-64  

ล าดับท่ี 3  

เขต 3

71 โครงการ

ก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์  

ชุมชนป่าไผ่

เพ่ือก่อสร้างอาคาร

ศาลาเอนกประสงค์ให้

ใช้ท ากิจกรรมต่างๆได้

อย่างพอเพียง

จ านวน 1 หลัง 0 0 0 500,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีอาคาร

ศาลาเอนกประสงค์

ชุมชนมีอาคาร

ศาลา

เอนกประสงค์ใช้

ท ากิจกรรมต่างๆ

   กองช่าง  

 แผนชุมชน

     ป่าไผ่   

   ปี 61-64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 222 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

72 โครงการ

ซ่อมแซมระบบ  

ชุมชนป่าไผ่

เพ่ือให้ประชาชนใน

ชุมชนมีน้ าใช้เพ่ือการ

บริโภค อุปโภคอย่าง

พอเพียง

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 300,000 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

   กองช่าง  

 แผนชุมชน

     ป่าไผ่   

   ปี 61-64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 223 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

73 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายเลียบ

คลองส่งน้ า  1 

ขวา  ฝ่ังซ้าย  

ชุมชนร่วมใจบ้าน

ใหม่ 1

1. เพ่ือพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

๒.เพ่ิมขีดความ 

สามารถ ในการ

แข่งขันทางการเกษตร 

๓.  ลดความเสียหาย

ในการขนส่งผลิตผล

ทางการเกษตร

   จ านวน 1 

แห่ง

0 250,000 0 0 ร้อยละ  60

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ 

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 กองช่าง  

แผนชุมชน

ร่วมใจบ้าน

ใหม่ 1     

 ปี 61-64

 ล าดับท่ี 

4  เขต 3
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 224 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

74 โครงการ

ก่อสร้างประปา

น้ าด่ืม  ชุมชน

ร่วมใจบ้านใหม่ 1

เพ่ือก่อสร้างประปา

น้ าด่ืม

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 800,000 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง  

แผนชุมชน

รวมใจบ้าน

ใหม่ 1     

 ปี 61-64

75 โครงการ

ก่อสร้างประปา

น้ าใช้  ชุมชนร่วม

ใจบ้านใหม่ 1

เพ่ือก่อสร้างประปาน้ า

ใช้

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 800,000 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง  

แผนชุมชน

รวมใจบ้าน

ใหม่ 1     

 ปี 61-65
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 225 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

76 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า  

คอนกรีตเสริม

เหล็กเลียบถนน

สายชุมชนบ้าน

ใหม่รวมใจพัฒนา

  2

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

จ านวน  1     

 แห่ง   ชุมชน

ร่วมใจบ้าน

ใหม่ 1 - 

ชุมชนบ้าน

ใหม่รวมใจ

พัฒนา  2

900,000 0 0 0 ร้อยละ  80   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง  

แผนชุมชน

 บ้านใหม่

รวมใจ

พัฒนา  2  

  ปี 61-64

 ล าดับท่ี 

2  เขต 3
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 226 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

77 โครงการ

ก่อสร้างประปา

น้ าด่ืม  ชุมชน

บ้านใหม่รวมใจ

พัฒนา  2

เพ่ือก่อสร้างประปา

น้ าด่ืม

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 800,000 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง  

แผนชุมชน

 บ้านใหม่

รวมใจ

พัฒนา  2  

  ปี 61-64

78 โครงการ

ก่อสร้างประปา

น้ าใช้  ชุมชนบ้าน

ใหม่รวมใจพัฒนา

  2

เพ่ือก่อสร้างประปาน้ า

ใช้

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 800,000 ร้อยละ  100   

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ชุมชน มีน้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

 กองช่าง  

แผนชุมชน

 บ้านใหม่

รวมใจ

พัฒนา  2  

  ปี 61-65
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 227 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

79 โครงการ

ก่อสร้างฝาปิด

รางน้ า  ชุมชน

หนองบัว

เพ่ือจัดท าตะแกรงปิด

รางระบายน้ าท้ิง

   จ านวน 1 

แห่ง

0 250,000 0 0 ร้อยละ  100   

จัดท าตะแกรงปิด

รางระบายน้ าท้ิง

ชุมชนมีตะแกรงปิด

รางระบายน้ าท้ิง

ประชาชนสามารถ

ใช้เส้นทางสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ท่วมขัง

 กองช่าง     

 แผนชุมชน

 หนองบัว   

 ปี 61 - 

64 ล าดับ

ท่ี 5  เขต

 1
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

80 โครงการ

ปรับปรุงถนนเข้า

สู่พ้ืนท่ีการเกษตร

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน

การเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

พ้ืนท่ีท า

การเกษตร

0 0 0 200,000 ร้อยละ  100

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ

ถนนการเกษตรมี

ประสิทธิภาพ 

อ านวยความ

สะดวกแก่การ

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

 กองช่าง     

 แผนชุมชน

 หนองบัว   

 ปี 61 - 64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

81 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ า

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

   จ านวน 1 

แห่ง

0 0 0 1,960,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัยน้ า

ไม่ท่วมขัง

 กองช่าง     

  แผน

ชุมชน 

หนองบัว   

 ปี  61 - 

64
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.01

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

82 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซม ภูมิ

ทัศน์และ

ส่ิงก่อสร้างใน

สถานศึกษา

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนและ

อาคารประกอบให้อยู่

ในสภาพท่ีเหมาะสม

ปลอดภัยและเอื้อต่อ

การเรียนรู้

1. ปรับปรุงสีอาคาร

เรียนจ านวน 4 หลัง

2. ปรับปรุงห้อง

รับประทานอาหารเด็ก

อนุบาล

3. ปรับปรุงห้องพักครู

โรงเรียนอนุบาลสาน

สายใยรักฯ

4. ปรับปรุงระบบการ

ถ่ายเทอากาศ

ห้องเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กปฐมวัยฯ

5. ปรับปรุงห้องเรียน 

ห้องน้ า และห้อง

ประกอบอาหาร ศูนย์

เด็กและโรงเรียนฯ

6. ซ่อมแซมอาคาร

เรียน จ านวน  4 หลัง

7. ปรับปรุงห้อง

ส าหรับบริการนอก

เวลาราชการ (เวร/ยาม)

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100   

ของอาคารเรียน

และอาคาร

ประกอบท่ีช ารุด

หรืออยู่ในสภาพท่ี

ไม่ปลอดภัยและไม่

เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอน

ได้รับการปรับปรุง

ในแต่ละปี

สถานศึกษา

สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้มี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

83 โครงการ

ปรับปรุงอาคาร

ส าหรับใช้เป็น

ห้องศูนย์เยาวชน

เพ่ือให้มีห้องท างาน

และห้องประชุม

ส าหรับการส่งเสริม

กิจการเยาวชน

ปรับปรุงอาคาร

ห้องใต้บันได

สนามกีฬากลาง

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เป็นห้องศูนย์

เยาวชน และ 

ห้องประชุม

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  100     

ศูนย์เยาวชน มี

อาคารเป็น

ศูนย์กลางส าหรับ

การด าเนินกิจการ

ของเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน 

สามารถรวมตัวกัน

เพ่ือด าเนิน

กิจกรรมท่ี

สร้างสรรค์

กองช่าง

84 โครงการ

ก่อสร้างร้ัวรอบ

พ้ืนท่ีเขต

สถานศึกษา

เพ่ือก่อสร้างร้ัวโรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรัก

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา  สถานศึกษามี

ความปลอดภัย เหมาะสม

กับการจัดการศึกษา

ก่อสร้างร้ัว 

โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ  100      

ของการก่อสร้างร้ัว

รอบเขตสถานศึกษา

สถานศึกษามีความ

ปลอดภัย เหมาะสม

กับการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็ก เยาวชน 

และประชาชน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

85 โครงการ

ก่อสร้างหลังคา

คลุมท่ีจอดรถ

เพ่ือก่อสร้างหลังคา

คลุมท่ีจอดรถส าหรับ

บริการให้ความสะดวก

 แก่ผู้ปกครองและ

ประชาชนท่ีเข้ามา

ติดต่อราชการกับ

สถานศึกษา

ก่อสร้างหลังคา

คลุมท่ีจอดรถ 

บริเวณหน้า

อาคาร

อเนกประสงค์ 

และหน้า

สถานศึกษา

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ  100      

ประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการ

ได้รับความสะดวก

ในการจอดรถ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนท่ีมาติดต่อ

ราชการได้รับ

ความสะดวกใน

การจอดรถ 

ระหว่างติดต่อ

ราชการ

กองช่าง

86 โครงการ

ก่อสร้างสระว่าย

น้ า

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้

ส าหรับประชาชน 

ด้านการออกก าลัง

ทางน้ าและการ

ป้องกันอุบัติเหตุจากน้ า

ก่อสร้าง

อาคารพร้อม

สระว่ายน้ า

และวัสดุ 

อุปกรณ์

3,200,000 1,000,000 1,000,000 0 ร้อยละ  100      

ของประชาชน 

เป้าหมายได้รับ

ประโยชน์จากการใช้

บริการสระว่ายน้ า

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง ปลอดภัย

จากอุบัติเหตุทางน้ า

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

87 โครงการขยาย

เขตระบบไฟฟ้า

สาธารณะภายใน

เขตเทศบาล

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ถนนในเขต

เทศบาลท่ียังไม่

มีระบบไฟฟ้า

สาธารณะ

ครอบคลุมท่ัวถึง

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

88 โครงการจัดซ้ือ

วัสดุก่อสร้างเพ่ือ

ซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้างในเขต

เทศบาล

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ส่ิง

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

ท่ีช ารุด ทรุด

โทรมในเขต

เทศบาล  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

89 โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมลาน

กีฬา

เอนกประสงค์

และสถานท่ีออก

ก าลังกายประจ า

หมู่บ้าน

เพ่ือสนับสนุนการ

ออกก าลังกายและ

เล่นกีฬาของประชาชน

ในแต่ละชุมชน

27  ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

90 โครงการถมปรับ

พ้ืนท่ีเทศบาล

เพ่ือปรับถมพ้ืนท่ีให้

สามารถใช้ด าเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 60 

จ านวน ๕ ไร่

ปี 61

จ านวน ๕ ไร่

ปี 62

จ านวน ๕ ไร่

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ  100

มีพ้ืนท่ีใช้ด าเนินการ

ก่อสร้างและจัด

กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

มีประสิทธิภาพ

มีพ้ืนท่ีใช้

ด าเนินการ

ก่อสร้างและจัด

กิจกรรมต่าง ๆ 

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

91 โครงการ

ปรับปรุงสภาพ

ภูมิทัศน์ภายใน

เขตเทศบาล

เพ่ือให้เกิดความเป็น

ระเบียบ ความเป็น

เมืองน่าอยู่

3   แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

92 โครงการ

ปรับปรุงติดต้ัง

ป้ายสัญญาณ

จราจร สัญญาน

ไฟจราจรกระจก

 ส่องโค้งภายใน

เขตเทศบาล

เพ่ือให้เกิดความ

สะดวกในการใช้รถใช้

ถนน เพ่ือให้เกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

 สวยงาม

๓๐  จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  100

มีพ้ืนท่ีใช้

ด าเนินการก่อสร้าง

และจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มีพ้ืนท่ีใช้

ด าเนินการ

ก่อสร้างและจัด

กิจกรรมต่าง ๆ 

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

- 235 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 236 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

93 โครงการซ่อม

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอน

 กรีต  ถนนสาย

บ้านปางกว้าง  

หมู่ท่ี  13  

ต าบลอนิทขิล  

เช่ือมบ้านป่าจ้ี 

หมู่ท่ี 1  ต าบล

อนิทขิล  อ าเภอ

แม่แตง  จังหวัด

เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ระยะทางไม่

น้อยกว่า  

21,960  

ตารางเมตร

5,821,000 5,821,000 5,821,000 5,821,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 237 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

94 โครงการ

ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติก 

ถนนสายบ้านปง

 หมู่ท่ี 7 ต าบล

อนิทขิล  เข่ือม

บ้านหนองผ้ึง 

หมู่ท่ี 18  ต าบล

อนิทขิล 

อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ระยะทางไม่

น้อยกว่า  

14,000  

ตารางเมตร

8,155,000 8,155,000 8,155,000 8,155,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 238 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

95 โครงการ

ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติก 

ถนนสายบ้านสัน

ป่าสัก หมู่ท่ี 2  

ต าบลช่อแล  

เข่ือมบ้านกาด 

หมู่ท่ี 4 ต.แม่หอ

พระ 

อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ระยะทางไม่

น้อยกว่า  

7,520  

ตารางเมตร

3,639,000 3,639,000 3,639,000 3,639,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 239 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

96 โครงการ

ก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อม

บ่อพักภายในเขต

เทศบาล

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

27 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้าง

โรงอาหารและท่ี

ประกอบอาหาร

ของโรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ

เพ่ือจัดสร้างโรง

อาหารและท่ีประกอบ

อาหารให้บริการแก่

นักเรียน

1  หลัง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ  100

นักเรียนมีสถานท่ี

รับประทานอาหาร

 ถูกหลังสุขอนามัย

นักเรียนมีสถานท่ี

รับประทานอาหาร

 ถูกหลักสุขอนามัย

กองช่าง   

กอง

การศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 240 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

98 โครงการ

ก่อสร้างสนาม

กีฬาใน

สถานศึกษา

เพ่ือก่อสร้างสนาม

กีฬาในสถานศึกษา  

ให้เด็ก  นักเรียนมีท่ี

ออกก าลังกายอย่าง

เหมาะสม

1 หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ มี

สนามกีฬาให้เด็ก  

นักเรียนได้ออก

ก าลังกายอย่าง

เหมาะสม

สนามกีฬาใน

สถานศึกษา  ให้

เด็ก  นักเรียนมีท่ี

ออกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม

กองช่าง   

กอง

การศึกษา

99 โครงการ

ปรับปรุงอาคาร

เพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้วิถีชีวิตคน

เมืองแกน

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้

ส าหรับประชาชน  

ด้านวิถีชีวิตชุมชน

จารีต  ประเพณีคน

เมืองแกน

ปรับปรุงและ

ต่อเติมอาคาร

ศาลาทรงงาน 

 ให้เป็น

ห้องครัวและ

มุมบ้านล้านนา

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100   

เด็ก  เยาวชนและ

ประชาชนได้รับ

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม

เด็ก  เยาวชนและ

ประชาชนได้รับ

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม

กองช่าง   

กอง

การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 241 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

100 โครงการ

ปรับปรุงแหล่ง

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์

แหล่งเตาอนิทขิล

เพ่ือปรับปรุงแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับ

ประชาชนด้าน

ประวัติศาสตร์ให้

สามารถใช้ได้อยู่เสมอ

ปรับปรุง

อาคาร

พิพิธภัณฑ์

แหล่งเตา    

อนิทขิล

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ  100  แหล่ง

เตาอนิทขิลมีสภาพท่ี

พร้อมใช้งาน เหมาะ

ส าหรับการศึกษา

ค้นคว้า

แหล่งเตาอนิทขิลมี

สภาพท่ีพร้อมใช้

งาน เหมาะส าหรับ

การศึกษาค้นคว้า

กองช่าง   

กอง

การศึกษา

101 โครงการ

ก่อสร้างหลังคา

คลุมทางเช่ือม

อาคารใน

สถานศึกษา

เพ่ือก่อสร้างหลังคา

คลุมทางเช่ือมอาคาร

ในสถานศึกษา

ก่อสร้างหลังคา

คลุมทางเช่ือม

อาคาร 1. 

อาคารอนุบาล

ไปยังประตูร้ัว 2.

 อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กไปยัง

ประตูร้ังและ

อาคารเรียน

อนุบาล

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100  มี

หลังคาคลุมทางเช่ือม

อาคาร 1. อาคาร

อนุบาลไปยังประตูร้ัว  

  2. อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กไปยังประตู

ร้ังและอาคารเรียน

อนุบาล

มีหลังคาคลุมทาง

เช่ือมอาคาร 1. 

อาคารอนุบาลไปยัง

ประตูร้ัว   2. อาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กไปยัง

ประตูร้ังและอาคาร

เรียนอนุบาล

กองช่าง   

กอง

การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 242 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

102 โครงการ

ก่อสร้างหลังคา

คลุมท่ีจอด

รถยนต์โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรัก

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือสร้างท่ีจอดจอด

รถยนต์โรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรัก

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

จอดรถยนต์

โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรัก

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ  100

โรงเรียนมีท่ีจอด

รถส าหรับครูและ

รถรับส่งนักเรียนท่ี

มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

โรงเรียนมีท่ีจอด

รถยนต์โรงเรียน

อนุบาลสานสายใย

รักเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  

ท่ีมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง   

กอง

การศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 243 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

103 โครงการก่อสร้าง

โรงจอดรถขยะ

และส่ิงปฏิกูลรถ

พร้อมท่ีล้างรถ

และก่อสร้าง

โรงเรือนส่งเสริม

การท าปุ๋ยหมัก

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างโรงจอดรถ

ขยะและส่ิงปฏิกูลและ

ก่อสร้างโรงเรือน

ส่งเสริมการท าปุ๋ย

หมักพร้อมท่ีล้างรถ

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

โรงจอดรถ

ขยะและส่ิง

ปฏิกูลพร้อม

ท่ีล้างรถและ

ก่อสร้าง

โรงเรือน

ส่งเสริมการ

ท าปุ๋ยหมัก

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  100

มีโรงจอดรถขยะ

และส่ิงปฏิกูล

พร้อมท่ีล้างรถและ

โรงเรือนส่งเสริม

การท าปุ๋ยหมัก

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

มีโรงจอดรถขยะ

และส่ิงปฏิกูล

พร้อมท่ีล้างรถและ

โรงเรือนส่งเสริม

การท าปุ๋ยหมัก

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง   

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

- 243 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 244 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

104 โครงการ

ปรับปรุงอาคาร

คลินิคชุมชน

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือปรับปรุงอาคาร

คลินิคชุมชน  ให้

สะดวกต่อการ

ให้บริการ

อาคารคลินิค

ชุมชนเทศบาล

เมืองเมือง

แกนพัฒนา

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  100

อาคารคลินิกชุมชน

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนาได้รับ

การปรับปรุงตาม

แบบประมาณราคา

อาคารคลินิคชุมชน

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนามีความ

พร้อมในการ

ให้บริการแก่

ประชาชน

กองช่าง   

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

105 โครงการ

ก่อสร้างป้าย

ประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บภาษี

เพ่ือก่อสร้างป้าย

ประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษี

ป้าย

ประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บ

ภาษี  จ านวน 

 1  ป้าย

40,000 0 0 0 ร้อยละ  100

มีป้าย

ประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษี

มีป้าย

ประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษี

กองช่าง  

กองคลัง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 245 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

106 โครงการซ่อม

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  สาย

ชุมชนบ้านปง 

หมู่ท่ี 7 - ชุมชน

บ้านเด่น หมู่ 8 -

 ชุมชนสันป่าตอง

  หมู่  11  

ต าบลอนิทขิล  

อ าเภอแม่แตง  

จังหวัดเชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ถนนสาย

ชุมชนบ้านปง 

หมู่ท่ี 7 - 

ชุมชนบ้านเด่น

 หมู่ 8 - 

ชุมชนสันป่า

ตอง  หมู่  11

  ต าบลอนิ

ทขิล  อ าเภอ

แม่แตง  

จังหวัด

เชียงใหม่

8,402,000 8,402,000 8,402,000 8,402,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 246 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

107 โครงการซ่อม

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  สาย

แยกถนน

ชลประทานเข่ือน

แม่งัด - บ้านท่า

ต้นปุย  หมู่ 5 - 

บ้านม่วงค า  หมู่ 

 4 - บ้านหัวดง 

 หมู่  3  ต าบล

อนิทขิล  อ าเภอ

แม่แตง  จังหวัด

เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ถนนสายแยก

ชลประทาน

เข่ือนแม่งัด - 

บ้านท่าต้นปุย 

 หมู่ 5 - บ้าน

ม่วงค า  หมู่  

4 - บ้านหัว

ดง  หมู่  3  

ต าบลอนิทขิล 

 อ าเภอแม่แตง

  จังหวัด

เชียงใหม่

6,112,000 6,112,000 6,112,000 6,112,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 247 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

108 โครงการซ่อม

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  สาย

แยกถนน

ชลประทานเข่ือน

แม่งัด - บ้านใหม่

  หมู่  5  ต าบล

ช่อแล  อ าเภอแม่

แตง  จังหวัด

เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ถนนสายแยก

ชลประทาน

เข่ือนแม่งัด - 

บ้านใหม่  หมู่ 

 5  ต าบลช่อ

แล  อ าเภอแม่

แตง  จังหวัด

เชียงใหม่

1,002,000 1,002,000 1,002,000 1,002,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 248 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

109 โครงการซ่อม

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  สาย

แยกถนน

ชลประทานเข่ือน

แม่งัด - บ้านป่าไผ่

  หมู่  4  ต าบล

ช่อแล  อ าเภอแม่

แตง  จังหวัด

เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ถนนสายแยก

ชลประทาน

เข่ือนแม่งัด - 

บ้านป่าไผ่  หมู่

  4  ต าบลช่อ

แล  อ าเภอแม่

แตง  จังหวัด

เชียงใหม่

679,000 679,000 679,000 679,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

110 โครงการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบ

ประปาชุมชน

หนองออน 1

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาชุมชน

หนองออน 1

ประปาชุมชน

หนองออน  1

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีประปาใช้

อุปโภค บริโภค

ชุมชนมีประปาใช้

อุปโภค บริโภค

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 249 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

111 โครงการ

ก่อสร้างรางส่ง

น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมืองดง

เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน

เสียหายจากน้ ากัด

เซาะ ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวด  

ปลอดภัย  การระบาย

น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

รางส่งน้ า

คอนกรีตเสริม

เหล็กล า

เหมืองดงบ้าน

วังแดง  หมู่  2

 ต าบลอนิทขิล

4,413,000 4,413,000 4,413,000 4,413,000 ร้อยละ  100   

ชุมชนมีรางระบาย

น้ าสะดวก  น้ าไม่

ท่วมขัง

ถนนมีสภาพดี

ปลอดภัยจากน้ ากัด

เซาะ  ประชาชน

สามารถใช้เส้นทาง

สะดวกและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ท่วมขัง

กองช่าง

112 โครงการ

ซ่อมแซมเสริม

ผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติก  

คอนกรีต  สาย

เช่ือมระหว่าง

ชุมชนบ้านปง - 

ชุมชนหางดง

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน

ชุมชน     

บ้านปง -

ชุมชนหางดง

7,610,000 7,610,000 7,610,000 7,610,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการแก่

ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 250 -

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

113 โครงการจัดวาง

ระบบผังเมืองรวม

เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการ

สังคม ส่งเสริม

เศรษฐกิจสังคม และ

สภาพแวดล้อม  ด ารง

 รักษาหรือบูรณะ

สถานท่ี วัตถุ  

ศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม 

ประวัติศาสตร์หรือ

โบราณคดีหรือ

บ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ   

๒๔  ตาราง

กิโลเมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  60 

สามารถตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์

ท่ีดินควบคุมการ

ก่อสร้าง  พัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

และบริการ

สาธารณะอื่นๆ

สามารถตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์

ท่ีดิน  ควบคุมการ

ก่อสร้าง  พัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 และการบริการ

สาธารณะอื่น ๆ

กองช่าง

บูรณาการ

ร่วมกับกรม

โยธาธิการ

และผังเมือง
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 251-

แบบ  ผ.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

114 โครงการศึกษา

ความเหมาะสม

และออกแบบ

รายละเอยีดการ

พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน

เมือง

เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการ

สังคม ส่งเสริม

เศรษฐกิจ  สังคม 

และสภาพแวดล้อม

ด ารงรักษาหรือบูรณะ

สถานท่ี วัตถุ  คุณค่า

ทางศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม

ประวัติศาสตร์  หรือ

โบราณคดี หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๔  ตาราง

กิโลเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  60  

พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  และการ

บริการสาธารณะ

อื่น ๆ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ภายในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา  มีการ

พัฒนาอย่าง

เหมาะสม

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี  3  ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  และพลังงานสะอาด

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

1 โครงการจัดการมูล

ฝอย

เพ่ืออบรมให้ความรู้

และแนะน าการ

จัดการมูลฝอย

อย่างถูกวิธี

27  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60  ของ

ประชาชนในชุมชน

มีความรู้ความ

เข้าใจในการ

จัดการมูลฝอย

อย่างถูกวิธี

ประชาชนในชุมชน

มีความรู้ความ

เข้าใจในการ

จัดการมูลฝอย

อย่างถูกวิธี

- 252 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



- 253 -

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

2 โครงการเมืองแกน

สวยเมืองแกน

สะอาดด้วยมือเรา

เพ่ือดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อมให้มี

ความสะอาด  

เหมาะสมต่อการ

ด ารงชีวิต

27  ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60  ของ

พ้ืนท่ีได้รับการ

ดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อมใหมี

ความสะอาด

พ้ืนท่ีสาธารณะ

ได้รับการปรับปรุง

ภูมิทัศน์มีความ

สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



- 254 -

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

3 โครงการใบไม้แลก

ปุ๋ยหมัก

เพ่ือลดปริมาณขยะ

อนิทรีย์  รวมถึงลด

การเผาเศษก่ิงไม้

อันก่อให้เกิด

มลภาวะทางอากาศ

200  

ครัวเรือน

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  70  

ครัวเรือนเข้าร่วม

โครงการลด

ปริมาณขยะ

ลดปริมาณขยะ

อนิทรีย์ และลด

ผลกระทบต่อ

มลภาวะด้านอากาศ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
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4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

4 โครงการก าจัดขยะ

มุลฝอยให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ

เพ่ือขยะมูลฝอยใน

พ้ืนท่ีเทศบาลฯ  ถูก

น าไปก าจัดอย่าง

ถูกต้องและไม่มี

ขยะตกค้างในพ้ืนท่ี

ขยะมูลฝอย

ในพ้ืนท่ี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ  100  

ของขยะในพ้ืนท่ี

ได้รับการก าจัด

อย่างถูกต้อง

ขยะได้รับการ

ก าจัดท่ีถูกต้อง

5 โครงการอบรม

อาสาสมัครพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างเครือข่าย

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

100  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60  เข้า

ร่วมเป็นตัวแทนใน

การดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการดูแล

รักษาส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
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4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

6 โครงการหน้าบ้าน

น่ามอง

เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการปรับปรุงดูแล

สุขาภิบาลภายใน

บ้านและนอกบ้าน

ให้สะอาดสวยงาม

เป็นระเบียบ  

รวมถึงการจัดการ

ขยะมูลฝอยต้ังแต่

ต้นทาง

300  

ครัวเรือน

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการรักษา

ความสะอาด

ภายในบ้านและ

การจัดการขยะใน

ครัวเรือน

ปริมาณขยะมูล

ฝอยลดลง  

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการรักษา

ความสะอาดและมี

สุขอนามัยท่ีดี

- 256 -

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



- 257 -

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

7 โครงการจัดการ

ขยะอันตราย

เพ่ือให้มีการก าจัด

ขยะอันตรายอย่าง

ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ

มีจุดท้ิงขยะ

อันตรายท่ี

ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ

ครบทุกชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50  ของ

ขยะอันตรายได้รับ

การก าจัดถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ

ลดผลกระทบจาก

ขยะอันตรายอัน

เน่ืองมาจากการ

ก าจัดท่ีไม่ถูกวิธี
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ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)



- 258 -

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

8 โครงการบริหาร

จัดการขยะแบบ

ครบวงจร

เพ่ือให้ประชาชนมี

การคัดแยกขยะ

และจัดการขยะ

อย่างถูกวิธี

ชุมชนน าร่อง 

 1  ชุมชน

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  40  

ของชุมชนต้นแบบ

มีการจัดการขยะ

อย่างถูกต้อง

ประชาชนมีการคัด

แยะขยะและ

สามารถเป็นชุมชน

ต้นแบบได้
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ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี



- 259 -

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

9 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน

ก่อสร้างโรงบ าบัด

ส่ิงปฏิกูล

เพ่ือให้มีท่ีดินใช้

ส าหรับก่อสร้างโรง

บ าบัดส่ิงปฏิกูล

พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า  5  ไร่  

จ านวน  1  

แห่ง

0 2,500,000 0 0 ร้อยละ  100  

เทศบาลมีท่ีดิน

ส าหรับก่อสร้าง

โรงบ าบัดส่ิงปฏิกูล

มีท่ีดินส าหรับ

ก่อสร้างโรงบ าบัด

ส่ิงปฏิกูล
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- 260 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

10 โครงการก่อสร้าง

ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล

เพ่ือให้มีการจัดการ

ส่ิงปฏิกูลอย่างถูก

หลักสุขาภิบาล

จ านวน  1  

แห่ง

0 4,500,000 0 0 ร้อยละ  100  

ของส่ิงปฏฺกูลได้รับ

การก าจัดอย่าง

ถูกต้อง

ส่ิงปฏิกูลได้รับการ

ก าจัดอย่างถูกต้อง

ลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

- 260 -

- 261 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

11 โครงการชีวิต

ปลอดภัย  ลดการใช้

โฟม

เพ่ือเพ่ิมพูนองค์

ความรู้และให้

ผู้บริโภคเห็นความ

อันตรายของการใช้

โฟม

ประชาชน

ท่ัวไป  100 

 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมีการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัย 

 ลดการใช้โฟม

ประชาชนมี

พฤติกรรมลดการ

ใช้โฟม

- 261 -

- 262 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

12 โครงการตรวจหา

สารพิษในเลือด

เพ่ือตรวจหา

สารพิษตกค้างใน

เลือดแก่ประชาชน

ประชาสัมพันธ์การ

ล้างผัก/ผลไม้ เพ่ือ

ลดสารพิษตกค้าง

แก่ประชาชน

27  ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

ทราบอัตราความ

ชุกสารเคมีใน

เลือดของ

เกษตรกรและ

ประชาชนท่ัวไป

ทราบอัตราความ

ชุกสารเคมีในเลือด

ของเกษตรกรและ

ประชาชนท่ัวไป

- 262 -

- 263 -

โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

13 โครงการเพ่ิมปอด

ให้คนเมืองแกน

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

 ผลิตอากาศ

บริสุทธ์ิลดมลพิษ

ปลูกต้นไม้  

300  ต้น

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ไม่ต่ า

กว่า  300  ต้น

มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิม

มากข้ึน

- 263 -

- 264 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

14 โครงการปรับปรุง

ป่าชุมชน กล้าพันธ์ุ

ต้นไม้

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

 ให้กับป่าชุมชน

ปลูกต้นไม้  

200  ต้น

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ไม่ต่ า

กว่า  200  ต้น

มีต้นไม้เพ่ิมข้ึน

- 264 -

- 265 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

15 โครงการก าจัด

วัชพืชในแหล่งน้ าคู

คลอง

เพ่ือก าจัดวัชพืชใน

แหล่งน้ าคูคลอง

คลองในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ของคูคลองในเขต

รับผิดชอบของ

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนาได้รับ

การก าจัดวัชพืช

น้ าในคูคลองไหล

สะดวกปราศจาก

วัชพืช

- 265 -

- 266 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

16 โครงการฝึกอบรม

ส่งเสริม สนับสนุน

ให้ความรู้ทักษะการ

ท าหมักปุ๋ย ปุ๋ย

ชีวภาพ ปุ๋ยอนิทรีย์

เคมีอัดเม็ด

๑.เพ่ือส่งเสริมให้

เกษตรกรลดการใช้

ปุ๋ยเคมีในการเกษตร

๒.เพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้เกษตรกร

ในการผลิตพืช เพ่ือ

แข่งขันในตลาด

อาเซียนได้

เกษตรกร  

100  ราย

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  60 

ลดต้นทุนการผลิต

ทางการ เกษตร 

ดินมีคุณภาพ

เหมาะสมในการ

เพาะปลูก

ลดต้นทุนการผลิต

ทางการ เกษตร ดินมี

คุณภาพเหมาะสมใน

การเพาะปลูก

- 266 -

- 267 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

17 โครงการฝึกอบรม

การป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน

เพ่ือลดการใช้

สารเคมีมาก  และ

ลดต้นทุนการผลิต

เกษตรกร  

100  ราย

27,000 27,000 27,000 27,000 ร้อยละ  60 

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้

การป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช

เกษตรกร  มี

ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ า

- 267 -

- 268 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

18 โครงการกินอยู่

อย่างปลอดภัย

ส่ิงแวดล้อมปลอดพิษ

เพ่ือส่งเสริมการ

ปลูกผักปลอดสาร

ไว้ทานเองใน

ครัวเรือน

เกษตรกร  

50  ราย

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  60 

๑.ลดรายจ่าย

ภายในครอบครัว

๒. ประชาชนได้

ทานผักปลอด

สารพิษ

๑.ลดรายจ่าย

ภายในครอบครัว

๒. ประชาชนได้

ทานผักปลอด

สารพิษ
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

ร่วมกับ   

แผนชุมชน  

 หางดง  2  

  ปี 61 - 64

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สวัสดิการ

สังคม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สวัสดิการ

สังคม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.01

กอง

สวัสดิการ

สังคม

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี  2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

1 โครงการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิง

เกษตรโดยชุมชน

เพ่ือการเรียนรู้  

"หนาวน้ีท่ีเมือง

แกนคร้ังท่ี  8"

1. เพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพในการจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดรายได้ / 

เกิดการพ่ึงตนเอง   2. 

เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์ และ

ส่งเสริมสนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ปีละ  1  คร้ัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  60

ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

และมี

นักท่องเท่ียว

เดินทางมา

ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

๑. ชุมชนเกิด

อาชีพมีรายได้ 

จากการ

ท่องเท่ียว       ๒.

 นักท่องเท่ียว

เดินทางมา

ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 270 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

2 โครงการบริการ

ข้อมูลการ

ท่องเท่ียวเมือง

แกน

เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวและเป็น

ศูนย์กลางในการ

ให้บริการด้านข้อมูล

ข่าวสารแก่

นักท่องเท่ียว

จุดบริการข้อมูล

การท่องเท่ียว

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60

นักท่องเท่ียวมา

ใช้บริการ

ศูนย์บริการ

ท่องเท่ียว

นักท่องเท่ียวมา

ใช้บริการ

สอบถามข้อมูล

ศูนย์บริการ

ท่องเท่ียว

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)



- 271 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

3 โครงการพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือ

การศึกษา

ค้นคว้าทาง

ประวัติศาสตร์

แหล่งเตาอนิทขิล

เมืองแกน

1. เพ่ือส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์

ส าหรับประชาชน

2. เพ่ือพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและ

สังคมจากการ

ท่องเท่ียว

1. จัดให้มี

ผู้บรรยายให้

ความรู้ประจ า

แหล่งเรียนรู้เตา

อนิทขิลเมืองแกน

2. ดูแลและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณแหล่งเตา

ให้มีความสะอาด

และเหมาะสมอยู่

เสมอ

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารับชมแหล่ง

เตา มีความรู้และ

เข้าใจเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์

แหล่งเตาจาก

การรับข้อมูล

1. ประชาชนเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

สามารถใช้แหล่ง

เตาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีมีคุณค่า

ทาง

ประวัติศาสตร์  

2. ประชาชนท่ี

อยู่ใกล้เคียงมี

รายได้จากการ

ท่องเท่ียว

กองการศึกษา
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



- 272 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

4 โครงการส่งเสริม

ประเพณีเล้ียงผี

ฝาย

เพ่ือสนับสนุนการจัด

พิธีกรรมภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน  เพ่ือการ

อนุรักษ์ป่าต้นน้ าและ

น้อมร าลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ท่ี 9

กิจกรรมการ

เล้ียงผีฝาย ปีละ

 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  100  

ของประชาชนท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจ 

ในภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน  ร่วม

อนุรักษ์ป่าต้นน้ า

และน้อมร าลึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 9

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ 

ในภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน  ร่วม

อนุรักษ์ป่าต้นน้ า

และน้อมร าลึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 9

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 273 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

5 โครงการส่งเสริม

การจัดงาน

ประเพณีลอย

กระทงในชุมชน

1. เพ่ือส่งเสริมประเพณี

 วัฒนธรรมการลอย

กระทงในพ้ืนท่ี

2. เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวธรรมไทย 

และประเพณีของท้องถ่ิน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์

เพ่ือใช้ตกแต่ง

สถานท่ีสร้าง

บรรยากาศใน

กิจกรรมการจัด

งานลอยกระทงของ

ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  100  

ของชุมชนท่ีได้รับ

การสนับสนุน

ส่งเสริมประเพณี

ลอยกระทง

ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ท้องถ่ิน

ได้รับการสืบทอด

และสร้างรายได้

จากการท่องเท่ียว

กองการศึกษา

6 โครงการรณรงค์

ส่งเสริมการจัด

กิจกรรม

ประเพณี

สงกรานต์ตาม

แบบล้านนาไทย

1. เพ่ือส่งเสริมประเพณี

 วัฒนธรรมสงกรานต์ใน

พ้ืนท่ี

2. เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวธรรมไทย 

และประเพณีของท้องถ่ิน

จัดและสนับสนุน

การจัดกิจกรรม

ตามประเพณีของ

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 

ของชุมชนท่ีได้รับ

การสนับสนุน

ส่งเสริมประเพณี

สงกรานต์

ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ท้องถ่ิน

ได้รับการสืบทอด

และสร้างรายได้

จากการท่องเท่ียว

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 274 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

7 โครงการอนุรักษ์ 

 สืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

และการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ

ปราชญ์ชุมชน

1. เพ่ืออนุรักษ์สืบ

สานภูมิปัญญา

ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

2. เพ่ือยกย่องเชิดชู

เกียรติปราชญ์ชุมชน 

               3. เพ่ือ

ส่งเสริมสนับสนุน

การถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาจากปราชญ์สู่

เด็ก  เยาวชนและคน

ในชุมชน

1. จัดประชุม  

สัมมนา "ปราชญ์

ในชุมชนคนเมือง

แกน" 2 คร้ัง   

2. มอบเกียรติ

บัตรและจัด

กิจกรรมยกย่อง

เชิดชูเกียตริ

ปราชญ์ในชุมชน

 27 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100        

 1. ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินมีการสืบ

สานช่ัวลูกช่ัวหลาน

 2. ปราชญ์ชุมชนมี

ความภาคภูมิใจท่ี

ได้รับการยกย่อง

และน าไปสู่การยก

ย่องเชิดชูระดับ

อ าเภอและจังหวัด 

3. เด็ก เยาวชนคน

ในชุมชนร่วมกันสืบ

สานภูมิปัญญาให้

คงอยู่สืบไป

1. ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินมีการสืบ

สานช่ัวลูกช่ัวหลาน

 2. ปราชญ์ชุมชนมี

ความภาคภูมิใจท่ี

ได้รับการยกย่อง

และน าไปสู่การยก

ย่องเชิดชูระดับ

อ าเภอและจังหวัด 

3. เด็ก เยาวชนคน

ในชุมชนร่วมกันสืบ

สานภูมิปัญญาให้

คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 275 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

8 โครงการส่งเสริม

 อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ล้านนา

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมด้าน-

การแสดงซอพ้ืนเมือง-

การแสดงฟ้อนร า

ประเภทต่างๆ-การ

แสดงกลองสะบัดชัย-

การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง

ปีละ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ

ชุมชนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม

ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ท้องถ่ิน

ได้รับการสืบทอด

กองการศึกษา

9 โครงการจัด

กิจกรรมวัน

ส าคัญทางศาสนา

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง

ประเพณีอันดีงาม

และส่งเสริมการ

ปฏิบัติกิจกรรมทาง

ศาสนา

ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมขนม

ธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามและปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนา

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมขนม

ธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม

และปฏิบัติกิจกรรม

ทางศาสนา

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 276 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

10 โครงการส่งเสริม

การจัดประเพณี

บูชาเสาอนิทขิล

และบวงสรวง

ดวงพระ

วิญญาณพระเจ้า

สามฝ่ังแกน

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการท านุบ ารุง

ศาสนา

2. เพ่ือส่งเสริมความรู้

ในขนบประเพณีท้องถ่ิน

แก่ประชาชน

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ภูมิปัญญาในการอบรม

ส่ังสอนให้ประชาชนมี

ศีลธรรม จาคะ

4. เพ่ือส่งเสริมกิจการ

ท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

จัดกิจกรรม

ประเพณีบูชา

เสาอนิทขิลเมือง

แกน    ปีละ 1  

คร้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80  

จ านวนประชาชน

ท่ีมาร่วมงานและ

รายได้ของ

ประชาชนจาก

การท่องเท่ียว  

ประชาชนมี

ศีลธรรม ชุมชน

มีความสุขสงบ

1. ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการท านุ

บ ารุงศาสนา

2. ประชาชน  

เยาวชนได้แสดง

ความกตัญญูและ

สักการะ  บูชาเสา

อนิทขิล

3. ประชาชนมี

ความสามัคคี  และ

เกิดการประสาน

ความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 277 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

11 โครงการ

เผยแพร่ความรู้

เก่ียวกับการ

ฌาปนกิจศพ

1. เพ่ือเป็นการ

เผยแพร่ความรู้ใน

การฌาปนกิจตาม

หลักศาสนา จารีต 

ประเพณีท้องถ่ิน

2. เพ่ือให้การ

ประกอบพิธีกรรม

งานศพเป็นไปอย่าง

ถูกต้องตาม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

งานฌาปนกิจ

ศพของชุมชน

จ านวน 27 

ชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60 

ของประชาชนท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถปฏิบัติ

ตนในงาน

ฌาปนกิจได้

อย่างถูกต้อง

เหมาะสม

ชุมชนมีการคงไว้ซ่ึง

จารีตประเพณีตาม

หลักศาสนา

เก่ียวกับการ

ฌาปนกิจศพท่ี

ถูกต้อง

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



- 278 -

แบบ  ผ.01

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564

12 โครงการจัดการ

เรียนรู้

ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตคน

เมืองแกน

1. เพ่ือศึกษา รวบรวม

และจัดท าคู่มือ

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต

คนเมืองแกน      2. เพ่ือ

ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  

และคนเมืองแกนรู้ถึง

ประวัติความเป็นมาของคน

เมืองแกนสู่การเช่ือมโยง

วิถีชีวิตในปัจจุบัน

1. จัดการอบรม

เร่ือง 

"ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตคน

เมืองแกน" 1 

คร้ัง 2. จัด

ประชุม สัมมนา

เร่ือง 

"ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวติคน

เมืองแกน" 1 คร้ัง

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  100 มี

คู่มือ 

"ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตคน

เมืองแกน " ให้

นักเรียนในสังกัด

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

และสถานศึกษา

ในพ้ืนท่ีได้เรียนรู้

มีคู่มือ 

"ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตคน

เมืองแกน " ให้

นักเรียนในสังกัด

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

และสถานศึกษา

ในพ้ืนท่ีได้เรียนรู้

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 279 -

แบบ  ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี  4  การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน

     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

1 โครงการ

ฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน

จัดฝึกอบรมดูงาน

เพ่ือเพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อยและให้

ประชาชนมีความรู้

ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อปพร. จ านวน

 ๒๗๐  คน

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80     

อปพร. มี

ประสิทธิภาพใน

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

อปพร.  ได้รับ

การฝึกอบรม

ทบทวนและท าให้

มีประสิทธิ ภาพ

ในการป้องกัน

และบรรเทา สา

ธารณภัย

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 280 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

2 โครงการ

ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ  

อุปกรณ์ เคร่ือง

อุปโภค  บริโภคตาม

ความจ าเป็นและ

เร่งด่วนเพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนท่ีประสบ

สาธารณภัยต่าง ๆ

ประชาชนผู้ท่ี

ได้รับความ

เสียหายหรือ

เดือนร้อนจาก

สาธารณภัย 

ต่าง ๆ

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100 

ประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือนร้อน

จากสาธารณภัย

ได้รับความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือนร้อน

จากสาธารณภัย

ได้รับความ

ช่วยเหลือ

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ



- 281 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

3 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง

เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับ

ความเดือดร้อนจาก

ภาวะภัยแล้ง

เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนท่ี

ได้รับความ

เดือดร้อนจาก

ภาวะภัยแล้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100 

ประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือนร้อน

จากสาธารณภัย

ได้รับความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือนร้อน

จากปัญหาภัยแล้ง

ได้รับความ

ช่วยเหลือโดย

เร่งด่วน

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 281 -

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 282 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

4 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและหมอก

ควัน

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ป้องกันไฟทุกชนิดท่ี

ท าให้เกิดหมอกควัน 

                  2. 

เพ่ือประชาสัมพันธ์

รณรงค์ให้งดเผาซ่ึง

ท าให้เกิดหมอกควัน

ทุกชนิด

ลดหมอกควัน

และไฟป่าท่ีเกิด

จากการเผาทุก

ประเภทโดยให้

มีค่าคุณภาพ

อากาศในช่วง

เดือน ธ.ค.-ม.ค.

 ของทุกปี (PM 

10) ในเขต

เทศบาลอยู่ใน

ระดับปกติ

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  100 

ประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือนร้อน

จากสาธารณภัย

ได้รับความ

ช่วยเหลือ

ค่าคุณภาพ

อากาศ (PM 10) 

 ในเขตเทศบาล

ลดลง

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 283 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

5 โครงการจ้าง

เหมาเฝ้าระวัง

ดูแลรักษาความ

สงบเรียบร้อย

อุบัติภัยในยาม

วิกาล

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย

และรักษาความสงบ

เรียบร้อยแก่ประชาชน

จ้างเหมา

บุคคล จ านวน

 8  อัตรา ท า

หน้าท่ีประจ า 

หน่วยบริการ

ประชาชน

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80

ประชาชนมี

ความสุขใจ  

ปลอดภัย และมี

ส่วนร่วมในการ

ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

๑. ลดความ

สูญเสียในชีวิต

และทรัพย์สิน

ของประชาชน     

 ๒. ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

ส านัก

ปลัดเทศบาล

.
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 284 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

6 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน

ต้ังจุดบริการ

ประชาชนจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ป้องกันและลดความ

สูญเสียในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน

ปีละ  ๒  คร้ัง

ช่วงเทศกาล

ส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 

และเทศกาล

สงกรานต์

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80 

ประชาชน

ตระหนัก และ

ระวังในการ

สัญจรในช่วง

เทศกาล

ประชาชนผู้ใช้รถ

ใช้ถนนตระหนัก 

และระวังในการ

สัญจรในช่วง

เทศกาลดังกล่าว

ส านัก

ปลัดเทศบาล

.
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 285 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

7 โครงการจ้าง

เหมา

บุคคลภายนอก

เพ่ือจ้างเหมาบุคคล

ธรรมดาปฏิบัติงาน

ด้านงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จ านวน  8 คน 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ  80 มี

บุคลากร

ปฏิบัติงานด้าน

งานป้องกัน

มีบุคคล

ปฏิบัติงานด้าน

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 286 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

8 โครงการชุมชน

เข้มแข็งเอาชนะ

ปัญหายาเสพติด

๑. เพ่ืออบรมให้

ความรู้ /จัดกิจกรรม

ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว

๒. รณรงค์ให้ความรู้

เพ่ือการป้องกันยา

เสพติดแก่เยาวชน

จ านวน 

๒ คร้ัง   

๑๐๐  คน  

จ านวน ๓ 

โรงเรียน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

๑. มี ศปส. ทม.

เมืองแกน

๒. ชุมชนมีความ

เข้มแข้งด้วย

ระบบการเฝ้า

ระวังของ

เครือข่ายผู้

ประสานพลัง

แผ่นดิน

๓. ประชาชน

ตระหนักถึงพิษ

ภัยยาเสพติด

๑. มี ศปส. ทม.

เมืองแกน

๒. ชุมชนมีความ

เข้มแข้งด้วย

ระบบการเฝ้า

ระวังของ

เครือข่ายผู้

ประสานพลัง

แผ่นดิน

๓. ประชาชน

ตระหนักถึงพิษ

ภัยยาเสพติด

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 287 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

9 โครงการซ้อม

แผนอุบัติเหตุหมู่

เพ่ือเตรียมความ

พร้อมเม่ือเกิด

อุบัติเหตุหมู่

งานระบบ

การแพทย์

ฉุกเฉินและ

หน่วยงาน

ใกล้เคียง

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ  100  

มีการซ้อมแผน

อุบัติเหตุหมู่ปีละ 

 1  คร้ัง

งานระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

มีความพร้อมต่อ

การเกิดอุบัติเหตุ

หมู่

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 288 -

แบบ  ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.2  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

10 โครงการจัดท า

ประกันภัยรถ

ราชการ

(รถพยาบาล)

ภาคสมัครใจ

เพ่ือให้มีการประกัน

คุ้มครองชีวิตและ

ทรัพย์สินของ

ราชการและ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

2  คัน 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  100  

รถราชการ 

(รถพยาบาล) มี

การประกันภัย  

จ านวน  2  คัน

รถราชการ

(รถพยาบาล)  

ได้รับการ

ประกันภัยเกิด

ความคุ้มครอง

ชีวิตและทรัพย์สิน

ของเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงาน

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

- 288 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



- 289 -

แบบ  ผ.01

ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี  5  การสร้างประสิทธิภาพความโปรงใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท า

แผนพัฒนา

ท้องถ่ินส่ีปี  

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ส่ีปีของเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา ให้มีความ

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัด 

อ าเภอ ต าบล ชุมชน

แผนพัฒนา

ท้องถ่ินส่ีปี  

จ านวน  60  เล่ม

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100

เทศบาล มี

แผนพัฒนา

ท้องถ่ินใช้เป็น

แนวทางในการ

บริหาร งานของ

ผู้บริหาร/

ผู้ปฏิบัติงาน

เทศบาลมี

แผนพัฒนา

เทศบาล  ใช้

เป็นแนวทางใน

การบริหาร งาน

ของผู้บริหาร

ผู้ปฏิบัติงาน

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 290 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดท า

แผนการ

ด าเนินงาน

เพ่ือจัดท าแผนการ

ด าเนินงานของ

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา ให้มี

แนวทางการ

ด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ

แผนการ

ด าเนินงาน  

จ านวน  30  เล่ม

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100

เทศบาล มี

แผนการ

ด าเนินงานใช้เป็น

แนวทางในการ

บริหาร งานของ

ผู้บริหาร/

ผู้ปฏิบัติงาน

เทศบาลมี

แผนการ

ด าเนินงาน  ใช้

เป็นแนวทางใน

การบริหาร งาน

ของผู้บริหาร

ผู้ปฏิบัติงาน

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 291 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดตาม

และประเมินผล

แผนพัฒนา

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือส ารวจความพึง

พอใจของพ่ีน้อง

ประชาชน  พร้อม

ท้ังติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล

ในปีท่ีผ่านมา

๑.จัดประชุม

ติดตาม

ประเมินผลปีละ 

1 คร้ัง

๒. ส ารวจความ

พึงพอ ใจใน

ภาพรวม ของ

เทศบาล ปีละ ๑ 

คร้ัง

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ  100  

มีผลการ

ด าเนินงานใช้ใน

การวาง

แผนพัฒนา และ

ด าเนินการเพ่ือ

ประโยชน์สุขของ

ประชาชนได้

มีผลการ

ด าเนินงานใช้ใน

การวาง

แผนพัฒนา 

และด าเนินการ

เพ่ือประโยชน์

สุขของ

ประชาชนได้

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี



- 292 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเทศบาล

เคล่ือนท่ีพบ

ประชาชน

๑. เพ่ืออ านวย

ความสะดวกแก่

ประชาชน           

๒.  ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน           

๓.  เพ่ือให้บริการ

ประชาชนในเขต

เทศบาล

ปีละ  2  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80

ประชาชนได้รับ

การอ านวยความ

สะดวกในการติด

 ต่อราชการและ

มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ

ได้รับ บริการ

อย่างใกล้ชิด

ประชาชนได้รับ

การอ านวย

ความสะดวกใน

การติดต่อ

ราชการ และมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ  

ได้รับบริการ

อย่างใกล้ชิด

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 293 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

5 โครงการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้การเมือง

สู่ประชาชน

เพ่ือรณรงค์การใช้

สิทธิและหน้าท่ีของ

ประชาชนตาม

ระบบประชาธิปไตย

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80

ประชาชนมี

ความรู้เก่ียวกับ

ประชาธิปไตย

และมีส่วนร่วมใน

การบริหาร

จัดการท้องถ่ิน

อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม

ประชาชนได้รับ

ความรู้เก่ียวกับ

ประชาธิปไตย

และมีส่วนร่วม

ในการบริหาร

จัดการท้องถ่ิน

อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 294 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

6 โครงการ

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กิจการเทศบาล

1.  เพ่ือเผยแพร่

ผลงานกิจกรรม

ต่างๆ ของเทศบาล 

2.  เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์การ

ส่งเสริมการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

๑. วารสาร 

รายงานกิจการ  

 2. เอกสาร

เผยแพร่กิจกรรม

ประจ าเดือน

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  80 

ประชาชนได้รับ

ข่าวสารกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่าง

ท่ัวถึง  

มีความเข้าใจอัน

ดีระหว่าง

ประชาชนกับ

เทศบาล

และเกิดความ

โปร่งใสในการ

บริหารงาน

๑.  ประชาชน

ได้รับข่าวสาร

กิจกรรมต่าง ๆ 

อย่างท่ัวถึง       

 2. เกิดความ

โปร่งใสในการ

บริหารงาน

ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



- 295 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

7 โครงการจัดงาน

วันพ่อแห่งชาติ

เพ่ือแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์2. 

เพ่ือส่งเสริมความ

สามัคคีของ

ประชาชนในเขต

เทศบาล

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

เกิดความ

สามัคคีของ

ประชาชน

1. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได้

แสดง ออกถึง

ความจงรัก 

ภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

2.  เกิดความ

สามัคคีของ

ประชาชน

ส านัก

ปลัดเทศบาล  

ร่วมกับกลุ่ม

พลังมวลชน

.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 296 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

8 โครงการจัดงาน

วันเฉลิมพระ

เกียรติวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ  

พระบรมราชินีนา

ถเน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา

 12  สิงหามหา

ราชินี

1. เพ่ือแสดงออก

ถึงความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์   

๒. เพ่ือส่งเสริม

ความสามัคคีของ

ประชาชนในเขต

เทศบาล

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

เกิดความ

สามัคคีของ

ประชาชน

1. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได้

แสดง ออกถึง

ความจงรัก 

ภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

2.  เกิดความ

สามัคคีของ

ประชาชน

ส านัก

ปลัดเทศบาล  

ร่วมกับกลุ่ม

พลังมวลชน

.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 297 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

9 โครงการจัดงาน

วันเฉลิมพระ

เกียรติ  สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

 บดินทรเทพ

ยวรางกูร

1. เพ่ือแสดงออก

ถึงความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์   

๒. เพ่ือส่งเสริม

ความสามัคคีของ

ประชาชนในเขต

เทศบาล

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

เกิดความ

สามัคคีของ

ประชาชน

1. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได้

แสดง ออกถึง

ความจงรัก 

ภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

2.  เกิดความ

สามัคคีของ

ประชาชน

ส านัก

ปลัดเทศบาล  

ร่วมกับกลุ่ม

พลังมวลชน

.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 298 -

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี แบบ  ผ.01

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

10 โครงการจัดงาน

และพิธีเปิดอาคาร

1.  เพ่ือความเป็น

สิริมงคลส าหรับ

ผู้บริหาร  พนักงาน

 2.  เพ่ือให้

ประชาชนทราบถึง

บทบาทหน้าท่ีของ

เทศบาล

1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90   

ผู้บริหาร  

พนักงานเทศบาล

  ได้ร่วมพิธีเปิด

อาคารต่างๆ ของ

เทศบาลเพ่ือ

ความเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิต

ผู้บริหาร  

พนักงาน

เทศบาล  ได้

ร่วมพิธีเปิด

อาคารต่างๆ 

ของเทศบาล

เพ่ือความเป็น

สิริมงคลแก่ชีวิต

ส านัก

ปลัดเทศบาล

บูรณาการ

ร่วมกับ อปท.

อ าเภอแม่แตง

.

- 298 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 299 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

11 โครงการด าเนิน 

การควบคุม

ภายใน

1.เพ่ือให้เป็นไปตาม

ระเบียบ คตง. พ.ศ.

 ๒๕๔๔        2. 

สร้างความเช่ือถือ

ของสายงานทาง

การเงินก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลทาง

บริหารจัดการ

๑. จัดประชุม     

 1 คร้ัง            

๒. จัดวางระบบ

ควบคุมภายใน

ของส่วนราชการ

 ๖ ส่วน

1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  80  

เทศบาลสามารถ

บริหารจัดการ

และควบคุม

ตรวจสอบได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เกิดความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน

สามารถบริหาร

จัดการและ

ควบคุม

ตรวจสอบได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เกิดความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงาน

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 299 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 300 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

12 โครงการ

ฝึกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

บุคลากร

1. เพ่ือฝึกอบรมให้

ความรู้แก่บุคลกร

ของเทศบาล        

2. เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของ

บุคลากรในการ

ให้บริการประชาชน

1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  60  

บุคลากรมีความรู้

เพ่ิมข้ึนสามารถ

น าไปปฏิบัติและ

บริการประชาชน

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บุคลากรมี

ความรู้เพ่ิมข้ึน

สามารถน าไป

ปฏิบัติและ

บริการ

ประชาชนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 300 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 301 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

13 โครงการจัดท า

เทศบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

เพ่ือใช้ในการ

ควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณให้

เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

1. จัดประชุม

ส่วนราชการใน

สังกัด

2. น าเสนอสภา

เทศบาลพิจารณา

3. จัดท าเทศ

บัญญัติ จ านวน 

6๐ เล่ม

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100    

  มีเทศบัญญัติใช้

ในการบริหาร

และด าเนินงาน

ของเทศบาลฯ

มีเทศบัญญัติใช้

ในการบริหาร

และด าเนินงาน

ของเทศบาลฯ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 301 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 302 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

14 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ    

www.muangkaen

. go.th

เพ่ือให้เว็ปไชด์เป็น

ช่องทางท่ีช่วย

อ านวยความสะดวก

ในการติดต่อ 

ประสานงาน 

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่าง ๆ ของ

เทศบาลท่ีทันสมัย 

เป็นปัจจุบัน

ตอบสนองต่อความ

ต้องการของ

ประชาชน

ปีละ  1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

มีเว็บไซด์เพ่ือใช้

ในการเผยแพร่

กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารของ

เทศบาลท่ีเป็น

ปัจจุบัน  

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของประชาชน

มีเว็บไซด์เพ่ือใช้

ในการเผยแพร่

กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารของ

เทศบาลท่ีเป็น

ปัจจุบัน  

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของประชาชน

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 302 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



- 303 -

แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

15 โครงการจัดงาน

วันเทศบาล

1. เพ่ือส่งเสริม

ขวัญและก าลังใจ  

ให้พนักงาน

2. เพ่ือความเป็นสิริ

มงคลและระลึกถึง

ความส าคัญของวัน

เทศบาล

ปีละ  1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  90  

พนักงานมีขวัญ

และก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน

เกิดความเป็นสิริ

มงคล

1. พนักงานมี

ขวัญและ

ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

2.  เกิดความ

เป็นสิริมงคล

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 303 -

- 304 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

16 โครงการจัดงาน

วันท้องถ่ินไทย

1. เพ่ือส่งเสริม

ขวัญและก าลังใจ  

ให้พนักงาน

2. เพ่ือความเป็นสิริ

มงคลและระลึกถึง

ความส าคัญของวัน

ท้องถ่ินไทย

ปีละ  1  คร้ัง 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ  90  

พนักงานมีขวัญ

และก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน

เกิดความเป็นสิริ

มงคลและระลึก

ถึงความส าคัญ

ของวันท้องถ่ินไทย

1. พนักงานมี

ขวัญและ

ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

2.  เกิดความ

เป็นสิริมงคล

และระลึกถึง

ความส าคัญ

ของวันท้องถ่ิน

ไทย

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 304 -

- 305 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

17 โครงการศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ าเภอแม่

แตง

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณให้

เทศบาลต าบลแม่หอ

พระ จัดด าเนิน การ

ศูนย์ กลางของแหล่ง

เรียนรู้ในการอ านวย

ความสะดวกให้แก่

ประชาชนในการ

ขอรับข้อมูลข่าว สาร 

ตรวจสอบการจัดซ้ือ

จัดจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

27  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  100 

อปท.มีศูนย์กลาง

ของแหล่งเรียนรู้

ในการอ านวย

ความสะดวก

ให้แก่ประชาชนใน

การขอรับข้อมูล

ข่าว สาร 

ตรวจสอบการ

จัดซ้ือจัดจ้างของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

อปท.มีศูนย์กลาง

ของแหล่งเรียนรู้

ในการอ านวย

ความสะดวก

ให้แก่ประชาชน

ในการขอรับ

ข้อมูลข่าว สาร 

ตรวจสอบการ

จัดซ้ือจัดจ้างของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

ร่วมกับอปท.

ในพ้ืนท่ีอ าเภอ

แม่แตง

- 305 -

- 306 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

18 โครงการ

ปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีรายได้

ของเทศบาล

27  ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100  

พัฒนา

ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

รายได้ของ

เทศบาล

เทศบาล

สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี

รายได้ของ

เทศบาล

กองคลัง

- 306 -

- 307 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

19 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บ

รายได้และจัดท า

ฐานภาษีเพ่ือ

รองรับการ

จัดเก็บภาษีท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้าง

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้  และ

เตรียมความพร้อม

เพ่ือรองรับการ

ด าเนิน การจัดเก็บ

ภาษีตาม

พระราชบัญญัติ

ภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง

27  ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนในเขต

เทศบาลเกิด

ความรู้ความ

เข้าใจในการเสีย

ภาษีให้กับ

เทศบาล

เทศบาล

สามารถจัดเก็บ

รายได้อย่าง

ถูกต้องและเป็น

ธรรมต่อ

ประชาชน

กองคลัง

- 307 -

- 308 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

20 โครงการจ้าง

เหมาปรับปรุง

โปรแกรม

เก่ียวกับการ

จัดเก็บรายได้

เพ่ือให้มีโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

กองคลัง

ปีละ  1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

มีโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ี

ทันสมัย เพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บ

รายได้มากข้ึน

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บ

รายได้มากข้ึน

กองคลัง

- 308 -

- 309 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

21 โครงการจัดท า

ราคาปานกลาง

ของท่ีดิน  มาใช้

ในการประเมิน

ภาษีบ ารุงท้องท่ี

เพ่ือจัดท าราคาปาน

กลางของท่ีดินข้ึน

ใหม่แทนการใช้

ราคาปานกลาง

ท่ีดินท่ีใช้อยู่ในการ

ประเมินภาษีบ ารุง

ท้องท่ี  ประจ าปี 

พ.ศ.2521ถึง 

พ.ศ.2524

เน่ืองจากไม่สะท้อง

ถึงราคาท่ีดินท่ี

แท้จริงในปีปัจจุบัน

1  ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

เทศบาลฯ 

สามารถน าราคา

ปานกลางภาษี

บ ารุงท้องท่ีมา

จัดเก็บภาษีได้

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง

สะท้อนถึงราคา

ท่ีดินท่ีแท้จริงใน

ปัจจุบัน

น าราคากลาง

ของท่ีดินใหม่

น ามาประเมิน

ภาษีบ ารุงท้องท่ี

ให้เป็นปัจจุบัน

ถูกต้องและเป็น

ธรรม

กองคลัง

- 309 -

- 310 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

22 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้

เพ่ือเป็นการจูงใจให้

 ประชาชนมาช าระ

ภาษีภายในก าหนด  

 และให้ความรู้

เก่ียวกับการด้าน

ภาษีกับประชาชน 

และผู้น าชุมชน

ปีละ  2  คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมี

แรงจูงใจในการ

มาช าระภาษี

ภายในก าหนด 

เพ่ิมรายได้ให้แก่

เทศบาล 

ประชาชนและ

ผู้น าชุมชนมี

ความรู้ด้านภาษี

มากข้ึน

ประชาชนมา

ช าระภาษี

ภายในก าหนด  

เพ่ิมรายได้ให้แก่

เทศบาล 

ประชาชนและ

ผู้น าชุมชนมี

ความรู้ด้าน

ภาษีมากข้ึน

กองคลัง

- 310 -

- 311 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

23 โครงการ

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและผล

การด าเนินงาน

ของอปท.

เพ่ือท าการ

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับ

รับทราบถึงภารกิจ

และกิจกรรมของ

อปท.และกองคลัง

ในรอบปี

ปีละ  2  คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  100  

ประชาชนได้รับ

ข่าวสารการ

ท างานและ

กิจกรรมต่าง ๆ 

อย่างท่ัวถึง

ประชาชนได้รับ

ข่าวสารการ

ท างานและ

กิจกรรมต่าง ๆ 

อย่างท่ัวถึง

กองคลัง

- 311 -

- 312 -

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

24 โครงการออก

หน่วยบริการ

เคล่ือนท่ีรับช าระ

ภาษีของทม.

เมืองแกนฯ

เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้แก่

ประชาชน

ในการจัดเก็บภาษี

ให้ครบถ้วน

ปีละ  2  คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  100  

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเสียภาษี  

และเทศบาล

สามารถจัดเก็บ

ภาษีได้มากข้ึน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเสียภาษี  

สามารถจัดเก็บ

ภาษีได้มากข้ึน

กองคลัง

- 312 -

- 313 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

25 โครงการจ้าง

เหมาบริการ

บุคคลของส านัก

ปลัดเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  ห้างร้าน

ต่างๆ  ให้บริการ

ด้านต่างๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

ด าเนินการต่างๆ 

ภายในเทศบาล

จนท.บริการ

ระบบงาน

สารสนเทศ  2 คน ,

 ช่างภาพ 1 คน , 

จนท.บันทึกข้อมูล

ทะเบียนราษฏร์ 1 

คน , จนท.บันทึก

ข้อมูล e-plan 1 คน

 , แม่บ้าน 2 คน 

พนง.ต้อนรับ 1 คน

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ  100  

กิจการของ

เทศบาล

ด าเนินการไป

ด้วยความ

เรียบร้อย  ลุล่วง

ไปด้วยดี

กิจการของ

เทศบาล

ด าเนินการไป

ด้วยความ

เรียบร้อย  

ลุล่วงไปด้วยดี

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 313 -

- 314 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

26 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร

และการบริการ

ของส านัก

ปลัดเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา

เพ่ือให้มีวัสดุ  

ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ีและ

หน่วยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

มาตรฐาน

เพียงพอในการใช้

งานของส านัก

ปลัด

1. มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ

 เคร่ือง ใช้ท่ี

พอเพียงต่อการ

ปฏิบัติงานและมี

ประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน        

2. เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

- 314 -

- 315 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

27 โครงการจ้าง

เหมาบริการ

บุคคลของกอง

คลังเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  ห้างร้าน

ต่างๆ  ให้บริการ

ด้านต่างๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

ด าเนินการต่างๆ 

ภายในเทศบาล

ปีละ  1  คร้ัง 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  80  

มีบุคคล  บริษัท 

 ห้างร้านต่างๆ  

ด าเนินการตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสมท าให้

งานส าเร็จลุล่วง

ตามวัตถุประสงค์

จ้างเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  ห้าง

ร้านต่างๆ  

ให้บริการด้าน

ต่างๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

กองคลัง

- 315 -

- 316 -

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

28 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร

และการบริการ

ของกองคลัง

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือให้มีวัสดุ  

ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ีและ

หน่วยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

มาตรฐาน

เพียงพอในการใช้

งานของส านัก

ปลัดเทศบาล

1.มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ี

พอเพียงต่อการ

ปฏิบัติงานและ

มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน       

2.เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

- 316 -

- 317 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.2 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

29 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนาการศึกษา

เพ่ือทบทวนและ

สร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของ

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

จัดการประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนาการศึกษา

 ปีละ  2 คร้ัง

3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ

แผนงานด้านการ

จัดการศึกษา

ท่ีมาจากผลการ

ประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนาการศึกษา

การจัดการ

ศึกษาของ

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เป็นไปตาม

ความต้องการ

ของประชาชน

ตามหลักธรร

มาภิบาล

กองการศึกษา

- 317 -

- 318 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.2 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

30 โครงการจ้าง

เหมาบุคลากร

เพ่ือปฏิบัติงานใน

การส่งเสริม

กระบวนการ

จัดการศึกษา

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคคล บริษัท

  ห้างร้านต่างๆ 

เพ่ือปฏิบัติงานใน

การส่งเสริม

กระบวนการจัดการ

ศึกษา ตามความ

จ าเป็นและความ

เหมาะสม

ด าเนินการต่างๆ 

ภายในเทศบาล

20  คน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ

ภารกิจด้าน

การศึกษา

เทศบาลสามารถ

ให้บริการ

ประชาชน

ครอบคลุมท่ัวถึง

มีประสิทธิภาพ

เทศบาลฯ 

สามารถจัด

การศึกษาได้มี

คุณภาพมาก

ย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

- 318 -

- 319 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.2 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

31 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร

และการบริการ

ของกอง

การศึกษา

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือให้มีวัสดุ  

ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ีและ

หน่วยงาน

1.คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ค 3 เคร่ือง   

2.คอมพิวเตอร์ต้ัง

โต๊ะ  3  เคร่ือง   3.

ตู้เก็บเอกสารบาน

เหล็ก  2 หลัง 4.

ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นใน

การปฏิบัติงาน

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

มาตรฐาน

เพียงพอในการใช้

งาน

1.มีวัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ี

พอเพียงต่อการ

ปฏิบัติงานและมี

ประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน       2.

เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

- 319 -

- 320 -

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

32 โครงการจ้าง

เหมาบริการ

บุคคลกอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  ห้างร้าน

ต่างๆ  ให้บริการ

ด้านต่างๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม  

ด าเนินการต่างๆ  

ภายในเทศบาล

23  อัตรา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ  90

มีบุคลากรท่ีมี

ความรู้และ

สามารถ

ปฏิบัติงานใน

กองสาธารณสุข

มีบุคลากรท่ีมี

ความรู้และ

สามารถ

ปฏิบัติงานใน

กองสาธารณสุข

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

- 320 -

- 321 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564

33 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร

และการบริการ

ของกอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือให้มีวัสดุ  

ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ีและ

หน่วยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

มาตรฐาน

เพียงพอในการใช้

งาน

1.มีวัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ี

พอเพียงต่อการ

ปฏิบัติงานและมี

ประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน       2.

เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

- 321 -

- 322 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

34 โครงการจ้าง

เหมาบริการ

บุคคลกองช่าง

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  ห้างร้าน

ต่างๆ  ให้บริการ

ด้านต่างๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

ด าเนินการต่างๆ 

ภายในเทศบาล

20  คน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ  60  

แรงงานใน

ท้องถ่ินมีรายได้ 

และมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงาน

ของเทศบาล

แรงงานใน

ท้องถ่ินมีรายได้

 และมีส่วนร่วม

ในการ

ปฏิบัติงานของ

เทศบาลให้

ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

กองช่าง

- 322 -

- 323 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

35 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร

และการบริการ

ของกองช่าง

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือให้มีวัสดุ  

ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ีและ

หน่วยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

มาตรฐาน

เพียงพอในการใช้

งาน

1.มีวัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ี

พอเพียงต่อการ

ปฏิบัติงานและมี

ประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน        

2.เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

- 323 -

- 324 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

36 โครงการจ้าง

เหมาบริการ

บุคลากรในการ

เก็บขนส่ิงปฏิกูล

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนส่ิงปฏิกูล

จ านวน  2  คน 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ  90  

ให้บริการ

ประชาชนท่ีมา

ขอรับบริการ

ประชาชนได้รับ

การบริการจาก

หน่วยงานของรัฐ

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

- 324 -

- 325 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

37 โครงการจ้าง

เหมาบริการเก็บ

ขนขยะมูลฝอย  

เขต  1

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนขยะมูล

ฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนารวมถึงการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดพ้ืนท่ี

สาธารณะ  เขต 1

จ านวน  4  คน 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูลฝอย  

เขต  1  ได้รับ

การเก็บขน

ไม่มีขยะตกค้าง

ในพ้ืนท่ี  เขต  1

  พ้ืนท่ี

สาธารณะได้รับ

การดูแลความ

สะอาด

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

- 325 -

- 326 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

38 โครงการจ้าง

เหมาบริการเก็บ

ขนขยะมูลฝอย  

เขต  2

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนขยะมูล

ฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนารวมถึงการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดพ้ืนท่ี

สาธารณะ  เขต 2

จ านวน  3  คน 265,000 265,000 265,000 265,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูลฝอย  

เขต  2  ได้รับ

การเก็บขน

ไม่มีขยะตกค้าง

ในพ้ืนท่ี  เขต  2

  พ้ืนท่ี

สาธารณะได้รับ

การดูแลความ

สะอาด

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

- 326 -

- 327 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

39 โครงการจ้าง

เหมาบริการเก็บ

ขนขยะมูลฝอย  

เขต  3

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนขยะมูล

ฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนารวมถึงการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดพ้ืนท่ี

สาธารณะ  เขต 3

จ านวน  4  คน 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูลฝอย  

เขต  3  ได้รับ

การเก็บขน

ไม่มีขยะตกค้าง

ในพ้ืนท่ี  เขต  3

  พ้ืนท่ี

สาธารณะได้รับ

การดูแลความ

สะอาด

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

- 327 -

- 328 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

40 โครงการจ้าง

เหมาบริการเก็บ

ขยะ  2  ข้างทาง 

 ในเขตเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา

เพ่ือจ้างเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขยะมูลฝอย 

 2  ข้างทางในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา

จ านวน  2  คน 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูลฝอย 

ได้รับการเก็บขน

ไม่มีขยะตกค้าง

ในพ้ืนท่ี

สาธารณะ 

ได้รับการดูแล

ความสะอาด

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

- 328 -

- 329 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

41 โครงการจัดเก็บ

ข้อมูลพ้ืนฐาน

เพ่ือจัดท าและ

ปรับปรุงข้อมูล

ความจ าเป็น

พ้ืนฐานครอบครัว 

และสามารถใช้เป็น

ข้อมูลในการวาง

แผนการบริหาร

จัดการท้องถ่ิน

 27  ชุมชน 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ  100  

มีการจัดท าและ

ปรับปรุงข้อมูล

ความจ าเป็น

พ้ืนฐาน

ครอบครัวและ

สามารถใช้เป็น

ข้อมูลในการวาง

แผนการบริหาร

จัดการท้องถ่ิน

การจัดท าและ

ปรับปรุงข้อมูล

ความจ าเป็น

พ้ืนฐาน

ครอบครัว 

สามารถใช้เป็น

ข้อมูลในการ

วางแผนการ

บริหารจัดการ

ท้องถ่ินได้

กองสวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

42 โครงการ

ส่งเสริมการ

จัดท าแผนชุมชน

เพ่ือจัดท าข้อมูล

พ้ืนฐานในการจัดท า

แผนชุมชน  เพ่ิม

ทักษะพัฒนาความรู้

เก่ียวกับแผนชุมชน

ให้แก่ประธานชุมชน 

 ผู้แทนชุมชน  คณะ

ผู้บริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล  

เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

ประธานชุมชน  

ผู้แทนชุมชน  

คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภา

เทศบาล  

เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100  

มีการจัดท า

ข้อมูลพ้ืนฐานใน

การจัดท าแผน

ชุมชน  เพ่ิม

ทักษะพัฒนา

ความรู้เก่ียวกับ

แผนชุมชน

มีข้อมูลพ้ืนฐาน

ในการจัดท า

แผนชุมชน  มี

ทักษะพัฒนา

ความรู้เก่ียวกับ

แผนชุมชนมาก

ข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม

- 330 -

- 331 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

43 โครงการจ้าง

เหมาบริการ

บุคคลกอง

สวัสดิการสังคม

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือจ้างแรงงานใน

พ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน

ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง /

 ปฏิบัติงานด้าน

สังคมสงเคราะห์ ,

พัฒนา และส่งเสริม

อาชีพ / ดูแลอาคาร

สถานท่ีบริเวณ

อาคารส านักงาน

12  คน 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 ร้อยละ  60  

แรงงานใน

ท้องถ่ินมีรายได้ 

และมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงาน

ของเทศบาล

แรงงานใน

ท้องถ่ินมีรายได้

 และมีส่วนร่วม

ในการ

ปฏิบัติงานของ

เทศบาลให้

ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

กองสวัสดิการ

สังคม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.01

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564

44 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร

และการบริการ

ของกอง

สวัสดิการสังคม

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เพ่ือให้มีวัสดุ  

ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ีและ

หน่วยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

เจ้าหน้าท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ท่ีได้รับ

มาตรฐาน

เพียงพอในการใช้

งาน

1.มีวัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ท่ี

พอเพียงต่อการ

ปฏิบัติงานและมี

ประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน       2.

เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการ

สังคม

- 332 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



,
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างประสทิธิภาพความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนว่ยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการศูนย์

ข้อมูลขา่วสารของ

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

แมแ่ตง   

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณให้

เทศบาลต าบล 

แมห่อพระ  จัด

ด าเนินการศูนย์กลาง

ของแหล่งเรียนรูใ้น

การอ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน

ในการจัดซื้อจัดจา้ง

ของอปท. 

27  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ  100  

อปท.มศูีนย์กลาง

ของแหล่งเรียนรูใ้น

การอ านวยความ

สะดวกให้แก่

ประชาชนในการ

ขอรับข้อมูลข่าวสาร

ตรวจสอบการจัดซือ้

จัดจา้งของ อปท. ได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

อปท.มศูีนย์กลาง

ของแหล่งเรียนรูใ้น

การอ านวยความ

สะดวกให้แก่

ประชาชนในการ

ขอรับข้อมูล

ข่าวสารตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจา้ง

ของ อปท. ได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

เทศบาล

ต าบลแมห่อ

พระ 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 
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แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการซ่อมเสริม

ผิวจราจรแอสฟัลท์

ตกิคอน กรตี  ถนน

สายบ้านปางกว้าง  

หมูท่ี่  13  ต าบล

อนิทขิล  เชื่อมบ้าน

ป่าจี้ หมูท่ี่ 1  

ต าบลอนิทขิล  

อ าเภอแมแ่ตง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

 

ระยะทางไม่น้อยกวา่  

21,960   

ตารางเมตร 

๕,๘๒๑,๐๐๐ ๕,๘๒๑,๐๐๐ ๕,๘๒๑,๐๐๐ ๕,๘๒๑,๐๐๐ ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.03 
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ค. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ง. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติก ถนน

สายบ้านปง หมู่ท่ี 

7 ต าบลอนิทขิล  

เขื่อมบ้านหนองผึง้ 

หมูท่ี่ 18  ต าบล

อนิทขิล  

อ าเภอแมแ่ตง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

ระยะทางไม่น้อยกวา่  

14,000   

ตารางเมตร 

๘,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๑๕๕,๐๐๐ ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.03 
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จ. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉ. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติก ถนนสาย

บ้านสันป่าสัก หมู่ท่ี 

2  ต าบลช่อแล  

เขื่อมบ้านกาด หมู่

ท่ี 4  

ต าบลแมห่อพระ  

อ าเภอแมแ่ตง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

ระยะทางไม่น้อยกวา่  

7,520 

ตารางเมตร 

๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ด้าน

สาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ

ด้านสาธารณูปการ

แก่ประชาชนได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 17,615,000 17,615,000 17,615,000 17,615,000 - - - 

 

 

- 336 – 

แบบ ผ.03 



- 337 – 

 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

 

เก้าอี้ส านักงาน  

ราคาตัวละ  

1,390.-  บาท 

0.00 

 

 

2,780.00 2,780.00 2,780.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

 

ตูบ้านเลื่อนกระจก  

ขนาด  4  ฟุต  

ราคาตูล้ะ  

2,900.-  บาท 

 0.00 

 

2,900.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผ.08 



- 338 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพมิพแ์บบฉีด

หมกึพร้อมตดิตัง้

ถังหมึกพมิพ ์ 

ราคาเครื่องละ 

4,300.-  บาท 

4,300.00 

 

 

4,300.00 

 

4,300.00 

 

4,300.00 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

4 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องส ารองไฟฟา้ 

ขนาด  800 VA  

ราคาเครื่องละ 

2,800.-  บาท 

8,400.00 

 

2,800.00 2,800.00 2,800.00 ส านักปลัด 

เทศบาล 

5 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมอืเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้หล็กแบบ  2  

บาน  ราคาตูล้ะ  

5,500.-  บาท 

0.00 

 

 

16,500.00 0.00 11,000.00 ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผ.08 



- 339 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

6 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊เอนกประสงค์  

ราคาตัวละ 

2,000.-  บาท 

 0.00 

 

14,000.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

เทศบาล 

7 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊อเนกประสงค์

เข้ามุมโค้ง ราคา

ตัวละ 2,400.- 

บาท 

0.00 

 

 

4,800.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

เทศบาล 

8 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชัน้เก็บแฟ้ม  2  

ชัน้  20  ชอ่ง  

ราคาใบละ 

2,300.-  บาท 

 0.00 

 

6,900.00 6,900.00 0.00 ส านักปลัด 

เทศบาล 
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แบบ ผ.08 



- 340 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 

ส าหรับงาน

ส านักงาน 

ราคาเครื่องละ 

16,000.-  บาท 

48,000.00 

 

 

32,000.00 16,000.00 16,000.00 ส านักปลัด 

เทศบาล 

10 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์  

ส าหรับงาน

ประมวลผล   

แบบท่ี  1   

ราคาเครื่องละ  

22,000.- บาท 

44,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 กองคลัง 

11 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องส ารองไฟฟา้  

ขนาด 800 VA  

ราคาเครื่องละ 

2,800.-  บาท 

5,600.- 

 

 

0.00 0.00 0.00 กองคลัง 
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แบบ ผ.08 



- 341 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์หรือชนิด 

LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 2 

ราคาเครื่องละ  

15,000.-  บาท 

 0.00 

 

30,000.00 0.00 0.00 กองคลัง 

13 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 

โนต้บุ๊ก  ส าหรับ

งานประมวลผล  

ราคาเครื่องละ 

21,000.-  บาท 

21,000.00 

 

 

21,000.00 0.00 0.00 กองคลัง 

14 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

จอภาพแบบ LCD 

หรือ LED ขนาดไม่

นอ้ยกว่า  21.5 

นิ้ว  ราคาเครื่องละ  

4,000.-  บาท 

 0.00 

 

0.00 8,000.00 0.00 กองคลัง 
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แบบ ผ.08 



- 342 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

15 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพมิพแ์บบฉีด

หมกึหรอืติดต้ังถึง

หมกึพิมพ ์ 

ราคาเครื่องละ 

4,300.-  บาท 

4,300.- 

 

 

0.00 0.00 0.00 กองคลัง 

16 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึ(Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3   

ราคาเครื่องละ  

7,900.-  บาท 

 0.00 

 

15,800.00 0.00 0.00 กองคลัง 

17 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑย์านพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถจักรยานยนต ์ 

ขนาด 110  ซซีี 

แบบเกียร์ธรรมดา  

ราคาคันละ  

40,800.- บาท 

0.00 

 

 

81,000.00 0.00 0.00 กองคลัง 

 

- 342 – 

แบบ ผ.08 



- 343 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

18 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูล้ าโพงขยายเสียง 

แบบเคลื่อนท่ี 

ขนาด  12  นิ้ว  

พร้อมไมค์ลอย  

ราคาตูล้ะ  

6,000.-  บาท 

 0.00 

 

6,000.00 0.00 0.00 กองคลัง 

19 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ส านักงาน  

ราคาตัวละ  

3,000.-  บาท 

0.00 

 

 

27,000.00 30,000.00 0.00 กองคลัง 

20 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊ท างานเหล็ก

พร้อมกระจก  

ราคาตัวละ  

6,000.-  บาท 

 0.00 

 

0.00 12,000.00 0.00 กองคลัง 

- 343 – 

แบบ ผ.08 



- 344 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

21 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ส านักงาน    

ราคาตัวละ 

4,500.-  บาท 

0.00 

 

 

4,500.00 0.00 0.00 กองคลัง 

22 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊ท างานเหล็ก

พร้อมกระจก  

ราคาตัวละ  

4,500.- บาท 

 0.00 

 

0.00 27,000.00 0.00 กองคลัง 

23 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้หล็ก 

แบบ 2 บาน  

ราคาตูล้ะ  

5,500.- บาท 

0.00 

 

 

27,500.00 0.00 0.00 กองคลัง 

 

- 344 – 

แบบ ผ.08 



- 345 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

24 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 

งานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องท าน้ าเย็น  

แบบ  3 ก๊อก  

ราคาเครื่องละ  

6,000.-  บาท 

 0.00 

 

6,000.00 0.00 0.00 กองคลัง 

25 แผนงานรักษาความ

สงบ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องส ารองไฟฟา้  

ขนาด  1 KVA  

ราคาเครื่องละ 

5,800.-  บาท 

5,800.- 

 

 

0.00 0.00 0.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย) 

26 แผนงานรักษาความ

สงบ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

กล้องโทรทัศน์

วงจรปิดชนดิ

เครอืขา่ย   

ราคาเครื่องละ  

22,000.-  บาท 

 0.00 

 

110,000.00 110,000.00 110,000.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย) 

 

- 345 – 

แบบ ผ.08 



- 346 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

27 แผนงานรักษาความ

สงบ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑเ์ครื่อง

ดับเพลงิ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถดับเพลงิ

เอนกประสงค์  

6,000  ลิตร 

ราคาคันละ  

2,500,000.-  

บาท 

0.00 

 

 

2,500,000.00 0.00 0.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย) 

28 แผนงานรักษาความ

สงบ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชัน้เก็บแฟ้ม  2  

ชัน้  20  ชอ่ง  

ราคาใบละ 

2,300.-  บาท 

 0.00 

 

2,300.00 0.00 0.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย) 

29 แผนงานรักษาความ

สงบ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑเ์ครื่อง

ดับเพลงิ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชุดชว่ยหายใจชนิด

สะพายหลังพร้อม

ถังอากาศ  

ราคาชุดละ  

100,000.- บาท 

0.00 

 

 

200,000.00 0.00 0.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย) 

 

- 346 – 

แบบ ผ.08 



- 347 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

30 แผนงานรักษาความ

สงบ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องรับส่งวิทยุ  

ระบบ VHF/FM  

ชนิดมือถือ   

5  วัตต์   

ราคาเครื่องละ  

15,000.- บาท 

 0.00 75,000.00 0.00 0.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย) 

31 แผนงานรักษาความ

สงบ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูล้ิน้ชักเหล็ก  

10 ชัน้  

ราคาตูล้ะ 

3,550.- บาท 

 0.00 3,550.00 0.00 0.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย) 

32 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ส านักงาน  

ราคาตัวละ 

1,350.-  บาท 

 2,700.00 

 

0.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

 

- 347 – 

แบบ ผ.08 



- 348 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

33 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล   

ราคาเครื่องละ 

25,000.-  บาท 

0.00 

 

25,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

34 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องเสียง   

ราคาชุดละ 

6,000.-  บาท 

0.00 

 

6,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

35 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์

โนต้บุ๊ก  ส าหรับ

งานส านักงาน   

ราคาเครื่องละ   

16,000.- บาท 

 0.00 

 

32,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

 

- 348 – 

แบบ ผ.08 



- 349 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

36 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์หรือชนิด 

LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 1   

ราคาเครื่องละ   

7,900.- บาท 

 0.00 

 

15,800.00 0.00 0.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปังกร

การุณยมติร 

37 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึพร้อมตดิตัง้

ถังหมึกพมิพ ์  

ราคาเครื่องละ   

4,300.- บาท 

 0.00 

 

0.00 4,300.00 0.00 กองการศึกษา 

38 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊ท างานเหล็ก  

ราคาตัวละ 

4,000.-  บาท 

 4,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

 

- 349 – 

แบบ ผ.08 



- 350 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

39 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โทรทัศน์ แอล อี ดี 

(LED TV) ขนาด  

60  นิ้ว 

ราคาเครื่องละ 

37,000.-  บาท 

37,000.00 

 

37,000.00 37,000.00 37,000.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

40 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูบ้านเลื่อนกระจก   

ราคาตัวละ 

9,550.-  บาท 

 0.00 

 

19,100.00 19,100.00 19,100.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

41 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้ย็น   

ขนาด 5 คิวบิกฟุต 

ราคาตูล้ะ  

6,500.-  บาท 

 0.00 

 

13,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 350 – 

แบบ ผ.08 



- 351 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

42 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์

ส าหรับส านักงาน

ราคาเครื่องละ  

16,000.-  บาท 

 0.00 

 

32,000.00 0.00 0.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปังกร

การุณยมติร 

43 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊ท างานเหล็ก  

ราคาตัวละ 

4,000.-  บาท 

 0.00 

 

12,000.00 0.00 0.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปังกร

การุณยมติร 

44 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสด ุอุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องขัดพืน้ 

ราคาเครื่องละ  

20,000.- บาท 

 0.00 

 

0.00 0.00 20,000.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 351 – 

แบบ ผ.08 



- 352 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

45 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้วชภณัฑ ์

ราคาชุดละ 

25,000.-  บาท 

 0.00 

 

25,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

46 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพบั์ตร

พลาสตกิ  

แบบหนา้เดียว  

ราคาตัวละ 

48,000.-  บาท 

 0.00 

 

48,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

47 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้หลก็บานเลื่อน

กระจก 2 ชัน้ 

ราคาตูล้ะ  

4,000.- บาท 

 0.00 

 

8,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 352 – 

แบบ ผ.08 



- 353 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

48 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊ท างานเหล็ก

พร้อมกระจก 

ราคาตัวละ  

4,500.-  บาท 

 0.00 

 

0.00 13,50.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

49 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชุดรับแขก 

(เก้าอี้โซฟา) 

ราคาชุดละ 

5,000.-  บาท 

 0.00 

 

5,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

50 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องท าน้ าเย็น 

แบบตอ่ท่อ 

ขนาด 1 ก๊อก 

ราคาเครื่องละ  

14,000.- บาท 

 0.00 

 

28,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 353 – 

แบบ ผ.08 



- 354 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

51 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

คอมพิวเตอร์

ส าหรับงาน

ประมวลผล  

แบบท่ี 1  

ราคาเครื่องละ   

22,000.-  บาท 

220,000.00 

 

330,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

52 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้สื้อผ้าบานเปิดคู่  

ราคาตูล้ะ 

4,500.-  บาท 

 0.00 

 

9,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

53 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โทรทัศน์ แอล อี ดี 

(LED TV) ขนาด 

48 นิ้ว 

ราคาเครื่องละ  

17,500.-  บาท  

 0.00 

 

175,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 354 – 

แบบ ผ.08 



- 355 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

54 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การศกึษา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

หุ่นจ าลอง 

โครงกระดูกมนุษย ์

แบบเต็มตัว 

ราคาตัวละ   

16,000.-  บาท 

0.00 
 

0.00 
 

16,000.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

55 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้หล็ก 

แบบ 2 บาน  

ราคาตูล้ะ 

5,500.-  บาท 

 0.00 

 

22,000.00 11,000.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

56 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้หล็กบานเลื่อน

กระจก 4 ชัน้ 

ราคาตูล้ะ  

6,350.-  บาท  

 0.00 

 

19,050.00 12,700.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 355 – 

แบบ ผ.08 



- 356 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

57 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสว่นชนิดแขวน  

(มรีะบบฟองอากาศ  

ขนาด  32,000 บีทียู 

ราคาเครื่องละ   

42,300.-  บาท 

 0.00 

 

169,200.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

58 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสว่นชนดิแขวน  

(มรีะบบฟองอากาศ  

ขนาด  48,000 บีทียู 

ราคาเครื่องละ   

55,900.-  บาท 

 0.00 

 

111,800.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

59 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑโ์ฆษณา

และเผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล ความ

ละเอยีด 20 ล้านพกิเซล 

ราคาตัวละ   

19,300.-  บาท  

 0.00 

 

0.00 0.00 19,300.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 356 – 

แบบ ผ.08 



- 357 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

60 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑก์ีฬา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชุดเสาเซปัคตะกรอ้

และวอลเลยบ์อล 

ราคาชุดละ   

16,000.-  บาท 

 0.00 

 

16,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

61 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องเคลือบบัตร 

ราคาเครื่องละ 

4,000.-  บาท 

 0.00 

 

4,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

62 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ราคาตัวละ   

900.-  บาท  

 9,000.00 

 

13,500.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 357 – 

แบบ ผ.08 



- 358 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

63 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

อุปกรณก์ระจาย

สัญญาณ 

ราคาชุดละ   

50,000.-  บาท 

0.00 

 

50,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

64 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑก์ีฬา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ไฟฟาวล์ 

ราคาชุดละ 

16,000.-  บาท 

 0.00 

 

16,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

65 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องอ่านบารโ์ค๊ด 

ราคาเครื่องละ  

2,500.-  บาท  

 0.00 

 

2,500.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 358 – 

แบบ ผ.08 



- 359 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

66 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้แฟนซีฟงิ

เกอร์ 

ราคาชุดละ   

2,050.-  บาท 

0.00 

 

4,100.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

67 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ฉากกั้นหอ้ง 

ราคาบานละ 

2,200.-  บาท 

 0.00 

 

8,800.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

68 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชัน้ส าหรับโชว์

หนังสือหมุนได้รอบ 

4 ชัน้ 

ราคาชุดละ  

5,885.-  บาท  

 0.00 

 

5,885.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 359 – 

แบบ ผ.08 



- 360 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

69 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ 

ราคาตัวละ   

1,500.-  บาท 

 0.00 

 

4,500.00 0.00 0.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปังกร

การุณยมติร 

70 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊วางเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

ราคาตัวละ 

3,450.-  บาท 

14,500.00 

 

21,750.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

71 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ส านักงาน 

ราคาตัวละ  

1,390.-  บาท  

 0.00 

 

12,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 360 – 

แบบ ผ.08 



- 361 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

72 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑก์ารศึกษา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมอืเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊และเก้าอี้

นักเรียน 

ราคาชุดละ   

2,300.-  บาท 

0.00 

 

69,000.00 69,000.00 69,000.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

73 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ 

ห้องวทิยาศาสตร์  

ราคาตัวละ 

900.-  บาท 

 0.00 

 

27,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

74 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึพร้อมตดิตัง้

ถังหมึกพมิพ ์

ราคาเครื่องละ  

4,300.-  บาท  

 0.00 

 

8,600.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

 

- 361 – 

แบบ ผ.08 



- 362 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

75 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องส ารองไฟฟา้ 

ขนาด 1 KVA  

ราคาเครื่องละ   

5,800.-  บาท 

0.00 

 

5,800.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

76 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊โรงอาหาร

พร้อมมา้นั่งยาว   

2  ตัว 

ราคาชุดละ 

3,390.-  บาท 

 0.00 

 

33,900.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

77 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องซักผ้า   

แบบธรรมดา 

ขนาด  15  

กิโลกรัม 

ราคาเครื่องละ 

18,000.-  บาท  

 0.00 

 

18,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 362 – 

แบบ ผ.08 



- 363 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

78 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องฉายภาพ 

3  มติ ิ

ราคาเครื่องละ 

20,800.-  บาท 

0.00 

 

0.00 20,800.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

79 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กฬีา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

สกอร์บอร์ด 

แบบพลกิ  

ราคาชุดละ 

3,000.-  บาท 

 0.00 

 

3,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

80 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึพร้อมตดิตัง้

ถังหมึกพมิพ ์

ราคาเครื่องละ 

4,300.-  บาท  

 0.00 

 

0.00 4,300.00 0.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปังกร

การุณยมติร 

 

- 363 – 

แบบ ผ.08 



- 364 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

81 แผนงานการศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

พัดลมโคจร 

ขนาดใบพัด  18  

นิ้วขึน้ไป 

ราคาเครื่องละ 

2,000.-  บาท 

0.00 

 

40,000.00 0.00 0.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปังกร

การุณยมติร 

82 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กฬีา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้กรรมการ  

บุนวม 

ราคาตัวละ 

14,000.-  บาท 

 0.00 

 

14,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

83 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊หมู่บูชา 

ราคาชุดละ 

9,900.-  บาท  

 0.00 

 

9.000.00 0.00 0.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปังกร

การุณยมติร 

 

- 364 – 

แบบ ผ.08 



- 365 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

84 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้แฟนซ ี

(สตูลผ้า) 

ราคาตัวละ 

700.-  บาท 

0.00 

 

2,800.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

85 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

กล้องส่องทางไกล

แบบ  2  ตา 

ราคาตัวละ 

9,000.-  บาท 

 0.00 

 

18,000.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

86 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การศกึษา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

แบบจ าลอง 

ดวงอาทติย์  โลก  

และดวงจันทร์ 

ราคาชุดละ 

11,000.-  บาท  

 0.00 

 

0.00 11,000.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 365 – 

แบบ ผ.08 



- 366 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

87 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้หล็ก  4  ลิน้ชัก 

ราคาตูล้ะ 

6,000.-  บาท 

0.00 

 

0.00 12,000.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

88 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้หล็กบานเลื่อน

กระจก   

ขนาด 4 ฟุต 

ราคาตัวละ 

2,900.-  บาท 

 0.00 

 

8,700.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

89 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

อา่งล้างมอื  

ราคาชุดละ 

3,500.-  บาท  

 0.00 

 

3,500.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

- 366 – 

แบบ ผ.08 



- 367 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

90 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กฬีา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ขาตั้งสกอร์บอร์ด

เอนกประสงค์ 

ราคาชุดละ 

2,850.-  บาท 

0.00 

 

2,850.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

91 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชุดโตะ๊และเก้าอี ้

ส าหรับนั่งอ่าน

หนังสือ 

ราคาชุดละ 

11,185.-  บาท 

 0.00 

 

11,185.00 0.00 0.00 โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

92 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์

และการแพทย์ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ถังออกซิเจน 

ราคาชุดละ 

9,000.-  บาท  

9,000.00 

 

9,000.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

- 367 – 

แบบ ผ.08 



- 368 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

93 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

จอรับภาพ ชนิด

มอเตอร์ไฟฟา้ 

ขนาดเส้นทแยงมุม  

120 นิ้ว  

ราคาจอละ 

10,400.-  บาท  

0.00 

 

0.00 10,400.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

94 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องมิลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์  

ระดับ XGA ขนาด 

2,500 ANSL 

Lumens 

ราคาเครื่องละ 

24,000.-  บาท  

0.00 

 

0.00 24,000.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

95 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โทรทัศน์ แอล อี ดี

(LED TV)   

ขนาด  40  นิ้ว 

ราคาเครื่องละ 

15,000.-  บาท  

0.00 

 

0.00 0.00 15,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

- 368 – 

แบบ ผ.08 



- 369 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

96 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสว่น  

ชนิดแขวน  

(มรีะบบฟอกอากาศ)  

ขนาด 40,000 บีทียู 

ราคาเครื่องละ 

51,200.-  บาท  

0.00 

 

102,400.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

97 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพหนะ

และขนส่ง 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถจักรยานยนต ์

ขนาด 110 ซีซ ี 

แบบเกียร์ธรรมดา 

ราคาคันละ 

40,800.-  บาท  

0.00 

 

0.00 0.00 40,800.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

98 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องส ารองไฟฟา้ 

ขนาด  800  VA  

ราคาเครื่องละ  

2,800.-  บาท  

0.00 

 

8,400.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

- 369 – 

แบบ ผ.08 



- 370 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

99 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้จ าเป็น

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ฉากกั้นหอ้ง 

ราคาบานละ 

2,000.-  บาท  

0.00 

 

16,000.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

100 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้จ าเป็น

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องอัด

ถุงพลาสตกิ 

ราคาเครื่องละ 

8,000.-  บาท  

8,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

101 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้จ าเป็น

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถพยาบาล(รถตู้)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากวา่  

90 กโิลวัตต ์ 

ราคาคันละ  

2,000,000.-  บาท  

0.00 

 

2,000,000.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

- 370 – 

แบบ ผ.08 



- 371 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

102 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถดูดสิ่งปฏกิูล ขนาด

ความจุไมน่อ้ยกวา่  

3,000  ลิตร  ชนดิ  6  

ล้อ มีน้ าหนักบรรทุกไมต่่ า

กว่า  6,500  กิโลกรัม   

ราคาคันละ 

2,300,000.-  บาท  

0.00 

 

2,300,000.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

103 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑก์ีฬา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ลู่ว่ิงไฟฟา้ 

ราคาเครื่องละ  

85,000.-  บาท 

0.00 

 

85,000.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 

104 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑก์ีฬา เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

จักรยานไฟฟา้ 

ราคาคันละ   

54,000.-  บาท 

0.00 

 

54,000.00 0.00 0.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอ้ม 
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- 372 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

105 แผนงาน 

สังคมสงเคราะห ์

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์  

ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 

ราคาเครื่องละ 

22,000.-  บาท  

0.00 

 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 กองสวัสดกิาร

สังคม 

106 แผนงาน 

สังคมสงเคราะห ์

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์ หรือชนิด LED 

ขาวด า  ชนิด Network  

แบบท่ี 2   

ราคาเครื่องละ

15,000.-  บาท  

0.00 

 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 กองสวัสดิการ

สังคม 

107 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึ (Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษ 

ขนาด A3 

ราคาเครื่องละ  

7,900.-  บาท 

0.00 

 

7,900.00 0.00 0.00 กองชา่ง 
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- 373 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

108 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องซักผ้า  

แบบธรรมดา   

ขนาด  15  กิโลกรัม 

ราคาเครื่องละ  

18,000.-  บาท  

0.00 

 

18,000.00 0.00 0.00 กองช่าง 

109 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

โรงงาน 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

สวา่นสกัดไฟฟา้ 

ราคาเครื่องละ  

52,000.-  บาท  

52,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 กองช่าง 

110 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องตัดหญ้า  

แบบข้อแข็ง   

ราคาเครื่องละ  

9,500.-  บาท  

0.00 

 

95,000.00 0.00 0.00 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

111 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถบรรทุก(ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่่ ากว่า 4,000 ซีซ ี

ราคาคันละ  

1,375,000.-  บาท  

0.00 

 

1,375,000.00 0.00 0.00 กองช่าง 

112 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑก์่อสร้าง เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถบดล้อเหล็ก  

ขนาด 10 ตัน  

ราคาคันละ  

3,000,000.-  บาท  

0.00 

 

0.00 3,000,000.00 0.00 กองช่าง 

113 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

ส านักงาน 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊พับเหล็ก 

ขนาด 4 ฟุต 

ราคาตัวละ   

770.-  บาท  

0.00 

 

154,000.00 0.00 0.00 กองช่าง 

 

- 374 – 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

114 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถขุดตีนตะขาบ 

ขนาด 120 แรงมา้ 

ราคาคันละ  

4,000,000.-  บาท  

0.00 

 

0.00 4,000,000.00 0.00 กองช่าง 

115 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถเกลี่ยดนิ 

 ขนาด 150 แรงมา้  

ราคาคันละ  

7,500,000.-  

บาท  

0.00 

 

0.00 0.00 7,500,000.00 กองช่าง 

116 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

ส านักงาน 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊อเนกประสงค ์

ราคาตัวละ   

2,000.-  บาท  

100,000.00 

 
0.00 0.00 0.00 กองช่าง 

 

- 375 – 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

117 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

กบไฟฟา้ 

ราคาเครื่องละ  

10,500.-  บาท  

10,500.00 

 

0.00 0.00 

 

0.00 กองช่าง 

118 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 

ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 

ราคาเครื่องละ  

22,000.-  บาท  

22,000.00 

 

22,000.00 

 

0.00 0.00 กองช่าง 

119 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องยิงแม็คซ์

คอนกรีต 

ราคาเครื่องละ   

2,950.-  บาท  

2,950.00 

 

0.00 0.00 0.00 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

120 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เลื่อยวงเดอืน 

ราคาเครื่องละ  

5,600.-  บาท  

5,600.00 

 

0.00 0.00 

 

0.00 กองช่าง 

121 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ป้ัมลม 

ราคาเครื่องละ  

6,200.-  บาท  

6,200.00 

 

0.00 

 

0.00 0.00 กองช่าง 

122 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ก  ส าหรับงาน

ส านักงาน 

ราคาเครื่องละ   

16,000.-  บาท  

16,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

123 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องยิงตะปูขาคู่ 

ราคาเครื่องละ  

2,400.-  บาท  

2,400.00 

 

0.00 0.00 

 

0.00 กองช่าง 

124 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เตนท์ผ้าใบ 

ราคาหลังละ  

40,000.-  บาท  

0.00 

 

200,000.00 

 

0.00 0.00 กองช่าง 

125 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องก าหนดไฟฟา้ 

ขนาด 10 กิโลวัตต ์

ราคาเครื่องละ   

150,000.-  บาท  

0.00 

 

0.00 150,000.00 0.00 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

126 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถจักรยานยนต ์ 

ขนาด  110  ซีซี  

แบบเกียร์ธรรมดา 

ราคาคันละ  

40,800.-  บาท  

0.00 

 

122,400.00 0.00 

 

0.00 กองช่าง 

127 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องตัดหญ้า 

ไหลท่าง 

ราคาเครื่องละ  

190,000.-  บาท  

0.00 

 

190,000.00 

 

0.00 0.00 กองช่าง 

128 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ตูเ้ย็น  

ขนาด  5  คิวบิกฟุต 

ราคาตูล้ะ   

6,500.-  บาท  

0.00 

 

6,500.00 0.00 0.00 กองช่าง 

 

- 379 – 

แบบ ผ.08 



- 380 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

129 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมอืเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

นั่งร้านเหล็ก 

ราคาชุดละ  

1,450.-  บาท  

29,000.00 

 

0.00 0.00 

 

0.00 กองช่าง 

130 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพ่นยา  

แบบใชแ้รงลม  

ชนิดสะพายหลัง  

ขนาด 3.5 แรงมา้ 

ราคาเครื่องละ  

25,000.-  บาท  

0.00 

 

50,000.00 

 

0.00 0.00 กองช่าง 

131 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

พัดลม  

ขนาด 24 นิ้ว 

ราคาเครื่องละ   

3,300.-  บาท  

0.00 

 

33,000.00 0.00 0.00 กองช่าง 
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แบบ ผ.08 



- 381 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

132 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 

2,000 ซซีี แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ  

ราคาคันละ  

729,000.-  บาท  

0.00 

 

1,458,400.00 0.00 

 

0.00 กองช่าง 

133 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑก์่อสร้าง เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องตบดิน 

ราคาเครื่องละ  

21,000.-  บาท  

0.00 

 

21,000.00 

 

0.00 0.00 กองช่าง 

134 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 1 

ราคาเครื่องละ  

22,000.-  บาท  

22,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

- 381 – 

แบบ ผ.08 



- 382 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

135 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ผ้ามา่นพร้อมอุปกรณ์ 

ราคาชุดละ  

26,000.-  บาท  

26,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

136 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องตัดหญ้า  

แบบข้อแข็ง 

ราคาเครื่องละ  

9,500.-  บาท  

9,500.00 

 

9,500.00 

 

9,500.00 

 

9,500.00 

 

กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

137 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ส านักงาน 

ราคาตัวละ   

1,350.-  บาท  

0.00 

 

1,350.00 1,350.00 1,350.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 
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แบบ ผ.08 



- 383 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

138 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องพิมพแ์บบฉีด

หมกึพร้อมตดิตัง้ถัง

หมกึพิมพ์ 

ราคาเครื่องละ  

4,300.-  บาท  

0.00 

 

4,300.00 4,300.00 4,300.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

139 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊เอนกประสงค ์

ราคาตัวละ   

2,000.-  บาท  

0.00 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

140 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้ผู้บริหาร 

ราคาตัวละ   

3,500.-  บาท  

0.00 

 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 
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แบบ ผ.08 



- 384 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

141 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ฉากกั้นหอ้ง 

ราคาบานละ  

2,000.-  บาท  

0.00 

 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

142 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เก้าอี้จัดเลีย้ง 

มพีนักพิง ขาเหล็ก 

ราคาตัวละ   

500.-  บาท  

0.00 

 

25,000.00 

 

25,000.00 

 

25,000.00 

 

กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

143 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ชุดรับแขก 

(เก้าอี้โซฟา) 

ราคาชุดละ   

15,000.-  บาท  

0.00 

 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 
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- 385 – 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

144 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

โตะ๊ท างานเหล็ก 

ราคาตัวละ   

7,000.-  บาท  

0.00 

 

14,000.00 14,000.00 14,000.00 กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

145 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใชท่ี้

จ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

เครื่องส ารองไฟฟา้ 

ขนาด 800 VA 

ราคาเครื่องละ   

2,800.-  บาท  

0.00 

 

5,600.00 

 

5,600.00 

 

5,600.00 

 

กอง 

สวัสดกิาร

สังคม 

รวม 749,750.00 13,258,950.00 7,791,780.00 8,023,980.00  
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ส่วนที่  5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม 

และประเมินผล  
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  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท า

หนา้ที่ตดิตามและประเมินผลการพัฒนา 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และฉบับที่  2  พ.ศ.2559  ข้อ  29  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย

อย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  การติดตาม  คือ  การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการด าเนินงาน  การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพื่อ

ประโยชน์ในการปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค 

  การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ

หรอืภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว 

  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  ได้มขีั้นตอนในการตดิตามและประเมินผล  ดังนี้ 

1.  การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 

- การติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่า  ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  นั้น  สอดคล้องต่อ

ยุทธศาสตรด์้านต่างๆ ในระดับชาติและระดับจังหวัดมาก / น้อยเพียงใด 

- การติดตามแผนงาน / โครงการเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา มวีัตถุประสงค์

เพื่อทราบว่า  แผนงาน / โครงการ  และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน

และโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ที่ได้น ามา

จัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

และสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เพียงใด 

/การตดิตาม... 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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- การติดตามแผนการด าเนิน งาน เทศบาลเมื องเมือ งแกนพัฒนา  มี

วัตถุประสงค์เพื่อทราบการปฏิบัติงานว่า  ถูกต้องตามกิจกรรม  และห้วง

ระยะเวลาการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้หรอืไม่และทราบถึงผลการด าเนินงาน

ที่แต่ละส่วนราชการในสังกัดได้ปฏิบัติว่ามีผลคืบหน้าไป  มากน้อยเพียงใด  

และสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เพียงใด 

จากการตดิตามจะท าให้เห็นทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

ได้ด าเนินการว่าตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  และเป็นข้อมูลในการน าไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวต่อไป 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา  ได้มีการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้ก าหนดขอบข่าย  รายละเอียดเพื่อใช้ในการติดตามผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติและมอบหมายให้บุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอกด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาในมิติต่างๆ  เพื่อให้ทราบถึง

ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  คุณภาพการให้บริการตลอดจน

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อีกทั้งการ

ประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอกท าให้ประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใส  ความน่าเชื่อถือของผลการ

ประเมินที่เป็นหลักวิชาการอย่างแท้จริง  ตลอดจนผลสรุปจากการประเมินผลท าให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปพิจารณาก าหนดนโยบายและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  คอื  

- การติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ปีละ  2  ครั้ง  ภายใน

เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 

- การติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

ด าเนนิการตดิตามปีละ  2  ครั้ง   

 

 

 

/การประเมินผล... 
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- การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  และน าเสนอสภา

ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบ  โดยอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกปี  ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอาจด าเนินการเองหรือ

มอบหมายใหห้นว่ยงานอื่นด าเนนิการการแทนตามความเหมาะสม 
 

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.  แบบประเมินและการสัมภาษณ์   เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   

มีเครื่องมือในการรวมผลการพัฒนาท้องถิ่น  คือ  แบบประเมินและการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินโครงการฯ  ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละด้าน  ได้แก่  ด้านพันธกิจ  ดา้นคุณภาพของ

ผลงาน  ด้านการบริหารจัดการด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  และด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา (นวัตกรรม)  ทั้งนี้แบบประเมินมีการก าหนดค่าความคิดเห็น / ความพึงพอใจออกเป็น  5  

ระดับ  ดังนี ้

- น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

- น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 

- ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 

- มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 

- มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

และมีการให้แสดงความคิดเห็นปลายเปิด  ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  และตาม

การประเมนิตัวชีว้ัด 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  ก าหนดแบบประเมิน   

4  ฉบับ  ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  และตามการประเมนิตัวชีว้ัด 

- แบบประเมินส าหรับบุคลากรของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา   

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมนิความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินส าหรับผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการบริการ

ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

- แบบประเมินส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา   

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์

ทั้ง  7  ด้าน 

 

/แบบประเมิน... 
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- แบบประเมินส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับบริการของ

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา   

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของการได้รับบริการ 
 

3. การสุ่มติดตามโครงการ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์  โดยใช้ขนาดตัวอย่าง

เท่ากับ  ร้อยละ  15  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  ดว้ยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเชิงเดียว  และเป็นสัดส่วน

กับจ านวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  ทั้งนี้จะติดตามในด้านงบประมาณ  หน่วย งานที่รับผิดชอบ  

สถานะของโครงการและผลการด าเนินโครงการ 

  

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี  

และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  นอกจากนีย้ังมีรายละเอียดใน

สาระส าคัญที่ระบุให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การท าประชาคม  การก าหนดกรอบเวลา  

การเชื่อมโยงการท างานกับแผนพัฒนาจังหวัด  การติดตามและประเมินผลอย่างนอ้ยปีละสองครั้ง  ซึ่ง

จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ  2561  เป็นต้นไป  ดังนั้นในปีงบประมาณ  2560  เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา  จึงต้องเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการให้ความรู้บุคลากรในการจัดท า

แผนงาน  การท าประชาคม  การถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางการ

พัฒนาหรือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา / คัดเลือกโครงการ  เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับ

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  และการวางแผนการติดตาม

ประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพด้วย 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  

ก าหนดการ  วันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบให้มากขึ้นอย่าง

ทั่วถึง  โดยเฉพาะความร่วมมือจากประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  

และกลุ่มต่างๆ 

 

 

 

 

/ผูเ้กี่ยวข้อง... 
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- ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตาม

นโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ  ให้

ความส าคัญต่อโครงการ / กิจกรรมที่ประชาคมคัดเลือก  เรียงล าดับตรงตาม

ความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  และการบรรจุโครงการไว้ใน

แผนพัฒนาให้ครบทุกด้านตามแนวทางการพัฒนาควรเป็นโครงการ / 

กิจกรรม  ที่สามารถน ามาด าเนินการได้จริง  และส่งเสริมความร่วมมือของ

ชุมชน 

- ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณา

การให้มากขึ้น  เนื่องจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น  การ

แก้ไขปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลายด้านเข้ามาบริหารจัดการ 

- หนว่ยงานที่เสนอและรับผิดชอบการด าเนินโครงการ  ควรตรวจสอบพืน้ที่จริง

ของโครงการ  เพื่อให้ทราบความเป็นไปได้  สภาพปัญหา  สภาพแวดล้อม  

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงกับโครงการ  เพื่อลดผลกระทบ / ข้อขัดแย้งที่

จะเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  และ

ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการ  ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่

ได้รับ  เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ  มกีารติดตามเร่งรัด

การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้วาง

ไว้  และก ากับติดตามให้โครงการด าเนินการเสร็จแล้วตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
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